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Bērni un lasīšana (ģimenē) 

• Stāstiet un lasiet kopš 

agras bērnības 

• Iesaistiet bērnu lasīšanas 

procesā 

• “Izspēlējiet” lasīto 

• “Spēlējieties” ar balss 

intonācijām 

• Piedāvāt bērnam 

interesējošu lasāmvielu 

• NEKRITIZĒJIET! 

 



Ieraudzīt sevi grāmatā 



? Lasīšanas ātrums 

• Pavasaris, 1.klase: 40 - 60 
vārdi 

• Pavasaris, 2.klase: 80 - 100 
vārdi 

• Pavasaris, 3.klase: 100 - 120 
vārdi 

• 4. un vecākas klases: 120 - 
180 vārdi 

• Pavasaris, 1.klase: 10 pareizi 
izlasīti vārdi minūtē 

• Pavasaris, 2.klase: 50 pareizi 
izlasīti vārdi minūtē 

• Pavasaris, 3.klase: 70 pareizi 
izlasīti vārdi minūtē  

(http://www.mammamuntetiem.lv/a
rticles/27775/cik-atri-
sakumskolenam-japrot-lasit/) 



Ātrums 



Bailes no grāmatas 

• Mācības – jaunais, 
nezināmais 

• Bailes no satura 

• ? 



PIEREDZE (dzīves) 

• Par kādu sievu un 
piedegušu putru… 

• Pieradums 

• Mīlestība  



“...zem skoteles slēpās...” 
 
 

KAS? 
 



Prognozēšana... 



IZRĀDĀS -  



Barības ķēde (literatūrā) 

Vai 

tā var 

būt? 



Kompozīcija 

skola 
dzimšana 

2 x sava bērna dzimšana 

kāzas 



No zināmā par “nezināmo” (simboli) 



Teksts un tā ekranizācija 

• Zema, 
piekvēpuši 
zemnieka 
istaba. Gultas 
gar sienām, 
galds un soli. Uz 
līkstīm māla 
trauki. Istabā 
liela 
četrstūraina 
krāsns. Viss ļoti 
nabadzīgs. 

•  Sprīdītis sēž uz 
ķeblīša un 
grebj ar grebli 
koka karotes.  



Daudzfunkcionalitāte 
(Aldis Kalniņš “Zili brīnumi”) 

 



Eksperiments! 
 

ŪDENS 



Kas ir Sprīdītis? 

• Lienītei – draugs 

• Pamātei – strādnieks 

• Sīkstulim - diedelnieks 

• Karalim – glābējs 

• Princesei – nevēlams 

precinieks 

 



Prezentāciju veidošana 

  



 

 

Kas tevi gaida? 

Kurp tu ej? 

Divas ceriņacis 

nesaka un smej.  



Kaut izcelsme slīdēt nav zināms, Japāna bija viena 

no senākajiem slīdēt kā sporta veidu. Tas bija 

populārākais visā Japānā Touring Car Championship 

sacīkstēs. Motosporta leģenda kļuva vadītājs, 

Kunimitsu Takahashi, bija galvenais radītājs slīdēt 

paņēmienus 1970. Tas nopelnījis viņam vairākas 

čempionātos un leģions fani, kuri baudīja briļļu 

smēķēšanas riepām. Slīpo kordu sacīkšu riepas 1960 

1980 aizdeva sevi braukšanas stilu ar augstu 

slīdēšanas leņķa 



 
 
 
 
 
 

No slimībām un ilga darba mūža sen 
vecmāmiņa sarauta man čokurā kā 

rudens lapa. 



TURPINĀJUMS… 


