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Vispirms - atrodiet grāmatu!

 

 Autors - Holly Webb
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

 

Grāmatas nosaukums 

 
Uzziniet, kāds ir grāmatas kontroles numurs!!! 

 

Uzziniet, cik lappušu ir šajā 

grāmatā 

Pierakstiet šos datus 
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Otrkārt - iepazīstieties ar grāmatu 

  

 

 

  

  

Grāmatas vāks 

Grāmatas vāks 

Grāmatas nosaukums 

Grāmatas nosaukums 

    Grāmatas autors 

Grāmatas autors 
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Treškārt - iepazīstiet savu skolas bibliotēku! 

PIRLS pētījums liecina, ka aktivitātes, ko vecāki veic kopā ar saviem bērniem līdz 

4. klasei, var iedalīt skaļā lasīšanā, iepirkšanās grāmatnīcās un bibliotēku apmeklēšanā. 

 Analizējot Latvijas skolēnu datus, tika konstatēts, ka Z grupā 81% vecāku saviem 

11 gadus vecajiem bērniem skaļi lasa reizi nedēļā vai biežāk.  Visaugstāko sasniegumu 

grupā (A) šo aktivitāti izrādīja daudz mazāk vecāku - 57%. Arī Z grupā 48 % vecāku 

ikdienā vai gandrīz katru dienu ar bērniem pārrunāja patstāvīgi izlasīto, savukārt A grupā 

31 % vecāku ar bērniem pārrunāja lasīto.  

Līdz ar to šīs aktivitātes (kopīga lasīšana un grāmatu apspriešana) vairāk notika 

ģimenēs, kurās skolēniem bija zemāki lasīšanas sasniegumi. Iespējams, ka ar šīm me-

todēm vecāki centās ietekmēt savus bērnus, lai tie vairāk interesētos par rakstīto tekstu, 

lai uzlabotu lasītprasmi.  

Turpretī bibliotēku un grāmatnīcu apmeklējumi bija biežāki A grupā. Tikai 17 % A 

grupas vecāku norādīja, ka viņi kopā ar bērnu vispār vai gandrīz nekad neapmeklē bi-

bliotēku vai grāmatnīcu. Z grupā šādu atbilžu bija divreiz vairāk - 36 %. Arī vislabāk lasošo 

skolēnu vecāki lasa biežāk. A grupā 60% vecāku lasīja (paši vecāki lasīja) 6 vai vairāk 

stundas nedēļā mājās, Z grupā - 34%.  

Līdz ar to skolēnu lasītprasmi būtiski ietekmē pieaugušo un pirmsskolas ve-

cuma bērnu sadarbība; 10 gadu vecumā visefektīvākie pasākumi lasīšanas vei-

cināšanai ir regulāri bibliotēku vai grāmatnīcu apmeklējumi. 

Pirms pirmās došanās uz skolas bibliotēku skolotājs klasē noskaidro, kādas ir 

bērnu zināšanas par bibliotēku. 

Pēc tam viņa aicina bērnus uz skolas bibliotēku, kur bibliotekāre iepazīstina bērnus 

ar bibliotēkas noteikumiem un reglamentu. Bērni uzzina, kā grāmatas ir sakārtotas un kā 

tās var atrast. 

Pirmais bērniem piedāvātais uzdevums - Orientējies bibliotēkā - atrodi norādīto grāmatu!  

❖ Vispirms bērni saņem grāmatas kartiņu ar grāmatas autoru, ilustratoru un nosau-

kumu. 

❖ Bērniem tiek lūgts atrast konkrētu grāmatu, ievērojot apgūtos noteikumus. Bērns, 

kurš ir atradis grāmatu, dodas uz norādīto vietu pie bibliotekāra. Par pareizi atrastu 

grāmatu bērns saņems atzīmi.  

❖ Pēc tam, apskatot grāmatu, jums jāatrod lapu skaits un jāuzraksta tas uz papīra 

lapas.  

❖ Pēc tam jums tiek dots jauns uzdevums, apskatot atrasto grāmatu, izvēlēties pare-

izo iespējamo tēmu un nostāties pie izvēlētās. 
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Pasakas.           Dzīvnieku stāsti.                     Bērnu piedzīvojumi.                 Dzeja. 

Bērni tiek sadalīti grupās. Grupai jāizskata grāmatas un jāizvēlas viena, kuru 

vēlētos izlasīt visi grupas bērni. Kopīgi tie sniedz pamatojumu, kāpēc izvēlēta konkrēta 

grāmata. 

Skolotājs uzdod jautājumus:  

Kas šajā grāmatā šķiet interesants? 

Kas ir šīs grāmatas autors? 

Cik lappušu ir šī grāmata? 

Vai mēs visi kopā vēlamies izlasīt šo grāmatu? 

Bērnu izvēlētās grāmatas tiek atnestas no bibliotēkas uz klasi, lai bērni tās kopīgi 

lasītu. Skolotājs organizē citas nodarbības, lai bērni varētu iepazīties ar šīm grāmatām                        

          
  

Meitene ar sērkociņiem 

Trīs musketieri 
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Ceturtkārt, iepazīstieties ar autoru 

Lai izraisītu bērnu interesi par 

grāmatām un lasīšanu, dažkārt ir 

svarīgi iepazīt autoru un viņa 

personību. Vidusskolā skolēni pievērš 

uzmanību autora personībai, 

rakstītajam saturam un dažkārt 

atgriežas pie citiem autora literārajiem 

darbiem, bet sākumskolā skolēnus 

aizrauj kāds interesants fakts no 

autora dzīves vai konkrēts literārs 

tēls, piemēram, Riko un Koko (Evija 

Gulbe), kam skolēns seko līdzi grāmatās.. 

Rīgas 93. vidusskolas ceturtajā klasē tika īstenots lasīšanas veicināšanas projekts 

"Iepazīsti rakstnieku". No oktobra beigām līdz decembra vidum gandrīz katru nedēļu 

skolēni atklāja informāciju par kādu autoru. 

 Klasē pie sienas tika 

piestiprināts plakāts, uz kura skolēni 

rakstīja dažādus faktus, ko nedēļas 

laikā bija uzzinājuši par rakstnieku. 

Nedēļas laikā viņi izlasa arī kāda 

attiecīgā rakstnieka darbu vai 

fragmentu no grāmatas. Katru 

piektdienu literatūras stundā skolēni 

iepazīstināja ar atrastajiem faktiem, 

kas bija uzrakstīti uz plakāta.  
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Tas tika darīts arī ar skolotājas prezentācijas palīdzību, kura parādīja ļoti kodolīgu 

un īsu rakstnieka biogrāfiju, lai ieinteresētu ceturto klašu skolēnus. Prezentācija bieži 

ietvēra, piemēram, lasīta darba projekciju, animāciju utt. 

Decembrī notika rakstnieku pēcpusdiena. Skolēni grupās, izmantojot skolotāja 

sagatavotas un izdrukātas prezentācijas, atbildēja uz jautājumiem un pārbaudīja savas 

zināšanas viktorīnās par slaveniem rakstniekiem. 

Piektkārt, izmantojiet pareizu lasīšanas 

tehniku 

Lēnām lasiet tekstu, lai redzētu visus faktus, saprastu un atcerētos tekstu. Meklējiet 

atbildes uz jautājumiem, apvienojiet grāmatā iegūto informāciju ar savu personīgo 

pieredzi, atklājiet nezināmus jēdzienus. Pievērsiet uzmanību autora teiktajam, teksta 

struktūrai, mērķim, saturam, noskaņai. Izdariet pārtraukumu, vēlreiz izlasiet to pašu teksta 

fragmentu: izceliet, kas tekstā ir vissvarīgākais, kas ir saprotams, kas nav saprotams, kas 

būtu jāatceras? 

                                                               Nodarbība 

Viens no klases skolēniem skaļi 

nolasa dzejoli. Pēc tam katrs skolēns 

patstāvīgi izlasa dzejoli.  Izmantojot 

tīmekļa vietni www.menti.com (skolotājs 

iepriekš sagatavo domu mākoni vietnē 

www.mentimeter.com. sagatavot domu 

mākoni) - pierakstiet kādu atmiņā 

paliekošu vārdu no dzejoļa.  

Skolotājs publiski parāda 

izveidoto domu mākoni, un skolēni 

secina, ka visbiežāk rakstītais vārds bija: 

VĒJŠ. Apspriežoties ar skolotāju, 

skolēni secina, par ko ir dzejolis. 

http://www.mentimeter.com/
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 Par vēju. 

Diskusija - Ko autors salīdzina ar vēju? Kāpēc jūs tā domājat? Uzskaitiet vārdus, 

kas to norāda? 

Skaņdarba "Vējš" klausīšanās 

 https://www.youtube.com/watch?v=oI19guBeywg 

Mēs klausāmies dzejoli divas reizes. Pirmajā reizē mēs vienkārši uzmanīgi klausāmies. 

Otrajā reizē mēģiniet saprast, kā dziesmā aprakstīts vējš. 

Diskusijas veidā salīdziniet, kā vējš ir aprakstīts dzejolī un kā tas ir aprakstīts dziesmā, 

kas ir kopīgs? 

Dinamiskā pauze - bērni dažādos veidos attēlo vēju, kā tas pūš, kā tas iet, kā tas ietekmē 

kokus utt.  

Atkal visi klusi lasa dzejoli un uzsver, kas cilvēkam ir un kas nav kopīgs ar vēju. Izrunājiet 

pasvītrotos vārdus.  

Aizpildiet ar krāsām vārdus, kas norāda, ko dara vējš? Bērni salīdzina, ko viņi ir 

uzzīmējuši, un pārrunā, kāpēc viņi ir uzzīmējuši tieši šos vārdus.  

Dzejoli lasa skaļi, lai uzsvērtu vārdu "trūkst". 

Lasot dzejoli, ievērojiet noteiktu ritmu. Skolotājs ieskandina ritmu, un bērni mēģina lasīt, 

pievienojoties ritmam. Vispirms visa klase kopā, pēc tam lasa patstāvīgi.  

Nodarbības beigās katrs skolēns zīmē ilustrāciju J. Petersa dzejolim "Vējš" paša izvēlētā 

stilā. 

Piezīme 

Tekstā izmantotās ilustrācijas ir no p8ubliskā domēna. 

https://www.youtube.com/watch?v=oI19guBeywg

