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Pārliecība, ka grāmatas "māca, izklaidē un 
izglīto", ietekmē aktīvas lasīšanas 

attieksmes veidošanos, un viens no 
veidiem, kā veidot šo attieksmi, ir 

bērnudārza klasē izveidot "lasīšanas stūri".
 



Katrā vecuma grupā ir izveidoti lasīšanas stūri

lasīšanas stūrītis
5-6 gadus veciem bērniem

 

lasīšanas stūrītis
3-4 gadus veciem bērniem



3 un 4 gadus vecu bērnu grupā lasīšanas stūrī ir no dažiem līdz 
ducim priekšmetu. Tā kā bērniem šajā vecuma grupā patīk apskatīt vienas 
un tās pašas grāmatas, ieteicams ievietot vairākus vienas grāmatas 
eksemplārus. Tas bērniem atvieglos mutisku kontaktu, apmainoties ar 
komentāriem par konkrēto grāmatu.
 Jaunāko pirmsskolas vecuma bērnu stūrī jābūt grāmatām, kurās ir vairāk 
ilustrāciju nekā teksta. Ilustrācija ir ļoti svarīgs bērnu grāmatas elements. 
Tās loma ir vēl lielāka, jo jaunāks ir lasītājs.



Vecākās vecuma grupās lasīšanas stūra loma kļūst svarīgāka. Bērni 
jau zina, ka grāmatās viņi var atrast atbildes uz dažādiem 
jautājumiem, ka papildus ilustrācijām tie satur arī interesantu un bieži 
vien smieklīgu tekstu.

Svarīga loma lasītprasmes attīstīšanā ir grāmatu stūrītim 
sešgadnieku grupā. Bērni ne tikai lūdz skolotāju viņiem izlasīt, bet viņi 
bieži mēģina atrast tekstā pazīstamu burtu vai patstāvīgi nolasīt vieglu 
vārdu.



 

Lasīšanas stūrīši 



Lasīšanas stūrim jābūt vietai, kur bērni var izpausties un 
pārdomāt lasīšanas saturu. Tie tiks izteikti, izmantojot lelles, 

elektrokardiostimulatorus un bērnu mākslas darbus.

Kamishibai teātris Teātra spēles



1. Dzejoļi zīmēšanai:
ir vingrinājumu forma, kas stimulē kognitīvos procesus, piem. uztvere, domāšana, 
uzmanība un arī stiprina motivāciju grafomotorām darbībām.
Tie ir zīmējumi, kuru izveidošanu papildina atskaņas, aprakstot topošo tēlu.
Tie ir hiperaktīvu bērnu relaksācijas veids un stimulē nomāktus bērnus.

2. vienkāršu pasaku tekstu sastādīšana:
bērni patstāvīgi stāsta pasakas saviem draugiem no citām grupām.

3. "Vecāki līdz jaunākiem":
6 gadus veci pirmsskolas vecuma bērni lasīja īsus dzejoļus jaunāko grupu bērniem.
16. nacionālās bērnu lasīšanas nedēļas “Vecāki bērni lasa jaunākiem bērniem” ietvaros 
vecāki vecāko grupu bērni lasīja Džuliana Tuvima dzejoli “Lokomotīve” jaunākajiem 
bērniem.

4. "Bērnudārzu grāmatu diena": iemīļotas grāmatas atnešana uz bērnudārzu uz vienu dienu.

Rotaļas ar grāmatām



LASĪŠANAS STŪRIS BĒRNU DĀRZA  
GALVENĀ ZĀLĒ



Tā ir vieta, kur:
- vecāki, vecvecāki, pēc sava bērna paņemšanas 
no bērnudārza, lasa grāmatas;
- Bērnudārza teritorijā notika grāmatu vākšanas 
akcijas "Dalies ar grāmatu", "Lielā grāmatu 
kolekcija" bibliotēkām slimnīcās;
- tika izveidota bērnudārza grāmatu 
patapināšanas bibliotēka "Grāmata nedēļas 
nogalei".

LASĪŠANAS STŪRIS BĒRNU DĀRZA  
GALVENĀ ZĀLĒ



LASĪŠANAS STŪRIS BĒRNU DĀRZA  
GALVENĀ ZĀLĒ



 Grāmatu Tauriņu klubs 
- LASĪŠANAS NODARBĪBAS

Mūsu pirmsskolas vecuma bērnu 
intereses veicināšanai par grāmatām 
tika izveidots bērnu literatūras klubs.



Kluba aktivitāšu ietvaros tika organizēti šādi pasākumi
Akcija "Mazais polis" kā daļa no pasākumiem, kas organizēti 
«Neatkarības Gads" - 6 gadus veci bērni lasīja "mazajiem" 
izvēlētus patriotiskus dzejoļus. 
 

"Grāmatu Tauriņu klubs "



2. "Spēļu teātris" - lasīšanas sanāksme
Tikšanās ar Gižicko pašvaldības bibliotēkas pārstāvi, kuras laikā 
notika dažādas ar teātri saistītas spēles. Pirmsskolas vecuma 
bērni, iesaistoties akcijā "Visa Polija lasa bērniem", klausījās 
pasakas, kuras lasīja bibliotēkas darbinieks.

" Grāmatu Tauriņu klubs "



3. '' Iedegties zilā krāsā '' - 3. aprīlī (katru gadu) - bērnudārzs 
piedalījās Pasaules autisma apziņas dienā. Pirmsskolas vecuma bērni 
un skolotāji valkāja apģērbu zilā krāsā kā solidaritātes zīmi ar bērniem 
ar autismu. Skolotāji bērniem lasīja stāstus par autismu, piem. R. 
Jędrzejewska-Wróbel "Kosmita", Paweł Księżyk «Pūce Kamila", J. M. 
Chmielewska «Brīnumdare".

" Grāmatu Tauriņu klubs "



4. "Starptautiskā grāmatu diena" - Gizycko pirmās vidusskolas audzēkņi 
lasīja savas iecienītākās un zināmākās pasakas katras vecuma grupas 
bērniem.

" Grāmatu Tauriņu klubs "



5. Valsts mēroga akcijas "Visa Polija lasa bērniem" ietvaros tika 
organizēta mākslas darbu izstāde "Mana mīļākā pasaka". 

" Grāmatu Tauriņu klubs "



Bibliotēka bērnudārza mācībspēkiem



Bērnudārzā strādā skolotāju bibliotēka. Tajā iekļautas 
publikācijas un materiāli, kas ir gatavi lietošanai, strādājot ar 
bērniem (spēles, vingrinājumi, darba kartītes, plakāti, 
audioieraksti utt.). Grāmatas var izmantot skolotāji, 
pedagogi, psihologi un terapeiti.



  

Paldies par uzmanību
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