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Spēja lasīt un uztvert

Kas rakstīts uz T-krekla?



Lasīšanas prasmju attīstīšana

• Bērns sāk mācīties, tiklīdz piedzimst.

• Pirmajos dzīves gados mācīšanās 
process ir ļoti ātrs, un bērnam ir liela 
vēlme mācīties.

• Kad bērns 6 gadu vecumā sāk lasīt, 
viņš jau ir uzkrājis daudz 
informācijas, iespējams, vairāk, nekā 
spēs apgūt pārējā dzīvē.

• Lai mācītos un iepazītu apkārtējo 
pasauli, mācīšanās procesā tiek 
izmantotas piecas maņas:

redze, dzirde, tausti, oža, 
smarža, garša.

Vispirms cilvēks iemācās lasīt, tad 
viņš lasa visu mūžu, lai iemācītos.



Kāpēc lasītprasme ir svarīga?

• Lasīšana nav dabiska prasme.

• Lasīšana ir simbolu kodēšana.

• Ja bērns veiksmīgi lasa, viņš 
attīsta arī rakstīšanu un 
runāšanu.

• Ja lasītprasme ir nepietiekama, 
skolēni neveicas citos mācību 
priekšmetos, kas ir cieši saistīti 
ar lasīšanu vai mācīšanās 
grūtībām.

• Bērni ar redzes traucējumiem 
parasti netiek tālāk par pirmo 
klasi, jo viņi nevar iemācīties 
lasīt un rakstīt.

• Lasīt un rakstīt prasme ir īpaši 
svarīga sākumskolā.



Kā attīstās lasīšanas prasmes?
• Smadzenēs ir specializētas zonas, kas paredzētas 

runas apguvei, bet ne lasīšanai.

• Lasīšanā ir iesaistītas vairākas nervu sistēmas.

• Vizuālā apstrāde sākas, kad acis ierauga drukātu 
burtu.

• Vizuālais signāls nokļūst smadzenēs redzes laukā.

• Vārda signāls tiek dekodēts citā smadzeņu daļā 
(angulargyrus).

• Tas aktivizē nākamās smadzeņu zonas, kas ir 
atbildīgas arī par dzirdi un atskaņo izlasīto 
smadzenēs kā skaņu.

• Smadzeņu broka un Vernika lauki meklē 
informāciju par vārdu savās "vārdnīcās".

• Pieres daiva integrē visu informāciju, lai 
piedāvātu vārda nozīmi.

• Process notiek paralēli (daudzas skaņas) un visos 
virzienos vienlaikus.

• Grūtības jebkurā šīs sistēmas daļā var traucēt 

vārda uztveri un tā nozīmi.



Runa ir
• Jāatceras, ka šo valodas sistēmu turpina 

arī atbalsta un stājas elementi. Tā ir ne 
tikai mutvārdu runa, bet arī rakstīšana un 
lasīšana.

• Ja traucējumi ir smadzeņu pelēkajā vielā -
fonemātiskajā uztverē, bet bērna prāta 
spējas ir ļoti augstas, tad bieži vien nav 
novērots, cik grūti bērns apgūst teksta 
analīzi un sintēzi.

• Bērni parasti cenšas iegaumēt burtu un 
vārdu "meklēt", bet, pieaugot zināšanu 
apjomam, visu iegaumēt nav iespējams.

• Bieži vien šo situāciju nesaprot ne 
skolotāji, ne bērni, ne viņu vecāki.

• Kāpēc bērns ar ļoti augstu inteliģenci nevar 
tekoši lasīt?



Lasīšanas un izpratnes process

• Lai palīdzētu bērnam, ir 
svarīgi saprast lasīšanas un 
fizioloģiju, kā arī palīdzēt 
apgūt ātrās lasīšanas 
metodes.

• Lai attīstītu lasīšanas 
prasmes un uzlabotu 
lasīšanas tehniku, 
jāizmanto dažādas metodes.

• Mērķis ir atbalstīt lasīšanas 
tehnikas un lasīšanas 
prasmju attīstību.



Lasīšanas attīstības posmi

Priekšlasīšanas posms

Vide, tuvi cilvēki, attieksme pret 

lasīšanu.

Dažādu prasmju attīstīšana -

burtu atpazīšana, zilbju 

jaukšana, fonēmu uztvere, 
vizuālā atmiņa utt.

Lasīšanas prasmju apguve

jāapgūst lasīšanas 

process, kas ir sarežģīta 

sensorās domāšanas 

prasme (līdz 4. klasei).
Lasīšanas prasmju 

uzlabošana.

Tas ir uz visu mūžu, 

apgūstot jaunas lasīšanas 

stratēģijas, valodas u. c.



Viedokļi par lasīšanas prasmēm
Viedokļi par moderno tehnoloģiju ietekmi uz lasīšanas attīstību:
• Tehnoloģijas kavē lasīt un rakstītprasmes attīstību (Malahova u. 

c., 2014; Stikute, 2011; Tūbele, 2011).
• Tehnoloģijas ir līdzeklis, kas dažādo metodes un veicina interesi 

par rakstīto tekstu (Juškaite, 2008).
• Tehnoloģiju dēļ var samazināties bērna vēlme piedalīties 

aktivitātēs (Rubene, 2011).
• Pārmērīga tehnoloģiju lietošana līdz 12 gadu vecumam atņem 

bērnam laiku, ko varētu izmantot aktīvām nodarbēm, tādējādi 
veicinot smadzeņu attīstību, tostarp iztēli, attīstot spēju 
sadarboties ar vienaudžiem reālajā laikā un telpā (Harfs, Kampe, 
2011).

• Ir arī pierādījumi par ģenētisku noslieci un vairākiem citiem 
faktoriem, kas ietekmē lasītprasmes apguvi un disleksijas 
rašanos - vide, kultūras konteksts, mācību metodes utt.



Problēmas

• Pasaulē ~ 10 miljoniem bērnu 
ir grūtības iemācīties lasīt 
neatkarīgi no valodas, kurā 
viņi runā, vai alfabēta.

• Ar pareizu terapiju agrīnā 
vecumā lielākā daļa no viņiem 
var pārvarēt savas grūtības.

Lasīšanas problēmas var iedalīt:

grūtības ar 
lasīšanas
izpratni.

grūtības ar
lasīšanas
metodēm



Prasme lasīt no pedagoģijas un psiholoģijas 

viedokļa

Pedagoģiskā

• Mācīt lasīt.

• Lasīt tekoši. -> likt viņiem lasīt 
un saprast.

• Mācību procesā izmantot 
dažādas metodes: Uzlabot 
lasīšanas un teksta izpratni.

Psiholoģisks

• Izvērtē, kāpēc bērns nelasa?

• Kādi ir iespējamie cēloņi?

• Kādi ir resursi?

• Atrast alternatīvu palīdzību -> 
logopēds/audiologs, speciālais 
pedagogs, neirologs, atbalsta 
pasākumi, IIP

• Kādas metodes izmantot?



Sadarbības sistēma atbalsta pasākumu

nodrošināšanas jomā.

Psiholoģiskās pārbaudes
• Vecāks vēršas pie 

psihologa (piekrišana 
strādāt ar bērnu) vai 
logopēda.

• Psihologs vai logopēds 
veic pārbaudi.

• Psihologs vai logopēds 
sniedz ieteikumus 
vecākiem, skolotājam 
un, ja nepieciešams, 
sociālajam pedagogam.

• Skolotājs interesējas par 
ieteikumiem un izmanto 
tos.

Atbalsta pasākumi
• Psihologs vai logopēds

informē klašu
audzinātājus un
administrāciju par to, 
kuriem bērniem
nepieciešama SM.

• Klašu audzinātāji
informē priekšmetu
skolotājus, koordinē
sadarbību

• Klases audzinātājs
uzrauga SM īstenošanu. 

• Skolēnu dinamika tiek
novērtēta vismaz divas

reizes gadā.

Skolēnu mācīšanās
grūtības
• Skolotājs atpazīst

grūtības
• Skolotājs informē

psihologu vai
logopēdu par 
testēšanas
nepieciešamību.

• Skolotājs motivē
vecākus apmeklēt
psihologu vai
logopēdu.



Bērns ar lasīšanas grūtībām

Skolotājs:

✓ izskaidrot grūtību cēloni - bērnam var būt runas problēmas 
(aizkavēta runas attīstība, izrunas problēmas, runas struktūra u. c.), 
tās var būt saistītas ar bilingvismu vai disleksiju;

✓ mēģināt pieņemt skolēna vājās puses un strādāt ar viņa stiprajām 
pusēm, pielāgojot mācīšanas stilu skolēna mācību vēlmēm;

✓ sniegt mērķtiecīgus norādījumus, lai attīstītu/pilnveidotu visas 
prasmes/spējas, kas nepieciešamas, lai attīstītu labas lasīšanas 
prasmes;

✓ strādāt ciešā sadarbībā ar speciālistiem (kuri var strādāt ar bērnu 
ārpus klases/skolas) un vecākiem.



Lasīšanas prasmju uzlabošana

• Ja skolēns regulāri lasa svešvalodā, viņa valoda 2-3 gadu laikā 
uzlabosies ievērojami.

• Lasot var attīstīt visas svešvalodas prasmes: lasīšanu, klausīšanos, 
runāšanu, rakstīšanu, vārdu krājumu, gramatikas prasmes.

• Lasīšanas pamatā ir saprotams teksts un skolēna spēja patstāvīgi 
izvēlēties tekstu.

• Lai skolēns varētu labi un ar izpratni lasīt, viņam vai viņai ir jālasa 
vārdi bez garām pauzēm.

• Lasīšanai nevajadzētu būt traumatiskai.

• Tās atbalsta vārdi: komforts, izvēle, entuziasms.

• Lasīšanai ir jābūt jautrībai, nevis pārbaudījumam.



Kā motivēt lasīt?
• Ir svarīgi iesaistīt vecākus lasīšanas procesā.

• Bērni lasa lasījumus (pasakas, stāstus, dzejoļus) no agra 
vecuma.

• Pārrunājiet izlasīto.

• Runājiet par interesantākajiem notikumiem tekstā.

• iejusties grāmatas tēlā, veidot tērpus utt.

• Grāmatu grāmatzīmju izgatavošana.

• Ilustrāciju veidošana.

• Improvizācijas teātris.

• Reklāmu veidošana.

• Piedzīvojumu "pases" izgatavošana, kurā skolotājs 
uzraksta kādu uzslavu (zīmogu/uzlīmi par veiksmīgu 
darbu utt.), ko vecāki var parakstīt.



Dinamiskā pārtraukuma vingrinājumi

Skaitītāji - palieliniet tempu katru reizi, kad
atkārtojat skaitīšanu: 

• Ritas rati ripo raiti. 

• Klāras kaklā kustās krelles.

• Zemē zēla zaļgana zīle. 

• Mazi minkas maigi murrā migā. 

• Simts sīku siseņu sisina sausos salmos. 



Vingrinājumi dinamiskajiem

pārtraukumiem
Motorikas vingrinājumi - palieliniet tempu 
katru reizi, kad atkārtojat vingrinājumu (3-5 
uzdevumi).

• Krustojiet rokas un masējiet ausis (15 sek.).  
Spēcīgi zīstiet - atveriet muti pēc iespējas 
plašāk (15 sek.).

• Noapaļojiet īkšķus - vispirms ar labo roku, 
pēc tam ar kreiso roku un tad ar abiem 
īkšķiem vienlaicīgi.

• Novietojiet kreisās rokas plaukstu uz 
pieres, bet labās rokas plaukstu uz vēdera -
apejiet katru roku pretējā virzienā, pēc tam 
nomainiet pozīcijas.

• Staigājiet uz vietas - ar labo roku sitiet pa 
kreiso ceļgalu, bet ar labo roku - pa kreiso 
ceļgalu.

10 jautri

vingrinājumi




