
 

 

 

 

 

 

 

Uz šajā dokumentā izklāstīto Lasīšanas programmu attiecas 
bezmaksas Creative Commons licence – Attiecinājums – ar tādiem pašiem 

noteikumiem  
(CC LĪDZ 4.0) 

 

 

LASĪŠANAS PROGRAMMA 

"Man patīk, ja kāds man lasa priekšā" 

Projekta Nr. 2019-1-PL01-KA201-0655421 

"Efektīvas stratēģijas lasītprasmes veicināšanā" 

Magdalena Trzonkowska 

(Municipālais bērnudārzs Nr. 4 Giżycko) 



1 
 

 

Levads 

Sistemātiska priekšā lasīšana bērnam "prieka pēc" ir visefektīvākā jaunā 

lasītāja izglītošanas metode. Pastāvīgs kontakts ar grāmatu un bibliotēku ļauj bērniem 

attīstīt savas lasīšanas intereses, spēju izmantot informācijas avotus, kā arī ilgstošu 

estētisku un emocionālu pieredzi. 

Kontakts ar grāmatu ir ļoti svarīgs bērna intelektuālajai attīstībai, tas ļauj viņiem 

attīstīt savu iztēli, bagātināt savu vārdu krājumu un emocionālās pieredzes sfēru. 

Grāmata ļauj uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz tiem. Nākamo lasītāju veido 

atbilstoša literatūra. Tomēr, lai grāmata varētu pildīt savu īsto lomu, izvēloties to, 

jāievēro daži principi. Mums ir jāpievērš uzmanība tam, kādā valodā tā ir rakstīta. Vai 

tās saturam ir izglītojoša vērtība? Kādas ir ilustrāciju estētiskās vērtības, jo attēli 

mazam bērnam patīk vairāk nekā pats teksts? 

Attēli jāskatās kopā ar bērnu, jāuzdod jautājumi un jādiskutē par saturu, 

stimulējot bērna garīgo aktivitāti. 

Ņemot vērā šos faktus, mūsu centieni ir vērsti uz to, lai mudinātu ne tikai bērnus, 

bet visu ģimeni lasīt kopā. No mūsu pašu pieredzes mēs zinām, ka šis kopā pavadītais 

laiks palīdz veidot un padziļināt ģimenes attiecības. 

PROJEKTA GALVENAIS MĒRĶIS 

LASĪŠANAS VEICINĀŠANA UN ATTĪSTĪBA BĒRNIEM 

DETALIZĒTI MĒRĶI: 

1. Bērnu iepazīstināšana ar literatūras pasauli. 

2. Bērnu māksliniecisko talantu attīstīšana: deklamācija, māksla un aktiermāksla. 

3. Bagātas valodas attīstīšana. 

4. Lasīšanas paradumu veidošana. 

5. Ieraduma attīstīšana rūpēties par grāmatām. 

6. Pie televizora un datora pavadītā laika ierobežošana. 

7. Klausīšanās izpratnes prasmju uzlabošana. 

8. Zināšanu attīstīšana un paplašināšana par pasauli, ziņkārības atmodināšana 

par pasauli un iztēle. 

9. Bērna pašcieņas stiprināšana. 

10. Saiknes veidošana un padziļināšana starp vecāku un bērnu. 
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11. Bērnu iepazīstināšana ar slavenu bērnu literatūras autoru darbiem, piemēram, 

Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Wanda Chotomska un vairāku pasaku rakstnieku 

darbiem. 

12. Vecāku mudināšana skaļi un sistemātiski lasīt priekšā saviem bērniem. 

13. Izpratne par izvēlēto literāro darbu morālo vēstījumu, vēlamās sociālās 

attieksmes veidošana. 

14. Negatīvo emociju, piemēram, agresijas (mierinot bērnu) novēršana. 

15. Mācīšanās mijiedarboties ar literatūru patstāvīgi, reflektīvi un radoši. 

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS METODES, FORMAS UN LĪDZEKĻI 

1. Skolotāju, vecāku, bibliotekāru un uzaicināto viesu stāstu, pasaku un dzejoļu 

kopīga lasīšana. 

2. Bibliotēkas organizēšana telpā, kurā sakārtotas izvēlēto autoru grāmatas. 

3. Teksta interpretācija – deklamācija, mazās teātra formas. Dziesmu, 

deklamācijas, mākslas un lasīšanas konkurss (kopā ar vecākiem). 

4. Bibliotēkas darbības turpināšana. 

5. Darbs ar grāmatu kā literatūras un zināšanu avotu par pasauli. 

6. Bērnu iepazīstināšana ar poļu dzejniekiem (5,6 gadus veci bērni). 

7. Dažādu mākslas tehniku izmantošana, lai ilustrētu apgūtos tekstus. 

8. Bērnudārza pasākumu sagatavošana, izmantojot apgūtus literāros tekstus. 

9. Vecāku iesaistīšana, lai piedalītos iestādes dzīvē un programmas īstenošanā. 

Metodes darbam ar bērniem: 

● strādāt ar visu grupu, 

● komandas darbs, 

● individuāls darbs. 

Mācību līdzekļi: bērnu literatūra: (pasakas, dzejoļi, stāsti), dažāda veida grāmatas: 

(enciklopēdijas, uzziņu grāmatas, vārdnīcas), kompaktdiski ar slavenu cilvēku lasītiem 

stāstiem, mākslas materiāli u.c. 

UZDEVUMU IZPILDE PA MĒNEŠIEM: 

1. SEPTEMBRIS – Apzināta lasītāja uzvedības un rīcības veicinošu situāciju 

radīšana: 

1) sadarbības izveide ar Poviat pedagoģisko bibliotēku (Powiatowa Biblioteka 

Pedagogiczna) Giżycko, nosakot sanāksmju grafiku, 
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2) grāmatu stūrīša izveidošana telpās, (grāmatu skapji) – grāmatu sakārtošana 

pēc veida, 

3) noteikumu izstrāde grāmatu izmantošanai bibliotēkās, dodot uz māju 

pirmsskolas grāmatas bērniem nedēļas nogalēs (reģistrācija piezīmjdatoros), 

4) atsevišķu darbu, kas pielāgoti bērna vecumam, apguve. 

 

2. OKTOBRIS – Zināšanu nostiprināšana par grāmatas tapšanu: 

1) izglītojošas filmas "Kā tapt grāmata" skatīšanās, 

2) brauciens uz Leļļu teātri Olštinas Leļļu teātrī – vecākās grupas, 

3) grāmatu došana uz māju bērniem, kuri to vēlas – visu gadu, 

4) vecāku iesaistīšana literatūras lasīšanas darbos bērnudārzā un mājās, 

5) bērnu atnesto grāmatu kopīga lasīšana – visu gadu, 

6) vecāku izglītošana – raksti izdevumā, kas pieejams garderobē un tīmekļa vietnē 

– visu gadu. 

 

3. NOVEMBRIS – Iepazīstināšana ar slavenu autoru populāru pasaku un stāstu 

varoņiem: 

1) bērniem atlasītu grāmatu fragmentu lasīšana, 

2) dziesmu varoņu ilustrāciju skatīšanās, 

3) teātra spēlēšana, izmantojot cimdu un marionetes, 

4) bērnu dalība "Wierszokleci" (Rhymers) deklamācijas konkursā, 

5) grāmatu došana uz mājām bērniem, kuri to vēlas, 

6) vecāku iesaistīšana dzejoļu lasīšanā bērniem pēc vakariņām valsts mēroga 

kampaņas "Cała Polska Czyta Dzieciom" ("Visa Polija lasa bērniem") ietvaros, 

7) Lācīša dienas svinības. 

 

4. DECEMBRIS – Iepazīstinām ar dažādiem bērnu darbiem verbālā, mākslinieciskā, 

muzikālā un praktiskā veidā (par tēmām, kas saistītas ar Ziemassvētkiem): 

1) dzejoļu deklamācija, Ziemassvētku dziesmu un korāļu dziedāšana 

2) Ziemassvētku ludziņas iestudēšana, 

3) mākslas darbu radīšana pēc tādu literāru darbu noklausīšanās kā "Meitene ar 

sērkociņiem", "Ziemassvētku korālis". 
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5. JANVĀRIS, FEBRUĀRIS – Izvēlētie literatūras tēli kā attieksmju un morālo vērtību 

modeļi: 

1) V. Osiejewa dziesmas klausīšanās: "Burvju vārds" – parādot bērniem tādas 

vērtības kā: labs, gudrība un laipnība pret veciem cilvēkiem, 

2) deklamācijas un mūzikas programmas sagatavošana par godu vecmāmiņas un 

vectēva dienai, 

3) aicinot vecmāmiņas un vecvecākus lasīt un stāstīt bērniem interesantas 

pasakas un stāstus, stimulējot bērna iztēli, 

4) Skolotājas lasītās S. Szuhovas pasakas "Mateušs uz apburtās salas" 

klausīšanās; diskusija par pasakas saturu, Mateuša uzvedību un to, kā viņš 

iemācījās lietot vārdus: "lūdzu", "paldies", "atvainojiet", 

5) klausoties pasakas, kas nomierina bērnus (novēršot negatīvās emocijas),  

6) attīstot cieņu pret grāmatu, kā arī spēju dalīties tajā ar citiem, 

7) bojātu grāmatu labošana, 

8) grāmatzīmes izgatavošana, 

 

6. MARTS – Izpratne par bibliotekāra un bibliotēkas telpu darbu: 

1) došanās uz bibliotēku – runājot par grāmatu ņemšanas uz mājām noteikumiem 

un atbilstošu uzvedību bibliotēkā un lasītavā, 

2) dzejoļa "Grāmatas pieprasījums" klausīšanās, 

3) grupas lasīšanas kartes bibliotēkā izveidošana, grāmatu paņemšana lasīšanai 

bērnudārzā, 

4) dažādu grāmatu veidu iepazīšana bibliotēkā, tie sakārtoti noteiktā secībā, 

5) mākslas konkurss starp bērnudārziem, 

6) grāmata kā informācijas avots – savu grāmatu (enciklopēdiju, albumu, vārdnīcu) 

atnešana uz bērnudārzu. 

 

7. APRĪLIS – Iepazīstinām ar bērnu grāmatu autoriem: Julian Tuwim, Jan Brzechwa, 

Dorota Gellner: 

1) klausoties stāstus, runājot par bērnu grāmatu autoriem, 

2) izmantojot rakstu darbiem ortofoniskajiem vingrinājumiem, 
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3) dzejoļu fragmentu atkārtošana ar mainīgu balss toni (piemēram, klusāku vai 

skaļāku) atbilstoši savai interpretācijai utt. 

 

8. MAY - Iepazīstinām ar Eiropas literatūras autoriem: 

1) H.K.Andersena un Brāļu Grimmu. Š. Pero pasaku klausīšanās. ar norādi uz 

katra rakstnieka valsti Eiropas kartē. 

2) "Lasīšana zem koka" – pasaku lasīšana dārzā, 

3) grāmatu ziedošanas akcijas organizēšana. 

 

9. JŪNIJS – Bērniem iespēja pašiem izstāstīt labi zināmas pasakas un mēģināt radīt 

savus stāstus, 

1) aktivitāte "Skolēns lasa pirmsskolas vecuma bērniem" – vecāki bērni 

(bērnudārza absolventi) lasa dzejoļus bērniem – iepazīstinot ar poļu dzejnieku 

darbiem,   

2) "Mana mīļākā grāmata" – mākslas konkurss bērniem un vecākiem, 

3) "Manas grupas hronika" – savas grāmatas veidošana. 

 

PAREDZAMIE BĒRNU SASNIEGUMI – NOVĒRTĒJUMS 

Iepriekš minētā programmas mērķis ir veicināt šādu rezultātu sasniegšanu: 

● valodas prasmju uzlabošana, 

● palielināta izpratne par tekstiem un instrukcijām, 

● mācīšanās domāt, 

● uzmanības koncentrācijas uzlabošana,  

● atmiņas un iztēles attīstīšana, 

● spēja kontrolēt savas emocijas, 

● bērnu pašcieņas stiprināšana, 

● saiknes veidošana starp skolotāju un bērniem, 

● attīstība vēlamās uzvedības virzienā 

● vecāku iesaistes palielināšana, lasot bērniem priekšā mājās, 

● lasītāju skaita pieaugums. 
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Vērtējot pirmsskolas izglītības posmā iezīmētās aktivitātes, palīdzību galvenokārt 

sniegs vecāki, kuriem sadarbībā ar skolotājiem jāturpina veidot interesi par lasīšanu 

kopā ar bērniem mājās. 

Tādā veidā skolotāju veidotie uzvedības modeļi tiks pārnesti uz ikdienas dzīvi. 

Gala vērtējumā tiks organizēts grupu zināšanu konkurss par bērnu vecumam pielāgotu 

grāmatu (zināmi dzejoļi, pasakas un stāsti un to autori). 

Magdalena Trzonkowska 

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku 

(Municipālais bērnudārzs Nr. 4 Giżycko) 


