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Lasītprasme ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem efektīvai skolēnu 

izglītībai un attīstībai, kas tiek attīstīta lielākajā daļā mācību priekšmetu, īpaši uzsverot 

valodu mācību priekšmetus. Mūsdienu skolēns neapšaubāmi var būt gan grāmatu 

lasītājs, gan tehnoloģiju sekotājs un lietotājs. Tās var veiksmīgi papildināt viena otru. 

Skolēnus var uzrunāt, informēt par jaunumiem, aicināt lasīt ne tikai klātienē, bet arī 

virtuālajā pasaulē. Mans ieteikums ir apvienot grāmatu vai stāstu lasīšanu ar 

interaktīviem uzdevumiem un videoklipiem, kas atrodami tīmeklī.. 

Otrajā klasē angļu valodas stundās tiek lasīta "Pasaka par vārnu un lapsu". Arī 

lielākā daļa skolēnu ir lasījuši vai dzirdējuši šo seno stāstu savā dzimtajā valodā. 

Tāpēc pirms stāsta lasīšanas skolotājs var uzdot ievadjautājumus: Kas ir pasaka? Kas 

ir stāsta varoņi? Kādus dzīvniekus un lietas tajā var redzēt? 

Pēc tam skolēni lasa stāstu un klausās stāsta audioierakstu. 

Studentiem ir iespēja arī noskatīties stāsta animācijas versiju Youtube:  

 

Pēc stāsta lasīšanas, klausīšanās un skatīšanās skolēni no skolotāja var 

saņemt darba lapas interaktīvo darba lapu veidā. Šeit var noderēt tīmekļa vietne 

www.liveworksheets.com  , no kuras skolotājs var izvēlēties pieejamās darba lapas.. 

Interaktīvas skolēnu darba lapas piemērs. 

http://www.liveworksheets.com/
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Pēdējā stundas daļa ir veltīta darbam grupās, skolēni tiek sadalīti grupās vai 

pāros, viņiem tiek dots laiks sagatavošanās darbam un viņi klases priekšā izspēlē 

pasaku. Mazāk pārliecinātie skolēni izspēlē pasaku savā starpā. Sagatavošanās laikā 

skolēni vēlreiz noklausās pasakas audioierakstu, lai viņiem būtu viegli sagatavoties 

savai lomai. 
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Stāsta, lugas vai dzejoļa sižeta izdomāšana ļauj skolēniem paust savas idejas 

ar drāmas palīdzību. Tas mudina skolēnus domāt par to, kā jūtas, ko jūtas un ko dara 

un kā reaģē uz stāsta notikumiem. Tas ir viens no veidiem, kā veicināt skolēnu 

lasītprasmi. 


