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Radošo darbu  

skate  

“Lasīšana – mācīšanās atslēga” 

 

 
Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem 

priekšnoteikumiem, tā ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, un 2015./2016.mācību gadā Valsts 

izglītības satura centrs kā prioritāti izglītības procesa pilnveidei ir īpaši aktualizējis lasītprasmes 

kompetenču attīstību. 

Arī Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi 2016. gada 6. jūnijā pulcējās 

radošo darbu skatē par tēmu “Lasīšana – mācīšanās atslēga”, kurā prezentēja savus veidotos 

mācību materiālus lasītprasmes veidošanā un nostiprināšanā, dalījās pieredzē par to izmantošanu 

izglītības procesā. 

Izglītības procesā liela nozīme ir lasītprasmes veidošanai. Sākotnēji bērns mācās tikai lasīt. 

Vēlāk lasīšanu vairs nemācās tikai lasīšanas pēc, jo tā kļūst par veidu, kā iegūt informāciju, tātad 

zināšanas. Ja skolēnam veicas lasīšana, tad sokas arī rakstīšana un runāšana. Savukārt, ja 

lasītprasme ir nepietiekama, neveicas arī citos mācību priekšmetos.  

Lai nodrošinātu mūsdienīgu mācīšanas un mācīšanās procesu, pedagogi, strādājot ar 

bērniem, meklē jaunas idejas un tās realizē savā ikdienas darbā. Radošo darbu skatē skolas – centra 

pedagogi prezentēja savus darbus, dalījās pieredzē un noslēgumā, kopīgā balsojumā, izvēlējās 

labāko mācību materiālu autorus, kuri saņēma veicināšanas balvas. Par labāko atzina skolotājas 

Daces Ūdres izstrādāto mācību materiālu “Lasīšana – mācīšanās atslēga”. Tajā M.Stārastes pasaka 

“Pienene” pārveidota vieglajā valodā un papildināta ar spilgtiem vizuāliem attēliem. Lai 

nodrošinātu mūsdienīgu un inovatīvu mācīšanas un mācīšanās procesu, materiāls sagatavots 

programmā ActivInspire izmantošanai arī uz interaktīvās tāfeles. Otro vietu saņēma pirmsskolas 

skolotājas Ilutas Atrastes sagatavotais praktiskais materiāls “Izšuj burtus!”, kurš palīdzēs apgūt 

alfabētu bērniem saistošā veidā, bet trešo vietu ieguva skolotājas Irēnas Janpaules radošais darbs 

“Būvējam tiltu uz lasītprieku!”.  

Paldies visiem pedagogiem par idejām, radošumu un piedalīšanos! 
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Pirmsskolas izglītības skolotāja ILUTA ATRASTE 

 

Tēma – “Izšuj burtus!” 

Mērķis – radīt priekšstatu par burtu formām, to daudzveidību. 

Uzdevumi: 

 Attīstīt uzmanības un koncentrēšanās spējas. 

 Veidot prasmi saskaņot rokas un redzes darbības, vingrināt sīko pirkstu  

muskulatūru. 

 Veicināt netiešās un vizuālās atmiņas attīstību. 

 
 

Sporta skolotājs GUNTIS ATRASTS 

 

Tēma – “Lasīšana – mācīšanās atslēga” 

Mērķis – zināšanu nostiprināšana par skaņu, burtu izdalīšanu vārdos. 

Uzdevumi: 

 Salikt vārdu no dotajiem burtiem, nosaukt to pa skaņām. 

 Attīstīt koncentrēšanās spējas un uzmanību. 

 Sekmēt skolēnu savstarpējās sadarbības spējas un komunikāciju. 
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Angļu valodas skolotāja IRĒNA JANPAULE 

 

Tēma – “Būvēsim tiltu uz lasītprieku” 

Mērķis – palīdzēt cilvēka tapšanas procesā un būvēt tiltu uz lasītprieku. 

Uzdevumi: 

 Palīdzēt bērniem apzināties, izvirzīt un sasniegt mērķus, saņemt un nodot 

informāciju. 

 Izjust un izbaudīt prieku un citas pozitīvas emocijas, saprast, ka burti, vārdi 

un teikumi to visu palīdz izdarīt. 

 
 

Internāta skolotāja VIJA POPOVIČA 

 

Tēma – “Spēle “Antonīmi”” 

Mērķis – vārdu krājuma paplašināšana. 

Uzdevumi:  

 Iepazīstināt bērnus ar pretējās nozīmes vārdiem. 

 Attīstīt lasītprasmi. 

 Bagātināt vārdu krājumu. 

 Attīstīt koncentrēšanās spējas un uzmanību. 
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Matemātikas skolotāja SVETLANA GŽIBOVSKA 

 

Tēma – “Interaktīvās darba lapas garuma, svara un naudas mēriem” 

Mērķis – izmantot nosauktos skaitļus, lasītprasmes attīstībai. 

Uzdevumi:  

 Lasīt tekstu ar izpratni. 

 Mācēt tekstā ievietot atbilstošo mēru. 
 

 

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja MAIJA KUZŅECOVA 

 

Tēma – “Pirmā lasīšana caur skaņām” 

Mērķis – rosināt interesi par dažādo skaņu pasauli caur iepazītiem burtiem. 

Uzdevumi:  

 Nosaukt attēlā atpazītā vārda pirmo skaņu, izdomāt vārdus ar to. 

  Atpazīt rakstītos vai drukātos burtus, rosināt darboties ar tiem. 

 Atrast noteikto burtu atbilstoši nosauktai attēla pirmajai skaņai. 

 Veicināt lasītprasmi, attīstīt uzmanīgu klausīšanos. 
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Latviešu valodas un literatūras skolotāja ANNA VINGORSKA 

 

Tēma – “Lasītprasmes pārbaudes tests 4.klasei” 

Mērķis – lasītprasmes un izpratnes pilnveidošana. 

Uzdevumi: 

 Mācīties lasīt pareizi, skaidri izrunājot vārdus. 

 Vingrināties tekstu lasīt izteiksmīgi, ievērojot teksta saturam un pieturzīmēm 

atbilstošu intonāciju. 

 Veidot prasmi ieklausīties otrā, iesaistīties dialogā. 

 Bagātināt vārdu krājumu. 

 
 

Latviešu valodas skolotāja VITA LAKŠA  

 

Tēma – “Interaktīvas mācību metodes daiļliteratūras apguvē” 

Mērķis – aktualizēt daiļliteratūras nozīmi jauniešu vidū. 

Uzdevumi : 

 Mācīt izprast daiļliteratūras kā vārda mākslas vērtību. 

 Aktīvi iesaistīt skolēnus mācību procesā, izkopjot sociālās prasmes. 

 Apgūt radošās un vērtējošās darbības pieredzi. 
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Angļu valodas un ģeogrāfijas skolotāja MARUTA URGA 

 

Tēma – “Lasītprasme angļu valodas un ģeogrāfijas stundās” 

Mērķis – lasīšanas prasmju nostiprināšana angļu valodas un ģeogrāfijas stundās. 

Uzdevumi:  

 Nostiprināt iepriekš gūtās lasītprasmes. 

 Paplašināt vārdu krājumu svešvalodā un ģeogrāfijā. 

 Attīstīt uzmanību un pilnveidot sadarbības prasmes. 

 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja DAINA LOGINA 

 

Tēma – “Alternatīva mācību metode tautasdziesmu mācīšanā” 

Mērķis – veicināt teksta izpratni, runas prasmes, izmantojot attēlošanu zīmējumos. 

Uzdevumi:  

 Mācīt tautasdziesmas teksta izpratni, izmantojot zīmējumus. 

 Attīstīt atmiņu, runas prasmes, vēlēšanos runāt. 

 Audzināt iniciatīvu, ticību sev.  
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Pirmsskolas izglītības skolotāja LIGITA MUIŽNIECE 

 

Tēma –“Burtiņš pie burtiņa”, “Ceļojums burtu pasaulē” 

Mērķis – sniegt bērniem priekšstatus par skaņām un burtiem. 

Uzdevumi:  

 Iepazīstināt bērnus ar burtiem, mācīt nosaukt pirmo skaņu-burtu. 

 Vingrināties lasītprasmē. 

 Attīstīt redzes un dzirdes uztveri, trenēt atmiņu praktiskā darbībā. 

 
 

Matemātikas skolotāja VELTA ZARIŅA 

 

Tēma – “Skaitām augļus” 

Mērķis – lasītprasmes un aritmētisko darbību nostiprināšana. 

Uzdevumi:  

 Atkārtot saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā. 

 Mācīties lasīt un salīdzināt diagrammas. 

 Nostiprināt zināšanas par kārtas skaitļiem. 
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Logopēds LŪCIJA KUDIŅA 

 

Tēma – “Lasīšana – gudrības avots” 

Mērķis – nodrošināt individuāli diferencētu pieeju, uzlabojot skolēna lasītprasmi. 

Uzdevumi:  

 Veidot lasītprasmes iemaņas ar pareizu skaņu izrunu. 

 Bagātināt vārdu krājumu. 

 Aktivizēt izziņas procesu darbību. 

 
 

Vizuālās mākslas skolotāja GITA MIĶELSONE 

 

Tēma – “Zīmēta lasāmgrāmata “Ēdelīgais kāpurs”” 

Mērķis – sekmēt skolēna emocionālo attīstību, attīstot skolēna lasīšanas intereses. 

Uzdevumi:  

 Veidot sapratni par literatūru kā vārda mākslu.  

 Sekmēt literatūras apguves procesā daudzveidīgu informācijas avotu 

izmantošanu. 

 Attīstīt sapratni par grāmatām kā kultūras mantojuma veidu, tās saikni ar 

citām mākslām. 
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Mājturības un tehnoloģiju skolotājs INTS MIĶELSONS 

 

Tēma – “Dažādu tehnoloģiju nosaukumu iepazīšana mājturībā un tehnoloģijas” 

Mērķis – priekšstatu veidošana par kokapstrādes instrumentiem un tehnoloģijas 

ierīcēm. 

Uzdevumi:  

 Pilnveidot un nostiprināt zināšanas par dažādām saimniecībā nepieciešamām 

tehnoloģijām. 

 Mācīt izvērtēt tehnoloģiju nosaukumu pareizumu. 

 Sekmēt lasītprasmes attīstību. 

 
 

Internāta skolotāja INESE KLEVA 

 

Tēma – “Lasīšanas prasmju un iemaņu veidošana” 

Mērķis – veidot un nostiprināt lasīšanas prasmes un iemaņas. 

Uzdevumi:  

 Veidot prasmes un iemaņas burtu un zilbju lasīšanā. 

 Mācīt veidot vārdus no burtiem un zilbēm. 

 Mācīt izlasīt vārdus, izprotot to nozīmi. 

 Papildināt aktīvo vārdu krājumu. 

  



 

11 

 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja AIJA KĀRKLIŅA 

 

Tēma – “Šarls Perro “Runcis zābakos”” 

Mērķis – apzinātas lasītprasmes pilnveidošana. 

Uzdevumi:  

 Attīstīt prasmi lasīt tekstu ar izpratni. 

 Mācīt saskatīt literatūras saikni ar tēlotājmākslu. 

 Pilnveidot sadarbības prasmes, strādājot pārī. 

 
 

Profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas 

pakalpojumi’’ skolotāja – ELĪNA IVANĀNE 

 

Tēma – “Ēdiena recepte – saliec pareizā secībā” 

Mērķis – lasīšanas prasmju pilnveidošana un teksta izpratnes veicināšana. 

Uzdevumi:  

 Pilnveidot lasītprasmi, mācoties lasīt un analizēt fragmentāru tekstu. 

 Attīstīt uzmanību un koncentrēšanās spējas. 

 Pilnveidot prasmi objektīvi novērtēt savu un klasesbiedru darbu. 
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Internāta skolotāja SANTA BORMANE 

 

Tēma – “Mana valodiņa” 

Mērķis – lasīšanas prasmju attīstīšana un pilnveidošana. 

Uzdevumi:  

 Pilnveidot izpratni par lasīto tekstu, paplašināt vārdu krājumu. 

 Attīstīt sadarbības prasmes, strādājot grupā. 

 Attīstīt prasmi lasīt skaļi, lomās. 

 
 

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja SANDRA RIEKSTIŅA 

 

Tēma – “Lasi un gatavo!” 

Mērķis – veicināt skolēnu lasītprasmi, izmantojot dažādas metodes. 

Uzdevumi:  

 Radīt skolēnos interesi lasīt. 

 Attīstīt un pilnveidot skolēnu lasīšanas tehniku. 

 Papildināt vārdu krājumu. 
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Internāta skolotāja MUDĪTE ŠUTKA 

 

Tēma – “Pasaka” 

Mērķis – pilnveidot skolēnu lasītprasmi un izpratni par izlasīto. 

Uzdevumi:  

 Iepazīstināt skolēnus ar lasāmo tekstu un motivēt to izlasīt. 

 Nostiprināt skolēnu zināšanas par izlasīto. 

 Sagatavot uzdevumus izlasītā izpratnes pilnveidošanā. 

 
 

Latviešu valodas skolotāja INESE SVENCE 

 

Tēma – “Skaņa, burts, vārds” 

Mērķis – lasītprasmes pamatiemaņu veidošana. 

Uzdevumi:  

 Veidot izpratni par skaņas, burta un vārda savstarpējo sakarību. 

  Paplašināt vārdu krājumu. 

 Attīstīt domāšanas procesus, trenēt atmiņu. 
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Latviešu valodas skolotāja DACE ŪDRE 

 

Tēma – “Lasīšana – mācīšanās atslēga” 

Mērķis – teksta izpratnes pilnveidošana ,,c” klašu skolēniem. 

Uzdevumi:  

 Teksta lasīšana. 

 Izlasītā teksta atstāstīšana. 

 Izdomāt izlasītā teksta turpinājumu. 

 
 

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs AIVARS ĻAKSA 

 

Tēma – “Pareizs uzturs” 

Mērķis – iepazīstināt ar atziņām par pārtikas produktu lietošanu uzturā, izmantojot 

kritiskās domāšanas metodes. 

Uzdevumi:  

 Skolēnu pieredzes noskaidrošana par doto tēmu. 

 Teksta lasīšana izmantojot „insert” metodi. 

 Sasaistīt skolēnu pieredzi ar lasīto informāciju. 

 Izveidot vai pilnveidot savu uztura modeli. 
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Internāta skolotāja AIJA VENŠKEVICA 

 

Tēma – “Par dzejnieku es kļūšu....” 

Mērķis – attīstīt lasītprasmes iemaņas, sekmēt radošo spēju sacerēt dzejoli ar 

atskaņām. 

Uzdevumi: 

 Atrast un veidot vārdiem atskaņas, izprast to veidošanos. 

 Rosināt darboties radoši, sacerot dzejoli. 

 Rakstīt melnrakstus un izprast to nepieciešamību. 

 Trenēties lasīt skaļā balsī savu sacerēto dzejoli. 

 Iedrošināt uzstāties klasē ar paša sacerēto dzejoli. 

 
 

Sociālo zinību skolotāja JOLANTA ROTKĀJA 

 

Tēma – “Lasīšana kopā ar jautro pelēnu” 

Mērķis – veicināt interesi par lasīšanu, radot pozitīvas emocijas. 

Uzdevumi: 

 Veidot izpratni par lasīto, saklausot pareizos apgalvojumus. 

 Nostiprināt skolēnu zināšanas par attēloto apģērbu, tā krāsām. 

 Sekmēt uzmanības un koncentrēšanās spēju attīstību. 
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Informātikas skolotāja LĪGA KRAUKLE 

 

Tēma – “Informācijas meklēšana internetā” 

Mērķis – informācijas meklēšanas paņēmienu internetā apgūšana. 

Uzdevumi: 

 Izprast rakstītu tekstu un atrast atslēgas vārdus. 

 Attīstīt prasmi novērtēt informācijas ticamību. 

 Sekmēt uzmanības un koncentrēšanās spējas. 

 
 

Internāta skolotāja ILONA MOISEJEVA 

 

Tēma – “Vārdu domino” 

Mērķis – vārdu krājuma pilnveidošana, izmantojot dažādas metodes vārdu 

modelēšanā. 

Uzdevumi: 

 Paplašināt vārdu krājumu. 

 Veicināt vārdu veidošanu uz zilbēm. 

 Veidot no dotajiem vārdiem teikumus. 

 Attīstīt domāšanu modelējot vārdus. 

 


