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Jauna lasīšanas izglītības stratēģija, kas tiek īstenota Ridzevo  Svētā Jāņa 

Pāvila II pamatskolā. 

Lasīšanas veicināšanas uzdevumi jau no mazotnes ir pašu idejas un labā prakse, kas 

iegūta, piedaloties ERASMUS+ projektā. 

Uzdevumi Īstenošanas termiņš / atbildīgie skolotāji 

Skolas lasīšanas zināšanu konkursa 

vadīšana ar nosaukumu "Skolas 

lasīšanas meistars". 

Vērtējums, pamatojoties uz izlasīto 

grāmatu satura testiem. 

Ikgadējais labāko lasītāju reitings un 

skolas klašu lasīšanas aktivitātes 

novērtējums. 

Visa gada garumā. Poļu valodas skolotāja 

un bibliotekāre. 

Klašu audzinātāji , poļu valodas skolotāja 
un bibliotekāre. 

Svinīga apbalvojumu pasniegšana mācību 

gada noslēgumā. 

Novatoriska skolas pasākuma 

organizēšana bibliotēkā ar mērķi 

attīstīt un veicināt lasīšanu. 

Oktobris/ visi skolotāji. Koordinators: 

skolas bibliotekārs. 

Bibliotēku festivāls "Bibliotēkas dzimšanas 

diena". 

"Es lasīju, tātad es zinu" viktorīnas spēle. 

Balva viktorīnas uzvarētājam. 

Skolas mākslas konkursa vadīšana 

ar nosaukumu "Burvju bibliotēka". 

Decembris.  Mākslas skolotāja. 

 Klašu audzinātāji  

"Manas grāmatas beigas" - literārs 

konkurss, kura mērķis ir uzrakstīt 

jaunas, pārsteidzošas beigas izvēlētai 

grāmatai/stāstam 

Visu gadu. Poļu valodas skolotāja, 

bibliotekāre, klašu audzinātājas. 

Svinīga apbalvojumu pasniegšana mācību 

gada noslēgumā.. 

Konkursa organizēšana starp skolas 

klasēm, lai uzrakstītu un prezentētu 

recenziju par iecienītāko grāmatu 

video pārraides veidā.. 

Bibliotēkas nodarbībās uzdevumu veic poļu 

valodas skolotāji un bibliotekāre. 

Nodarbībās ar audzinātāju uzdevumu veic 

audzinātāja. 

Prezentācijas skolas sabiedrības forumā. 

Dalība izvēlētā valsts mēroga kampaņā 

lasītāju loka veicināšanai un attīstībai. 
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Uzdevumi Īstenošanas termiņš / atbildīgie skolotāji 

Studentu iepazīstināšana ar 

bibliotekāra, iespiedēja, rakstnieka un 

grāmatu tirgotāja profesiju.  

 

Pavasara brauciens uz Komūnas bibliotēku 

Milkos. Bibliotēkas darbnīca. Skolotāja – 

bibliotekāre, klašu audzinātājas. 

Bibliotēkas darbnīca - aicinātie viesi no 

Poviatas pedagoģiskās bibliotēkas. 

Pirmā kursa skolēnu kā skolas 

bibliotēkas lasītāju zvēresta 

ceremonija. 

Dalība programmā "Mazā grāmata - 

lielais cilvēks". 

I klases audzinātāja, bibliotekāre. 

Bibliotēkas prieki (lasīšanas konkurss, 

mīklas, dāvanas bērniem). 

 

Pasākumu organizēšana skolēnu attīstībai mācību stundās ar klases 

audzinātāju un tikšanās skolas bibliotēkā. 

1.  Skaļi grāmatu lasīšana, audiogrāmatu 

klausīšanās, bērnu romānu adaptāciju 

skatīšanās. 

2. Komiksu grāmatu veidošana pēc skolas 

lasījumiem, japāņu ilustrētas grāmatas 

veidošana, galda spēļu noformēšana pēc 

bērniem zināmām grāmatām. 

3. Galda un galda spēles pēc lasījumiem un 

pasakām. 

4. Dalība skolas un ārpusskolas konkursos. 

5. Piedalīšanās svētkos, pasākumos, skolas 

braucienos. 

6. Tikšanās ar "dzīvo grāmatu" - viesi, kuri 

vēlētos dalīties savos stāstos ar 

skolēniem. 

7. Lasīšanas emuāra (klases vai skolas) 

izveidošana un vadīšana, kas saistīts ar 

skolas facebook. 

Saskaņā ar skolas darba plānu. 

Nodarbības, kas attīsta 

lasītprasmes prasmes un 

paaugstina lasīšanas motivāciju. 
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8. Instagram konta izveide, veicinot skolēnu 

aktivitāti. (Tam nav jābūt tikai skolēnu 

bildēm, tas var būt izlasītas grāmatas 

kopsavilkums līdz 143 rakstzīmēm vai 

māksliniecisks grāmatas vāka attēls). 

 

Papildu ieteikumi. 

Lasīšanas pilnveides nodarbības un rakstīšanas darbnīcas. 

septembris 

1. 
Darba organizācija. 

Cilvēki ir vissvarīgākie. Mans vārds - integrējošā spēle. 

1.1 

Dalība skolu konkursos pēc grafika un citu iestāžu rīkotajos pasākumos pēc 

piedāvājumiem. 

Didaktiskās spēles un aktivitātes, kas iedvesmo lasīšanas aktivitātēm. 

oktobris 

2. 
Literatūras žanri. 

Recenzija. Literārais stūrītis. Stilistiskie vingrinājumi. Vārdu bankas.. 

2.1 

Dalība skolu konkursos pēc grafika un citu iestāžu rīkotajos pasākumos pēc 

piedāvājumiem. 

Didaktiskās spēles un aktivitātes, kas iedvesmo lasīšanas aktivitātēm 

novembris 

3. 
Literatūras žanri. 

Recenzija. Literārais stūrītis. Stilistiskie vingrinājumi. Vārdu bankas... 

3.1 

Dalība skolu konkursos pēc grafika un citu iestāžu rīkotajos pasākumos pēc 

piedāvājumiem. 

Dalība skolas pasākumos pēc grafika. 

Didaktiskās spēles un aktivitātes, kas iedvesmo lasīšanas aktivitātēm. 

decembris 

4. 
Grāmatas ilustrācija: "Maģiskā bibliotēka" - lasīšanas veicināšanas programmas 

īstenošana skolā. 

4.1 

Dalība skolu konkursos pēc grafika un citu iestāžu rīkotajos pasākumos pēc 

piedāvājumiem. 

Dalība skolas pasākumos pēc grafika. 

Didaktiskās spēles un aktivitātes, kas iedvesmo lasīšanas aktivitātēm. 

 janvārī 

5. 
Literatūras žanri. Dienasgrāmata / emuārs / instagram: mākslas un literatūras 

stūrītis. Stilistiskie vingrinājumi, vārdu bankas. 



4 
 

5.1 

Dalība skolu konkursos pēc grafika un citu iestāžu rīkotajos pasākumos pēc 

piedāvājumiem. 

Dalība skolas pasākumos pēc grafika. 

Didaktiskās spēles un aktivitātes, kas iedvesmo lasīšanas aktivitātēm. 

 februāris 

6. 

Literatūras žanri. 

Mūsdienīga pasakas versija. Literārais stūrītis. Stilistiskie vingrinājumi. Vārdu 

bankas. 

6.1 

Dalība skolu konkursos pēc grafika un citu iestāžu rīkotajos pasākumos pēc 

piedāvājumiem. 

Dalība skolas pasākumos pēc grafika. 

Didaktiskās spēles un spēles, kuru pamatā ir poļu valodas zināšanas.. 

 marts 

7. 

Kā izdomāt labu grāmatas nosaukumu? Aprakstošs vai noslēpumains? Intriģēt 

vai izskaidrot? 

Kā man vajadzētu nosaukt savu grāmatu, lai kāds izlasītu manis rakstīto? 

Stilistiskie vingrinājumi. 

7.1 

Dalība skolu konkursos pēc grafika un citu iestāžu rīkotajos pasākumos pēc 

piedāvājumiem. 

Dalība skolas pasākumos pēc grafika. 

Didaktiskās spēles un spēles, kuru pamatā ir poļu valodas zināšanas piemēram, 

vārdu spēles 

 aprīlis 

8. Pavasaris! Happening. (slīkstošā Marzanna, dzejas un maskošanās konkurss). 

8.1 

Dalība skolu konkursos pēc grafika un citu iestāžu rīkotajos pasākumos pēc 

piedāvājumiem. 

Dalība skolas pasākumos pēc grafika. 

 maijā 

9. 
Ar grāmatu lasīšanu un rakstīšanu saistīto nodarbību laikā veikto skolēnu darbu 

sagatavošana un eksponēšana. 

9.1 

Dalība skolu konkursos pēc grafika un citu iestāžu rīkotajos pasākumos pēc 

piedāvājumiem. 

Dalība skolas pasākumos pēc grafika.. 

Didaktiskās spēles un aktivitātes, kas iedvesmo lasīšanas aktivitātēm. 

 jūnijs 

10. Glezniecība plenērā, fotografēšana plenērā. Izbraucieni pa apkārtni. 

10.1 Jautrība skolas bibliotēkā, balvas dalībniekiem. 
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