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" Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu“



Vispārējais mērķis: 

Īstenot dažādas lasīšanas popularizēšanas formas un 

metodes. 

Konkrēti uzdevumi: 

Veicināt skolēnus lasīt daiļliteratūru, interesēties par 

grāmatām, veicināt izpratni un paplašināt redzesloku. 

Attīstīt pašizpausmes un radošuma prasmes, attīstīt 

lasītprasmi un vārdu krājumu.



Uczniowie otrzymują naklejki jako nagrodę za

przeczytanie krótkich tekstów wybranych przez

nauczyciela, a jeśli zbiorą wymaganą liczbę naklejek,

otrzymują nagrodę - możliwość wypożyczenia książki

z biblioteki.

Simboliskās balvas

Metode Nr. 1



Mācību gada sākumā bērni saņem tārpa galvu, kuras 

ķermenis aug, lasot grāmatu ( vai nākamās grāmatas).

TārpiMetode Nr. 2



Skaistu citātu žurnāls
Metode Nr. 3

1. Cilvēki nāk skatīties sauli un saka, ka tā ir mūžīga,

jo rīt atkal rietēs, parīt un parīt, bet saulrietam

ir skumji, jo viņi nesaprot, ka rīt būs cits saulriets,

un šis ir vienīgais.

2. Man šķiet, ka vissvarīgākā ir izvēle. Šeit es varēju

nolaisties uz daudziem krūmiem, bet es izvēlējos

šo. Tātad tas ir unikāls. Un tas nav svarīgi, ka tas

neatšķiras no citiem krūmiem.



Skolēni krāj punktus par lasīšanu stundās vai starpbrīžos (jālasa

vismaz 10 minūtes, 10 minūtes - 5 punkti). Savāktie punkti tiek

apmainīti pret balvām.

Punkti un balvasMetode Nr. 4



"Lasīšanas koks"

Klasē ir plakāts ar koku. Uz plakāta ir

koks. Pēc grāmatas izlasīšanas skolēni

piestiprina pie koka ābolu ar autoru,

anotāciju un grāmatas vāku. Ābolā

jānorāda arī tas, kas iesaka izlasīt

grāmatu.

Metode Nr. 5





Katrs skolēns paņem līdzi vienu no savām iecienītākajām

grāmatām un uzraksta (ielīmē, iezīmē tabulā) 5-10 jautājumus no

šīs grāmatas. Cits skolēns pēc šīs grāmatas izlasīšanas ieraksta

atbildes savā lasīšanas žurnālā. Katram bērnam vajadzētu izlasīt

vismaz piecas grāmatas gadā, ko nodrošina draugi.

Grāmatu maiņaMetode Nr. 6



Grāmatu maiņa

J. "Pūces sapnis"

1) Kura rokās ir gredzens ar zilo ābolu? Kāpēc?

2) No kā bija izgatavota pūce?

3) Kāpēc viņš runāja tikai ar Lionu?

4) Kas izglāba puķu meiteni no vilka? Kāpēc?

5) Ko darīja roka, dzīvojot tikai vienu dienu? 



Lasīt dzīvniekiem

Skolēni mājās lasa saviem

mājdzīvniekiem un pēc tam pastāsta,

kā viņi to darīja. Skolēni var filmēt vai

fotografēt lasīšanas procesu.

Metode Nr. 7



Lasiet kopā ar klasesbiedru

Vairāki klasesbiedri nolemj

kopā izlasīt vienu grāmatu

un pēc tam dalīties

iespaidos par to, cik lapas

izlasījuši, kas skolēnus

interesējis, kurš tēls viņiem

patika visvairāk un kāpēc

utt.

Metode Nr. 8



Skolas lasīšanas vietas

Bibliotēka

Reizi mēnesī skolēni dodas

uz bibliotēku un kopā

ar klasesbiedriem lasa grāmatu. 

Vēl viena iespēja ir skolēniem

prezentēt bibliotēkā izlasīto

grāmatu un izveidot kopīgu

plakātu "Manas grāmatas

varonis".

Metode Nr. 9



Skaitymo piramidė

Skolēni lasa mājās 10 minūtes dienā un atzīmē

to, veidojot lasīšanas piramīdu skolā.

Grāmatu lasīšanas nosacījumus var mainīt katru

mēnesi.

Piemēram:

Pirmais mēnesis. Skolēni lasa 10 minūtes;

Otrais mēnesis. Skolēni lasa 10 minūtes un uz

izdales materiāla uzraksta sev tīkamāko citātu;

Trešais mēnesis. Skolēni lasa 15 minūtes un

apraksta varoni, kuru viņi vēlētos satikt un kāpēc;

Ceturtais mēnesis. Skolēni lasa 15 minūtes un

apraksta, kādu piedzīvojumu piedzīvoja galvenie

varoņi;

Piektais mēnesis. Skolēni lasa 20 minūtes un

uzraksta trīs jautājumus par galveno varoni utt

Metode Nr. 10



Skolotājs iedod lasīt grāmatu sēriju, kurš pirmais izlasa

visu grāmatu sēriju, kļūst par karali un saņem balvu. Var

izvēlēties no klases vismaz trīs "lasīšanas karaļus"..

Lasīšanas karalisMetode Nr. 11



Grāmatu ilustrāciju veidošana

Skolēni ilustrē izlasīto grāmatu tēlus..

Metode Nr. 12



Piezīmes

Tekstā izmantotās ilustrācijas: Pixabay;

Fotogrāfijas: "Skolēnu lasīšana" 3. lpp.

Ilustrācijas: Kā pareizi lasīt grāmatas: 8 padomi, kā lasīt non-fiction literatūru "5 

am sistēma" 1. lpp.

Jūlija: "Bērnu grāmatu izvēles noteikumi. Kāpēc bērniem vajadzētu lasīt?" 1. lpp., 

12. lpp., 14. lpp.

Echoas Jurašius "Akmeņu pasaule" 78. lpp.

Citāti: Aidas Jurašius "Akmeņu pasaule" 10. lpp.


