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Zemāk esošajos slaidos ir ievietoti Varšavas Izglītības 
attīstības centra materiāli, kas meklējami vietnē:
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/ 
Sadaļā "Labā prakse" un "Ieteikumi un lasīšanu veicinošu 
darbību piemēri", atrodami izglītības portālā "Scholaris“
 https://scholaris.pl/

Atlasīto slaidu ilustrēšanai tika izmantotas PIXABAY kolekcijas https
://pixabay.com/

https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
https://scholaris.pl/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
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Es lasu grāmatas, jo…

 Šī ir nodarbība, kas paredzēta, lai 
analizētu lasīšanas un grāmatu vērtību 
cilvēka dzīvē. Nodarbības vadmotīvs ir 
filma, kurā Agnieszka Holland stāsta par 
viņas lasīšanas piedzīvojumiem un pašas 
uzskatiem par grāmatu lasīšanas nozīmi.

Pamatojoties uz šo apgalvojumu, 
stundas laikā izglītojamie runā par savu 
pieredzi un lasīšanu, kā arī analizē 
kultūras tekstus un slavenu cilvēku 
izteikumus par šo tēmu.

1. nodarbība / Autore Silvija Gorecka1. nodarbība / Autore Silvija Gorecka

https://www.scholaris.pl/zasob/104794https://www.scholaris.pl/zasob/104794

Agnieszka Holland portrets 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autore Malvina 

TočekaŠis fails ir licencēts
Creative 

Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unport
ed

Pilns mācību resurss ar šīs 
nodarbības skriptu un 
video ir atrodams vietnē 
Scholaris. Saite:

https://www.scholaris.pl/zasob/104794
https://www.scholaris.pl/zasob/104794
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
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Lasīšanas konkurss "Pasaku zemē" 
bērniem sākumskolas vecumā

2. nodarbība / Autore Monika Broniecka2. nodarbība / Autore Monika Broniecka

https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=

Nodarbībā skolēni risina četru daļu 
pārbaudi. Pirmā daļa ir izvēles pārbaudes darbs 
ar trim iespējamām atbildēm. Otra daļa ir 
asociācijas. Pamatojoties uz dažiem 
nosacījumiem, skolēni min pasakas nosaukumu. 
Trešā daļa ir vārdu spēle. Atlasītās personas ar 
sejas izteiksmes un kustības palīdzību parāda 
uzzīmētās pasakas nosaukumu. Pārējai grupai ir 
jāuzmin pasakas nosaukums. Pēdējais konkurss 
ir melodijas uzminēšana no karikatūrām. Pats 
konkurss un diplomu par piedalīšanos 
piešķiršana bērniem rada lielu interesi un tāpēc 
viņi ilgi atceras šo notikumu.

Pilnu mācību resursu ar 
šīs nodarbības scenāriju 
var atrast vietnē 
Scholaris. Saite:

https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=
https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=
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Mana mīļākā grāmata
Tā ir nodarbība par literatūru un lasīšanas 
prieku. Vadmotīvs ir filmēta intervija, kurā 
Polijā populāri cilvēki - Agnieszka Holland 
(filmu režisore), Jan Marek Hartman 
(filozofs, bioētiķis, humanitāro zinātņu 
profesors), Jerzy Bralczyk (valodnieks un 
normatīvais gramatists, humanitāro zinātņu 
profesors) - spilgti runā par savām 
mīļākajām bērnības grāmatām. Nodarbības 
beigās, arī skolotājs un paši skolēni 
iepazīstina ar savām mīļākajām grāmatām.

3. nodarbība / Autore Anna Ščepanika3. nodarbība / Autore Anna Ščepanika

Jerzy Bralczyk 
(attels no 

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Jerzy_Bralczyk#/)

Autors - Cezary PiwowarskiFails 
ir licencēts

CC BY-SA 4.0

https://www.scholaris.pl/zasob/104884?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=

Pilnu mācību resursu ar šīs nodarbības scenāriju var 
atrast vietnē Scholaris. Saite:

https://pl.wikipedia.org/wiki/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Nodarbība notiek lielā bibliotēkā. Skolēniem ir 
iespēja iemācīties:
Kā pareizi sastādīt grāmatas un žurnāla 

raksta bibliogrāfisko aprakstu,
 kā apkopot bibliogrāfiju par noteiktu tēmu,
Kā aizpildīt maiņas kopiju,
Kā izmantot tradicionālos un datorizētos 

bibliotēku katalogus,
Kā sadarboties grupā.
Viņiem šādas prasmes būs vajadzīgas, 
gatavojoties vidusskolas nobeiguma 
eksāmenam, kā arī studiju vai profesionālā 
darba laikā.

Grāmatas meklējumos

4. nodarbība / Autore Olga Žuromska4. nodarbība / Autore Olga Žuromska

https://www.scholaris.pl/zasob/64698?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=

Pilnu mācību resursu ar šīs 
nodarbības scenāriju var atrast 
vietnē Scholaris. Saite:

https://www.scholaris.pl/zasob/64698?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=
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Šī ir nodarbība, kas veltīta 
lasīšanas un grāmatu 
apspriešanai, studentu 
sagatavošanai angļu valodas 
bakalaura pamatizglītībai. 
Studenti uzlabo savas 
klausīšanās un runāšanas 
prasmes, stāstot par savu 
lasīšanas pieredzi.

Stāsti - saruna par stāstiem un grāmatām

5. nodarbība/ Autors Małgorzata Adamek5. nodarbība/ Autors Małgorzata Adamek

https://www.scholaris.pl/zasob/53199?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=

Pilnu mācību resursu ar šīs 
nodarbības skriptu var atrast 
vietnē Scholaris. Saite:

https://www.scholaris.pl/zasob/53199?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
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Lasīsim kopā
Studenti strādā grupās, lai 
apspriestu, vai grāmatu 
lasīšana var būt pievilcīgs 
brīvā laika pavadīšanas veids. 
Tad katra grupa ierosina 
pasākumu / darbību lasīšanas 
veicināšanai un izveido tā 
scenāriju. Kā arī, visi skolēni 
novērtē savu darbību "Visa 
Polija lasa bērniem".

6. nodarbība / Autore Aniela Cholewinska6. nodarbība / Autore Aniela Cholewinska

Lasīšana kopā
Autors: Samuela Stone 

attēls no Pixabay

Pilnu mācību resursu ar šīs nodarbības 
skriptu var atrast vietnē Scholaris. Saite:

https://www.scholaris.pl/za
sob/62626?bid=0&iid=0&q
uery=czytelnicza&api=

https://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
https://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
https://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
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Tie ir:
1. Lasīšanas maratons,
2. “Lasīsanas ideju lāde”,
3. Jaunie grāmatu rakstnieki,
4. Novērtējiet grāmatu,
5. Vakars ar grāmatām un filmām,
6. Veselības diena,
7. Stāsts par grāmatām,
8. Labo manieru konkurss pamatskolas 

skolēniem,
9. Nacionālais interneta konkurss,
10. Skolas avīzes izveide,
11. Nakts bibliotēkā.

LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS DARBĪBAS, ko izstrādājuši 
sanāksmes "Kā atbalstīt bibliotekāru zināšanu pārvadību skolā?" 

dalībnieki (2015. gada 5. – 7. Marts, ORE, Varšava)

LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS DARBĪBAS, ko izstrādājuši 
sanāksmes "Kā atbalstīt bibliotekāru zināšanu pārvadību skolā?" 

dalībnieki (2015. gada 5. – 7. Marts, ORE, Varšava)

Mācību resurss, kas satur šo aktivitāšu 
skriptu, ir atrodams Varšavas Izglītības 
attīstības centra vietnē. Saite:

https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Files/61668/
dzialania_promujace_czytelnictwo.pdf
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Dalībnieku patstāvīgais darbs
Aprakstiet savas lasīšanas veicināšanas metodes skolēnu vidū (vai 
metodi, kuru vēlaties izmantot). Apraksts jāuzraksta savā dzimtajā 
valodā  * .doc, * .docx, *. odt formātā un nosūtiet to uz šo adresi 
k.ambroziak@poregizycko.pl  

mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
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