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Grūtības ar kurām sastopamies, apgūstot 
svešvalodu: 

• Nepietiekamas svešvalodu prasmes

• Nepietiekama interese vai tās neesamība, apgūstot valodu

• Optimāla literatūras izvēle



Nepietiekamas svešvalodu prasmes

• Iepriekš apgūto zināšanu līmenis un valodas izprašana

• Lasītprasmes iemaņas 

• Individuāla darbības plāna sastādīšana, atbilstoši zināšanām 

• 1. Alfabēta apgūšana ar spēles elementiem 

• 2. Jauno vārdu apgūšana, izmantojot asociācijas

• 3. Vārdu un frāžu apgūšana, izmantojot valodu līdzības 

• 4. Lasītprasmes izmantošana valodas labākai apguvei 



Vienkārši uzdevumi 
(reproduktīvs raksturs)

Vidēju prasību līmeņa uzdevumi 
(produktīvs raksturs)

Augstu prasību līmeņa uzdevumi 
(produktīvs raksturs)

1.Līmenis 
Prasībām neatbilstošs (zems)

Saprast izlasīto tekstu un izteikt 
tekstā ielikto domu 

3. Līmenis 
Vidējs līmenis 

Teksta apvienošana, salīdzināšana, 
detalizēta attiecību, frāžu izprašana
balstoties uz sadzīvi un savu dzīves 
pieredzi 

5. -6. Līmenis 
Augstākais līmenis 

Sarežģītu tekstu dziļa izpratne, 
informācijas reproducēšana, 
kombinēšana, analīze. Izpratne par 
valodas un loģikas niansēm. Kritiska 
reproducēšana un novērtēšana, 
pamatojoties uz hipotēzēm, kuru 
pamatā ir zināšanas vai negaidītas 
koncepcijas.

2.Līmenis 
Pamatlīmenis 

Spēt izprast tekstā ielikto domu un 
izteikt viedokli, balstoties uz savu 
dzīves pieredzi 

4. Līmenis 
Augsts līmenis

Spēj saprast garu, grūti izprotamu 
valodu. Sarežģītu, daudznozīmīgu 
tekstu novērtēšana, analizēšana, 
sava suverēna viedokļa izteikšana 



Nepietiekama interese vai tās neesamība, 
apgūstot valodu

• Iesaistīt izglītojamos grupu darbā

• Piedāvāt kopīgu populāras filmas vai multfilmas skatīšanos valodā, 
kura tiek apgūta

• Apgūt valodu ar spēles elementiem (dziedot dziesmas, klausoties, 
runājot)

• Piedāvāt kopā iztulkot no svešvalodas interesējošās dziesmas, frāzes, 
teicienus izglītojamo dzimtajā valodā



Optimāla literatūras izvēle

• Izglītojamie patstāvīgi izvēlas sev interesējošu literatūru

• Kopīgi tiek izstrādāts obligātās literatūras saraksts, lai būtu interesanti
lasīt gan klasikas, gan romānu cienītājiem

• Palīdzēt izvēlēties literāros darbus, kas rakstīti vienkāršā, saprotamā
valodā



Ieteikumi izglītojamo lasītprasmes attīstīšanai

• Ir nepieciešams izvēlēties dažādus tekstus lasīšanai,analīzei. Izprotot
vienkarši tekstu un tekstu, kā multivides objektu.

• Organizēt skolēnu jaunradi uz mākslas darbu uztveres pamata.

• Izmantot dažādas metodes teksta un teksta daļu analīzei

• Mākslas darbu uztveres procesā iesaistīt skolēnus dažāda veida
mākslas valodas izpratnē, kuras pamatā ir līdzpārdzīvojums radošu 
tēlu pasaulē.



Paldies par uzmanību! 


