
1 
 

  

 

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

“Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā 
 

Lasītprasmes attīstīšana 

Praktiski uzdevumi 

 

Autors: Terēza Kjapsņa 

Jelgavas Tehnikums 

 

Licence CC BY-SA 3.0 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2 
 

 

Mērķis: rosināt skolēnus lasīt gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar citiem, efektivizējot 

mācību procesa organizācijas formu un mācīšanās metodes. 

Uzdevumi:  

1. Radīt priekšnosacījumus (vide, satura un formas aktualitāte u.tml.) skolēna kā 

radošas personības izpausmei. 

2. Radīt iespēju skolēniem darboties ar valodu viņam interesantā un aktīvā veidā.  

3. Radoši pilnveidot mācību procesa organizācijas formu, mācīšanas un 

mācīšanās metodes. 

Mācību līdzekļi: 

Lai veicinātu skolēnus radoši izpaust savas prasmes, tiek piedāvāts skolēniem 

pašiem izstrādāt un prezentēt inovatīvus un viegli uztveramus līdzekļus valodu 

apguvei. Tie var būt plakāti, kolāžas, darba lapas par visdažādākajām tēmām, 

piemēram, ”Māja, par kuru es sapņoju”, ”Cilvēks un tehnoloģijas”, “Mans ceļojums” utt. 

Labās prakses popularizēšanas nolūkos veiksmīgākie darbi tiek izmantoti 

mācību procesā, kā arī to autori varēs tos paši prezentēt stundā. Kā viens no 

piemēriem tiek piedāvāts 106.grupas audzēknes Diānas Filipovas darbs. Piedāvātais 

uzdevums: izveidot ceļojuma reklāmu pēc plāna:  

1. Kur var aizbraukt? 

2. Kādas ir naktsmītnes iespējas? 

3. Ko redzēsim? 

4. Kur ieturēt maltīti?  

5. Cenas. 

 

Реклама путешествия 

 

➢ Куда едем? 

Мы предлагаем Вам посетить один из самых популярных городов мира, 

невероятно красивую и совершенно особенную столицу России – Москву. 

 

➢ Что увидим в путешествии?  

В Москве собственными глазами Вы сможете увидеть: 

− Красную площадь; 

− Александровский сад; 
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− Одна из старейших улиц - Арбат; 

− Развлекательно-познавательный комплекс ВДНХ; 

− Воробьёвы горы; 

− Москва-сити; 

− Останкинскую телебашню; 

− Парк Горького. 

 

➢ Где будем жить? 

Мы предлагаем Вам самим выбрать вариант проживания из предложенных: 

− Отель AZIMUT (https://azimuthotels.de/ru/moscow/azimut-hotel-smolenskaya)  

− Гостиница Альфа (https://www.alfa-hotel.ru/) 

− Арбат Хаус (https://www.arbat-house.com/) 

− Гостиница Измайлово Дельта (https://www.izmailovo.ru/) 

− Гостиница Интурист Коломенское (https://intourist-kolomenskoe.ru/) 

 

➢ Чем будем питаться? 

Отели могут отличаться концепцией, но Мы можем вам предложить 2 варианта 

питания: 

− только завтрак (+5 евро с человека) 

− завтрак и ужин (+12 евро с человека) 

 

➢ Цены 

Цена зависит от выбранного отеля, типа питания, количества туристов. Для 

уточнения точной цены обращайтесь к нам по электронной почте. 

− Гостиница Измайлово Дельта от 29 евро за 1 человека за 1 ночь 

− Гостиница Альфа от 33 евро за 1 человека на 1 ночь 

− Гостиница Интурист Коломенское от 36 евро за 1 человека за 1 ночь 

− Отель AZIMUT от 39 евро за 1 человека на 1 ночь 

− Арбат Хаус от 45 евро за 1 человека на 1 ночь 

 

Skolēni aktīvi izmantoja interneta pieslēguma pieejamības priekšrocību, iegūstot 

papildu informāciju, kas savukārt ļauj stundu laikā izvērst saturisku un spraigu diskusija 

par ceļojumu: viesnīcu apskats, ēdienkartes piedāvājums, gida pakalpojumi, pilsētas 

https://azimuthotels.de/ru/moscow/azimut-hotel-smolenskaya
https://www.alfa-hotel.ru/
https://www.arbat-house.com/
https://www.izmailovo.ru/
https://intourist-kolomenskoe.ru/
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sabiedriskā transporta kustība, atlaižu politika apskates objektos u.tml. Skolēniem tika 

piedāvāts atrast un uzrakstīt citātus par apskates objektiem un izveidot krustvārdu 

mīklu par Maskavu. Var piedāvāt atrast informāciju par rakstniekiem, kuri dzīvojuši šajā 

pilsētā un kādas grāmatas viņi ir uzrakstījuši? Var izlasīt intriģējošo fragmentu un 

piedāvāt uzrakstīt vēstuli grāmatas autoram par savām izjūtām pēc izlasīšanas. Ka arī 

uzrakstīt vēstuli bibliotekāram, kāpēc vajadzētu vai nevajadzētu grāmatu iekļaut 

bibliotēkas resursos, kāpēc to ir vērts ieteikt izlasīt citiem. Kā papildus iespēja – var 

rosināt interneta vietnēs iegūt informāciju par bibliotēku pieejamību pilsētā (skaits, 

resurss, apmeklētāju skaits u.tml.), to reitingu u.tml. 

Jautājumi diskusijai: 

1. Vai zināt kādas grāmatas, kur aprakstīti ceļojumi un piedzīvojumi ceļošanas 

laikā? 

2. Vai Jums patīk tāda veida grāmatas? Kāpēc? 

3. Šāda veida darbu var piedāvāt ne tikai svešvalodas stundā, bet arī dzimtā 

valodā, literatūrā, vēsturē un sociālajās zinātnēs. 

 

Viens no līdzekļiem lasītprasmes attīstīšanai ir darbs ar filmu vai ar video.   

4x-минутный фильм "Не суди". 

 

Skolēniem tiek piedāvāts atrast informāciju par autoru.  

Jautājumi, kurus var izmantot, strādājot ar videomateriāliem vai filmām. 

1. Izveido svarīgāko notikumu sarakstu. 

2. Nosauc visus filmas varoņus. 

3. Uzraksti piecus jautājumus par filmu. 

4. Uzraksti filmas pamatdomu. Vai tas sabiedrībā ir aktuāli? 

5. Pastāsti par savu pieredzi saistībā ar notikumiem. 

6. Raksturo filmas tēlus. 

7. Uzraksti, kāda, tavuprāt, varētu būt kāda tēla autobiogrāfija. 

8. Uzraksti filmai savu nobeigumu. 

9. Uzraksti vēstuli filmas autoram par savām izjūtām pēc filmas noskatīšanās. 

10. Uzraksti, kāpēc vajadzētu vai nevajadzētu filmu ieteikt citiem. 

11. Kādas grāmatas jūs zināt, kur aprakstītas šādas vai līdzīgas morālas 

problēmas/dilemmas? Vai tu ieteiktu kādu no šīm grāmatām grupas biedriem? 

 

https://youtu.be/nRAJHJxNpckЗ
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Turpinot tēmu par morālām vērtībām, var piedāvāt tēmas monologam. 

1. Kas ir labs skolotājs? 

2. Pastāsti par savu skolu. 

3. Mana vīzija par skolu. 

      Noslēdzot tēmu, var piedāvāt pašiem izveidot tekstu par morālām vērtībām. Tā var 

būt eseja, pasaka, dzejolis u.tml. Var rīkot radošu konkursu, kur darba autori paši 

prezentēs savu darbu. 

Ir jāpieņem, ka tehnoloģijas šodien ir kļuvušas par mūsu dzīves neatņemamu 

sastāvdaļu un no mums neatkarīgu globālu attīstības tendenču kontekstā  nākotne 

pieder digitālajai sabiedrībai. Arī izglītības joma arvien vairāk pielāgojas digitālajai 

realitātei. Izmaiņas tajā, kā skolēni meklē sev nepieciešamo saturu, rada 

nepieciešamību rast piemērotākus risinājumus un līdzekļus, kas palīdzētu uzturēt 

skolēnu interesi par lasīšanu un sekmētu lasītprasmes attīstību. Lai arī nereti tiek 

pausts viedoklis par lasīšanas paradumu apdraudējumu, nenoliedzami ir jāatzīst arī 

ieguvumi, ko sniedz digitālais saturs – tas ir interaktīvs, motivējošs, ar globālu raksturu, 

sekmē izziņas paradumu veidošanos. Aizvien pieaugušā digitālā satura apjoms rada 

nepieciešamību veidot skolēnos izpratni par atbildīgu un jēgpilnu satura izvēli, kas 

savukārt motivē skolēnus uzlabot savas lasītprasmes, lai spētu atlasīt un izvērtēt 

savām dzīves situācijām nepieciešamo saturu.  

 

Mūzika kā lasīšanas veicinātājs. 

Dziesmu var izmantot kā klausīšanās iemaņu veidošanas un skolēnu radošo 

spēju attīstīšanas veidu svešvalodu stundās. Skolēni paši var izvēlēties dziesmu un 

autoru. Stundu laikā strādā ar dziesmas tekstu un uz tā pamata veido savu literāro 

darbu. Var piedāvāt strādāt ar asociācijām: klausās un raksta asociācijas par dziesmu, 

veido savu tekstu par dziesmas tēmu, meklē līdzīgu tekstu citā autora dziesmā. 

Mūzikas un literārā teksta mijiedarbība mācīšanas procesā dod lieliskas iespējas. 

Var piedāvāt grāmatas, kur aprakstīta kāda komponista dzīve (piemēram, 

K. Paustovskis raksta par E. Grīgu un Mocartu). Skolēniem var piedāvāt lasīšanas 

stundu ar muzikālo pavadījumu, kā arī izveidot literāri muzikālo kompozīciju par 

konkrēto autoru. 

Mūzikas elementu izmantošana liriskā „Es” veidošanai (Darbs ar asociācijām. 

Empātijas uzdevumi).  
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Lai arī mūzikas elementu izmantošana lasīšanas iemaņu uzlabošanā plaši tiek 

pielietota jaunāka vecuma skolēnu vidū, papildinot šo pieeju ar vecuma interesēm 

atbilstošu saturu, tā ir efektīva arī citās vecuma grupās. 

 

 

Tas informācijas apjoms, ko šodien patērē skolēni, ir milzīgs un tajā nav 

tik vienkārši orientēties. Šī informācijas plūsma liek tās patērētājam-lasītājam 

spēt atšķirt faktus. Līdz ar to lasītprasme ir tās stratēģijas pamatā, kas sniedz 

iespēju indivīdam atšķirt neobjektīvu informāciju no ļaunprātīga satura, 

kvalitatīvu saturu no primitīva viedokļa izklāsta. Būt apveltītam ar labu 

lasītprasmi mūsdienās nozīmē būt drošam un nezaudēt savu inteliģenci 

informācijas laikmetā. 

 

 

 


