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Grāmatas prezentācijas metode 

1. Autors, grāmatas nosaukums (varat nedaudz pastāstīt par autoru; ja jums ir 

informācija, kā grāmata tapusi; varat arī izvēlēties grāmatas vāka attēlus dažādās 

valstīs, paša autora attēlus, fanu uzņemtas fotogrāfijas utt.). 

2. Grāmatas tēma: tēma, galvenā doma, problēmas. 

3. Sižeta norises laiks un vieta. 

4. Galvenie varoņi un viņu attiecības. 

5. Kas piesaista un aizrauj lasītāju (straujš notikumu temps, noslēpumains stāstījuma 

stils, mainīgas attiecības starp varoņiem utt.) 

6. Ja grāmata ir ilustrēta, kam mākslinieks pievērš uzmanību? Kā tas intriģē lasītāju? 

7. grāmatas novērtējums: kādam lasītājam būtu jāinteresējas par grāmatu? 

8. Atcerieties: grāmatas prezentācija ir publiska uzstāšanās. Tas nozīmē, ka jums ir 

jācenšas ietekmēt auditoriju, lai pārliecinātu, ka jūsu grāmatu ir vērts lasīt. 

Mēģiniet rosināt auditorijas ziņkāri! 

1. Labas prezentācijas iezīmes: 

− interesants prezentācijas sākums (īss, bet intriģējošs fragments; stāstījums par to, 

kā grāmata nonāca jūsu rokās vai kas lika jums to izlasīt; jautājums, vai kāds zina 

autora vārdu; atgādinājums par citām tā paša autora grāmatām, filmām, kas 

uzņemtas pēc grāmatas motīviem, utt.); 

− aprakstīt grāmatas tēmu (parādīt, kā tā ietekmē jauniešus; pastāstīt par negaidītu 

problēmas risinājumu); 

− stāsta par sižeta laiku un vietu (atklājot to neparastumu vai, gluži pretēji, sava veida 

ikdienišķību, kurā daudzas lietas ir nezināmas); 

− raksturot varoņus (to var izdarīt, tos salīdzinot vai pretstatot, izceļot galvenās vai 

negaidītās rakstura iezīmes vai darbības). 

2. Lingvistiskā izteiksme: 

− Izmantojiet jautājumus auditorijai. Vai tu kādreiz...? Vai esat dzirdējuši (redzējuši, 

piedzīvojuši) ...? e.t.c; 
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− Piesaistiet auditorijas uzmanību ar salīdzinājumiem, atmiņām par kopīgu pieredzi: 

"Mēs visi esam pieredzējuši ..."; "Vai jūs atceraties, kā ...". e.t.c; 

− Varbūt daži klasesbiedri ir izlasījuši jūsu prezentēto grāmatu, tāpēc parādiet, ka arī 

viņu viedoklis ir svarīgs. Izmantojiet tādas frāzes kā: "Es domāju, ka tie, kas lasa 

grāmatu, atceras ..."; "Droši vien daudziem lasītājiem patika (nepatika, bija 

pārsteigti utt.) epizode, kurā ...". e.t.c. 

3. Negaidītas beigas.  

Izmantojiet dažādus reklāmas piedāvājumus, lai piesaistītu potenciālo pircēju. Jūsu 

uzdevums ir līdzīgs: jums ir jāpārliecina klausītājs kā nākamais lasītājs. 

Grāmatas prezentēšana kā spēle 

Jautājumu uzdošana 

Izdomājiet dažādus ar grāmatas sižetu saistītus jautājumus un uzdodiet tos auditorijai. 

Atkarībā no jūsu vēlmēm un iztēles to var pasniegt kā tādu spēli kā "Bet a Million". Jūs 

uzdodat jautājumu un piedāvājat četras atbildes, no kurām izvēlēties vienu. Šādā veidā 

jūs iesaistīsiet klausītājus minēšanā un kopā izstāstīsiet grāmatas sižetu. 

BINGO! 

Vai vēlaties, lai jūsu klase jūs uzklausītu?  

Sagatavojiet vismaz divas bingo spēles versijas un izdaliet tās klasei, pirms viņi sāk runāt 

par izlasīto grāmatu. Jūsu klausītājiem būs jāklausās, un, kad viņi dzirdēs kādu atslēgas 

vārdu vai pavedienu par sižeta līniju, viņi nosvītro attiecīgo laukumu uz tāfeles. Tas, kurš 

to izdarīs pirmais, izsauks "Bingo" un vinnē spēli. 

Tomēr, izmantojot šo spēli, lai iepazīstinātu ar grāmatām, jums jābūt konsekventiem un 

tas, kas ir minēts uz spēles kartītēm, ir jāpiemin arī stāstījumā, lai visiem būtu vienādas 

iespējas uzvarēt. 

Grāmatas prezentētāja ziņā ir izlemt, vai spēles uzvarētājs kaut ko saņems. Viņš var dot 

konfekti, balonu utt. 
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Filma par grāmatu (treileris) 

Ja jums patīk veidot videoklipus, pamēģiniet uzņemt filmu par kādu izlasītu grāmatu. Vai 

arī nofilmējiet sevi, prezentējot grāmatu. 

Es esmu grāmatu varonis! 

Varbūt jums ir aktiermeistarības iemaņas un jums patīk pārģērbties?  

Tad kāpēc gan nemēģināt iejusties grāmatas galvenā varoņa lomā un parādīt visu 

grāmatu no šīs perspektīvas? Tas ir interesants piedāvājums tiem, kam patīk aktierspēle 

un fantāzija. Stāvot klasesbiedru priekšā, izstāstiet visus notikumus tā, it kā paši tos būtu 

piedzīvojuši. Paturiet prātā, ka jums vienmēr ir jāsaka: "es", "mani draugi", "mani 

ienaidnieki" utt., lai radītu ilūziju, ka jūs patiešām esat grāmatas varonis, kurš tikko atstājis 

stāsta lappuses, lai pastāstītu citiem par to, ko esat piedzīvojis. 

Turklāt, ja jūs varat ņemt līdzi un uzvilkt kaut ko, kas palīdzēs jums iejusties tēlā (loku, 

burvja cepuri utt., atkarībā no grāmatas), tas būtu ļoti forši. 

Ja jūs prezentējat grāmatu, kuru vairums cilvēku pazīst, jūs varat vienkārši pārģērbties 

par varoni un uzdot klasesbiedriem daudz jautājumu vai pavedienu, un viņiem būs 

jāuzzina, kāds varonis atrodas viņu priekšā. 

 

Esi brīvs un radošs! Veiksmi! 


