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ŠODIEN:

 Lasīšana kā runas darbība;

 Lasīšanas stratēģijas;

 Specifisku lasīšanas traucējumu indikatori.





LASĪŠANA

 ir abi - gan mācīties lasīt, gan lasīt, lai mācītos,

 ir rakstzīmju, teksta, simbolu uztveršana, 

izpratne un izteiksme ar skaņām, vārdiem, 

teikumiem (runāšana),

 process, kas saistīts ar nepieciešamību saprast

lasīto.





Bērns dzīvo sociālā vidē, kur viņa valodas prasmes, 

vēlāk arī lasītprasmi ietekmē dažādi vides faktori:

skolotāja personība, 

ģimene,

masu mediji,

draugi,

kas, savstarpēji ietekmējot, veido bērna personību 

– jaunu, domājošu lasītāju.



LASĪŠANA

 ir rakstzīmju, teksta, simbolu uztveršana, 

izpratne un izteiksme ar skaņām, vārdiem, 

teikumiem (runāšana). 

 ir viena no pamata valodas prasmēm, sarežģīta, 

sensora domāšanas prasme tvert zīmju un 

jēdzienu artikulāciju, ko izrunā skaļi vai klusi –

iekšēji.

 drukātā vai rakstītā vārdā vai tekstā ietvertās 

informācijas uztveres, izpratnes un izvērtēšanas 

process.



 Darbs ar tekstu ir sarežģīts uzdevums, kas prasa 

gan spēju atrast informāciju, gan iegaumēt, gan 

apkopot to. 

 Būtisks nosacījums lasītprasmes apguvei ir 

izglītota vide, laba, pareiza sarunvaloda, kas 

kopumā veido valodas pieredzi un vēlāk kļūst par 

noteicošo aspektu teksta izpratnei, kad tas ir 

uztverts lasot. 



LASĪŠANAS AKTIVITĀTE

 ietver runas komunikatīvi kognitīvu darbību, kas 

vērsta uz informācijas uztveršanu un izpratni,

 to ietekmē dzīves pieredze, kas saistīta ar 

piederību noteiktai šķirai, dzimumam, etniskajai 

grupai, seksuālā orientācija un fiziskā veselība.



LASĪŠANA

ir viens no četriem runas aktivitātes veidiem, kas 

saistīts ar: 

 spēju uztvert noteiktu attēlu, 

 spēju saprast informācijas nozīmi,

 spēju reproducēt šī kompleksa skaņu.

Lasīšana – tā ir runas reakcija, ko nosaka

sabiedrības komunikācijas formas un virziens "no 

vārda uz domu" vai "no domas uz vārdu". 



VALODU APGUVES PROCESĀ

 nepieciešams apgūt spēju uztvert, saprast un 

pielietot rakstīto tekstu atbilstoši mērķim.



IZLABO KĻŪDAS!

Mērķis: trenēt uzmanību un atmiņu.

Grupas lielums: vismaz 2 cilvēki.

Nepieciešamie materiāli: divi līdzīgi teksti, papīrs, 
pildspalva katram dalībniekam.

Apraksts: Spēlētāji sēž savās vietās. Vadītājs 
iepriekš sagatavo divas tekstu versijas, otrajā 
variantā veicot dažas izmaiņas. Vadītājs nolasa 
abas teksta versijas 2 reizes. Pēc abu versiju 
noklausīšanās vai otrās versijas izlasīšanas 
dalībniekiem uz lapas jāuzraksta, kādas izmaiņas 
viņi pamanīja otrajā versijā. Spēlē uzvarējis 
dalībnieks, kurš pareizi pierakstījis visas izmaiņas.



LASĪTPRASMES APGŪŠANA

 ir mērķtiecīgs darbības process, kas prasa piepūli 

un motivāciju. Tā ir spēja saprast un lietot 

sabiedrībai nepieciešamas un/vai indivīdam 

svarīgas rakstu valodas formas.



LASĪTPRASMES KVALITĀTES RĀDĪTĀJI IR:

 precizitāte, 

 apzināšanās, 

 plūstamība (ātrums) un 

 izteiksmīgums, ietverot divus aspektus: šaurākā 

nozīmē – lasīšanas tehnikas apgūšana, plašākā 

nozīmē – lasīšanas motivācija vai interese par 

lasīšanu.



Lai izprastu jauno informāciju, iepriekšējās

zināšanas bieži vien ir tikpat svarīgas kā jaunā

informācija.

Izpratni ietekmē trīs veidu zināšanas, kas glabājas 

atmiņā:

 valodas prasmes,

 vispārīgas zināšanas par apkārtējo pasauli,

 zināšanas par tēmu, uz kuru teksts attiecas.

Tādējādi cilvēka uzvedību lielā mērā nosaka 

atmiņas, valodas un domāšanas attiecības.



IR DIVI VEIDI, KĀ UZTVERT TEKSTU: 

 galvenokārt vārda attēla vai grafiskā attēla 

tveršana,

 sekundārais – jau izveidota tēla atpazīšana. 

Tāpēc, lai iemācītos lasīt, vispirms ir jāapkopo 

attēla veselums vai visa vārda grafiskais attēls 

un pēc tam jāiemācās to atpazīt tekstā pēc 

dažādām pazīmēm. Lasīšanas process nav tikai 

lasīšana (vārdu nosaukšana), bet ir daudz 

dziļāks, jo tas ir saistīts ar nepieciešamību 

saprast lasīto.



 Rakstītā teksta uztvere un izpratne prasa gan 

vērīgumu un spēju sadalīt uzmanību un 

mērķtiecīgi vadīt lasīšanas procesu, gan 

iegaumēt un atcerēties izlasīto.



INFORMĀCIJAS GLABĀŠANA LASĪŠANAS

LAIKĀ



APSLĒPTIE VĀRDI





LASĪTPRASMES SĀKUMPOSMĀ

 svarīgs uzdevums ir iemācīties atšķirt verbāli 

kodētu informāciju no vizuālā materiāla. 

 šajā posmā svarīgākās vārda pazīmes ir burti, 

kas selektīvi jānovērtē, atrodot atbilstošās 

grafiskās un fonoloģiskās pazīmes – divas 

informācijas klases, kuras jāapstrādā vienlaicīgi, 

piemēram, noteiktai grafiskai zīmei " b"/ "B" ir 

piešķirta noteikta fonēma /b/. 





VĀRDA LASĪŠANAS PROCESS IETVER

 skaņas un vizuālo komponentu kombināciju. 



DZIRDAMĀS SASTĀVDAĻAS:

 skaņu diferenciācija (piemēram, pēc skaņas 

līdzīgi burti kā "k" un "g"),

 skaņas asociācija ar noteiktu burtu,

 skaņas savienojums,

 atsevišķu skaņu identificēšana vienā vārdā,

 akustiskās atmiņas darbība,

 spontānos vārdos lasīto vienību izkārtojums.



VIZUĀLĀS SASTĀVDAĻAS:

 īpašību identificēšana un atšķiršana,

 orientācijas pārzināšana - pa labi/pa kreisi,

 burtu diferencēšana pēc līdzīgām grafēmām 

(piemēram, "m" un "n"), 

 burtu atmiņa,

 atsevišķu burtu identificēšana vienā vārdā.



ATRODI ATŠĶIRĪBAS



LASĪŠANA KĀ RUNAS AKTIVITĀTES

REZULTĀTS: 

• indivīda agrīnā dzīves pieredze,

• agrīnā valodas un runas attīstība, 

• lasīšanas apmācības ilgums un kvalitāte. 

Problēmas kādā no šīm jomām var izraisīt

specifiskus lasīšanas traucējumus un apgrūtināt

lasītās informācijas izpratni kopumā.



LASĪTPRASMES MĀCĪŠANAS MĒRĶIS

 ir ne tikai iemācīt lasīt, bet arī prast pielietot 

lasītprasmi ikdienā un izmantot iegūtās 

zināšanas. 

 lasītprasme ir nepārtraukts mācību process, kura 

pamatā ir izziņas, valodas un sociālo prasmju 

attīstība. 



PRIEKŠMETI

Mērķis: trenēt atmiņu.

Grupas lielums: vismaz 8 cilvēki

Nepieciešamie materiāli: priekšmets katram

spēlētājam.

Apraksts: Spēlētāji tiek sadalīti 2 komandās. Katra

komanda izvēlas vienu spēlētāju. Abu komandu

dalībnieki uz galda liek priekšmetu viens pēc otra. 

Izvēlētie spēlētāji uzmanīgi vēro un cenšas atcerēties, 

kuru priekšmetu kurš nolicis. Pēc tam katras komandas

izvēlētie spēlētāji atbild uz jautājumu: kurš, kādā

secībā un kādu priekšmetu nolika uz galda. Spēles

vadītājs izvērtē rezultātus. Katram spēlētājam ir

jāizpilda izvēlētā spēlētāja loma.



LASĪTPRASMES APGUVE

 nesākas ar skaņu-burtu attiecību apguvi, 

rakstīto burtu atpazīšanu. Tas ir cieši saistīts ar 

izziņas procesu uzlabošanos un bērna kā 

personības veidošanos. Lai lasīšana kļūtu par 

jēgpilnu darbību, pirmajā solī jāiemācās 

kontrolēt un vadīt uzvedību, ievērot noteikumus, 

prast klausīties, uztvert dzirdētā saturu, pabeigt 

iesākto, jautāt un atbildēt utt. 



LASĪTPRASMES APGUVE

 ir pakāpenisks, mērķtiecīgs process. 



LASĪŠANAS PRASMJU APGUVES TEORIJAS: 

 Dekodēšanas teorija – mācīšanās sākas ar 

atsevišķiem burtiem, valodas skaņām un virzās 

uz vārdu un teikumu dekodēšanu. 

 Lingvistiskā teorija – izpratne ir svarīga, lai 

saprastu lasīto, svarīgas ir priekšzināšanas par 

valodu un teksta saturu. 

 Veseluma teorija personības attīstībai – lasīt un 

rakstīt mācīšana balstās uz skolēna iepriekšējām 

zināšanām par apkārtējo pasauli, vienlaikus 

apgūstot atšifrēšanas prasmes, paplašinot vārdu 

krājumu, uztveres pieredzi un teksta izpratni. 



PAZĪSTAMĀKĀS LASĪTPRASMES PIEEJAS: 

 Lingvodidaktiskā pieeja nosaka valodas mācību 

programmas, mācību metožu un mācību līdzekļu 

izvēli, kā arī mācību organizācijas izvēli un 

sasniegumu vērtēšanas formas atkarībā no 

valodas apguvēja mērķa, uzdevumiem un 

vajadzībām.

 analītiski sintētiskā pieeja nosaka valodas 

mācību satura sakārtošanu savstarpēji saistītā 

sistēmā, lai sākotnēji atsevišķi apgūtu dažādu 

valodas līmeņu saturu un iemācītos izmantot 

runas pieredzi.



 Integrētā pieeja nosaka klausīšanās, runāšanas, 

lasīšanas un rakstīšanas apguvi kā runas 

aktivitātes attiecībā vienai uz otru. 

 veseluma pieeja nosaka mācību programmas, 

mācību metožu, metodisko paņēmienu, 

mācīšanās organizācijas formu izvēli un 

izmantošanu runas aktivitāšu apguvei saistībā 

ar personības attīstību un ņemot vērā valodas 

apguvēja vajadzības, motīvus, intereses, kā arī 

domāšanas veidu un citas īpatnības. 



MĀCOTIES LASĪT:

 jāapgūst lasīšanas tehnika – acu pārvietošana no 

kreisās uz labo pusi un atpakaļ, pa rindām, acu 

kustības atpakaļ uz nākamo teksta daļu 

nākamās rindas sākumā vai uz vietu, kur 

burts/vārds netika uztverts;

 jāapgūst burts, kas apzīmē fonēmas simbolisko 

nozīmi;

 jāatpazīst vārds pēc tā skaņas formas;

 jāsaista vārdus savā starpā.





 Lasītprasmes apguves laikā mērķtiecīgi plānotā 

mācību procesā tiek pilnveidotas skolēna 

komunikatīvās, sociokulturālās un valodu 

apguves kompetences. Tās attīstās ciešā 

savstarpējā atkarībā un pakāpeniski. Strādājot 

ar tekstiem, skolēns apgūst tekstā ietverto 

informāciju, prasmi analizēt tekstu, izmantot 

dažādus palīglīdzekļus dziļākai izpratnei un 

pielietot iegūtās zināšanas atbilstoši 

komunikācijas situācijai.



AR VIENU BURTU

Mērķis: trenēt atmiņu, uzmanību un uztveri.

Grupas lielums: vismaz 6 cilvēki.

Apraksts: Spēlētāji tiek sadalīti 2 komandās. 

Spēles vadītājs nosauc vienu alfabēta burtu. Pēc

tam katra komanda pēc kārtas nosauc vienu

objektu, kas atrodas klasē un sākas ar nosaukto

burtu. Uzvarējusi komanda, kas nosauc pēdējo

vārdu.



SPECIFISKI LASĪŠANAS TRAUCĒJUMI

 nozīmīgas, sarežģītas grūtības iemācīties lasīt un 

saprast lasīto.



 bērniem ar lasīšanas traucējumiem ne vienmēr ir 

valodas vai fonoloģiskās izpratnes grūtības, un 

bērniem ar valodas izpratnes traucējumiem ne 

vienmēr ir lasīšanas traucējumi. 



 specifiski lasīšanas traucējumi nav zema 

intelekta izpausme, tā nav ne uzvedības, 

motivācijas, psiholoģiska vai sociāla problēma. 

Galvenās grūtības ir “pārtulkot valodu domās” 

klausoties vai lasot, kā arī domas – rakstot vai 

runājot valodā.



 jēdzienu «specifiski lasīšanas traucējumi» parasti 

lieto šaurākā nozīmē nekā kā mācīšanās 

traucējumi, jo tie var būt gan pārejoši, saistīti ar 

motivācijas vai emocionāla rakstura 

traucējumiem, gan arī pastāvīgi un ilgstoši, ko 

nosaka organiski traucējumi.



Specifisku lasīšanas

traucējumu pazīmju

izpausmes laiks

Specifisku lasīšanas traucējumu

pazīmes

Pirmsskola

• neveiklas kustības, 

• grūtības izpildīt norādījumus

veikt papildu darbības un sekot

ritmam,

• grūtības apgūt burtus, 

• bieža neuzmanība, mēdz pazaudēt

savas lietas,

• fonemātiskās dzirdes un runas

attīstība, kas nav atbilstoša

vecuma grupai



Pamatskolas vecums

• izteiktas grūtības iemācīties pareizi

lasīt,

• burtu un ciparu lasīšana 

spoguļattēlā,

• līdzīgi skanošu skaņu jaukšana,

• grūtības saprast nozīmi un 

formulas,

• zema lasīšanas motivācija,  

• grūtības saprast lasīto un izmantot

iegūto informāciju utt.



Vecums 12 gadi un 

vairāk

• Neprecīza lasīšana,

• grūtības plānot, būt precīzam, 

organizēt savas mācību

aktivitātes, 

• palielināta kustību aktivitāte, 

tieksme uz neuzmanību,

• grūtības ievērot norādījumus un 

noteikumus,

• pazemināta pašcieņa,

• agresīva uzvedība utt.

Visa mūža garumā • Nenoturīgs lasītprasmes līmenis,

• "pa labi, pa kreisi", "uz augšu, uz

leju" jaukšana,

• traucēta laika uztvere,

• grūtības ievērot kārtību un ritmu

utt.



LASĪŠANAS TRAUCĒJUMU SIMPTOMI

 izpaužas sākumskolas pirmajās klasēs –

lasīšanas apguves sākumposmā kā specifiskas, 

individuālas grūtības lasīt un rakstīt. 



LASĪŠANAS TRAUCĒJUMU SIMPTOMI

 grūtības apgūt alfabētu, 

 nosaukt burtus, 

 atšķirt skaņas un attiecināt šīs skaņas uz 

noteiktu burtu, saistīt ar noteiktu grafēmu.

Lasīšanas traucējumi bieži atklājas, kad bērns

nesaprot lasīto, neatceras un nevar izmantot lasīto

informāciju. Vēlākajos mācību gados tas ietekmē

mācību procesu kopumā, jo skolēns nevar izmantot

izlasīto informāciju, lai izpildītu rakstiskus

norādījumus.





KOMPLEKSAS NOVĒROJAMAS PAZĪMES, KAS

RAKSTURĪGAS BĒRNIEM AR LASĪŠANAS

TRAUCĒJUMIEM:

 bērns ātri kļūst dusmīgs, tās ir instinktīvas 

dusmas, kad nav iespējams tikt galā ar uzdoto 

uzdevumu; dusmas var izraisīt agresīvu 

uzvedību, kas vērsta pret sevi un citiem;

 bērniem ir raksturīgi īpaši, kopīgi signāli, kas 

raksturo problēmu – specifiska ķermeņa 

uzvedība, reakcija, uzvedības īpatnības;

 psiholoģiskas un fizioloģiskas īpatnības, kas var 

izpausties konfliktu, neirozes, trauksmes formā;

 pašvērtējuma un pašapziņas problēmas, kas 

saistītas ar grūtībām būt veiksmīgam atbilstoši 

attiecīgās situācijas prasībām. 



PRETĒJI VĀRDI

Mērķis: attīstīt atmiņu un loģisko domāšanu.

Grupas lielums: vismaz 6 cilvēki.

Nepieciešamie materiāli: iepriekš sagatavoti īpašības
vārdi.

Apraksts: spēles dalībnieki izveido apli. Spēles vadītājs
nosauc vienu īpašības vārdu, piemēram, karsts. Spēles
dalībnieki viens pēc otra sauc vārda antonīmus, 
pretējas nozīmes vārdus, piemēram, auksts, vēss, ledus
auksts, ledains, utt. Atkārtot vienu un to pašu vārdu 
nedrīkst. Kurš nevar nosaukt antonīmu, tas pamet
spēli. Spēli var atkārtot vairākas reizes, mainot
īpašības vārdu. Uzvar tas, kurš palicis pēdējais.

Īpašības vārdu piemēri: auksts, priecīgs, skumjš, 
dusmīgs, liels, mazs, neglīts, kluss, skaļš, drosmīgs, 
blāvs.



BŪTISKI NOSACĪJUMI LASĪTPRASMES

APGUVEI:

• izglītota vide, 

• laba, pareiza sarunvaloda, kas kopumā veido 

valodas pieredzi un vēlāk kļūst par noteicošu 

aspektu lasītā teksta izpratnei,

• valodas prasmes,

• vispārīgas zināšanas par apkārtējo pasauli,

• zināšanas par tēmu, uz kuru teksts attiecas.



TĀTAD:

 lasītprasmes apguve ir mērķtiecīgs darbības 

process, kas prasa pūles un motivāciju.


