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Kāpēc bērni un jaunieši tik maz lasa?      Negrib vai nevar?

-tehnoloģijas un internets,

-ģimenē izzūd grāmatu lasīšanas tradīcija,

-jo pret lietām, kuras ir jādara piespiedu kārtā, veidojas pretreakcija,

- mājās nav grāmatu,

-trūkst laika vai arī gribēšanas,

-mūsdienu grāmatu dārdzība,

-sociālie iemesli,

-Mācību programmās ir maz tādu tekstu, kas atbilst viľu interesēm,

- lasīšanas traucējumi,

-specifiskie lasīšanas traucējumi...

Specifiski lasīšanas traucējumi jeb disleksija - ar šādiem mācīšanās

traucējumiem jāsadzīvo nelielai, bet nozīmīgai daļai bērnu un pieaugušo. Ar

disleksiju ir jācīnās visu mūţu - to izārstēt nevar, bet ar nelieliem atbalsta

pasākumiem ikdienu var atvieglot. Tomēr, lai šo atbalstu sniegtu, problēma

vispirms ir jāatpazīst, bet Latvijai šajā ziľā trūkst pieredzes.



Kreisā smadzeņu puslode atbild par 
verbālo informāciju par valodu, 
runu, par lasīšanu un rakstīšanu. 
Pateicoties kreisajai smadzeņu 
puslodei cilvēks spēj iegaumēt 
faktus, notikumus, vārdus .
Kreisā puslode uzņemas atbildību 
par cilvēka analītisko domāšanu, 
manipulācijas ar cipariem un 
matemātiskām formulām. Lieliski 
spēj iegūto informāciju klasificēt, 
analizēt.

Kreisā smadzeņu puslode

Labā smadzeņu puslode
Atbild par neverbālo informāciju tas ir

tēlaino, simbolisko. Cilvēks spēj
fantazēt, sapņot, izdomāt. Attīstās
mūzikas, gleznošanas dotības.

Cilvēks spēj vienlaicīgi analizēt vairākas
informācijas reizē, pieņemt
lēmumus un risināt problēmas.

Pateicoties labajai puslodei mēs
spējam saprast metaforas, humoru
un emocijas.



Sinhronizēta smadzeņu pusložu darbība

Abu smadzeľu pusloţu darbība cilvēkam nepieciešama vienlīdzīgās 

daļās. Ar kreiso puslodi pasaule tiek analizēta un vienkāršota, bet ar labo 

puslodi uztverta tāda kāda tā ir īstenībā. 

Ja nebūtu labās „‟‟tēlainās‟‟ puslodes, cilvēki kļūtu par 

bezemocionālām mašīnām.

Labā smadzeľu puslode kontrolē cilvēka ķermeľa kreiso pusi, bet 

kreisā puslode ķermeľa labo pusi. Tieši tāpēc tiek uzskatīts, ka cilvēkiem, 

kuriem labāk attīstīta kreisā ķermeľa daļa ir kreiļi.

Bērnam piedzimstot abas smadzeľu puslodes ir vienādas, bet augot, 

apgūstot prasmes, viena no puslodēm var attīstīties vairāk.

Nepieciešams trenēt abas smadzeľu puslode kā to darīja Leonardo

da Vinči. Viľš bija ne tikai mākslinieks, bet arī teicams analītiķis ar loģisko 

domāšanas veidu.



Orlando Blūms Entoni Hopkins Vupi Goldberga Derila Hanna

Fjodors Bondarčuks Merilin Monro Džons Lenons Leonardo da Vinči Alberto Einšteins

Hans Kristians Andersens princese Diāna                dēls  Garri princese Viktorija           karalis  Karls
Gustavs

Toms Krūzs



Dislektiķa acīm



DIAGNOZE – NEPROT LASĪT –
DISLEKSIJA

Katrs 10. cilvēks pasaulē neprot lasīt.

Spēja lasīt un rakstīt ir obligāta katram cilvēkam,

tomēr daţiem šī darbība ir īstas mokas. Viľi cieš no retas slimības .

Cilvēki vai skolotāji bieţi mēdz dēvēt to par slinkumu un 
negribēšanu lasīt, patiesībā tie ir SPECIFISKI lasīšanas traucējumi.

Speciālajā literatūrā šos traucējumus dēvē par DISLEKSIJU, un tā var 
būt sastopama jebkurā vecumā.

Šī slimība tiek saukta arī par "verbālo aklumu", “ģēniju slimību” un 
ir saistīta ar samazinātu smadzeľu darbību kreisajā puslodē.



Kas vēl jāzina par disleksiju ?
 Tā ir iedzimta.
 Tā sagādās grūtības visa mūţa garumā.

 Tā ir ģenētiska smadzeľu darbības īpatnība, un vairumā gadījumu to pārmanto no vecākiem.

Pazīmes 

 nepadodas iemācīties dzejoļus un atpazīt atskaľas; 

 neinteresējas par burtiem un/vai skaitļiem;

 ir grūti iemācīties lasīt, neraugoties uz lielām pūlēm un laika patēriľu skolā un mājās;

 grūti atcerēties burtu nosaukumus; 

 grūti sadalīt vārdus zilbēs;

 grūti atrast konkrētus burtus vārdos; 

 grūti izdomāt atskaľas;

 grūti saklausīt atšķirību starp līdzīgiem vārdiem un/vai zilbēm; 

 grūti iemācīties rakstīt, neraugoties uz intensīvu darbu skolā un mājās; 

 grūti atcerēties, kā izskatās konkrēti burti; 

 grūti pielietot gramatikas likumus; 

 neveidojas kārtīgs rokraksts;

 ir grūti atcerēties vārdu virknes (piemēram, gada mēnešus, nedēļas dienas pareizā secībā) un 
citu, jo īpaši lasāmo, informāciju, instrukcijas, dzejoļus utt. 

 kļūdīšanās – piemēram, līdzīgu vārdu un/vai burtu jaukšana, lasot un rakstot.

Neviena no šīm pazīmēm pati par sevi vēl nenozīmē, ka  bērnam noteikti ir disleksija!



Grūtības var saklausīt dažādos veidos – divi no tiem: 
1) bērns kļūdās vairāk nekā 10 reizes 100 izlasītos vārdos tekstā, ko jau reiz ir 

lasījis; 
2) bērns  pieļauj vienu un to pašu kļūdu un, šķiet, neatceras vārdu, ko nupat ir 

izlasījis. Piemēram, viņš ar mokām ir dekodējis kādu vārdu, taču nākamajos 
teikumos to atkal lasa ar lielām grūtībām – it kā nemaz nebūtu to nupat jau 

redzējis/lasījis.

Šis      brūnais   zirgs       pārleca   pāri   akmens  žogam  un aizskrēja uz   pļavu.



Definējums

• Disleksija ir specifiski lasīšanas traucējumi, 

kuriem ir neirobioloģiska izcelsme un kuri, 

iespējams, ir ģenētiski radušies.

• Lasīšanas traucējums ir lasīšanas procesa 

traucējums, kā pamatā ir nepietiekami attīstīta 

mutvārdu runa, kas izpauţas specifiskās, 

noturīgās, atkārtojošās kļūdās lasīšanas laikā.



Disleksijas pazīmes

• Bērns bieţi berzē acis.

• Tur grāmatu tuvu acīm, lasot var aizvērt vienu aci.

• Ātri nogurst.

• Izdomā daţādus iemeslus, lai nepildītu mājas darbus.

• Var lasīt grāmatu ,pagrieţot galvu tā , lai viena acs lasīšanas procesā
nepiedalās.

• Lasot izlaiţ atsevišķus vārdus.

• Sūdzas par to, ka burti lēkā, grozās.

• Lasot vai pēc lasīšanas bieţi sūdzas par galvas sāpēm.

• Bērns ar grūtībām iegaumē, atsauc atmiľā .

• Nepareizi raksta vārdus; slikts rokraksts.

• Ilgi nevar iemācīties šľorēt zābakus, sapogāt pogas.

• Grūtības sagādā vārda skaľu analīze.

*    Nesaprot izlasītā teksta jēgu.

https://www.google.lv/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-gbp9D7B8KeI/VNxTHoTBOuI/AAAAAAAAB14/5P-Q4SgzkVM/s1600/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg&imgrefurl=http://biblio-on-line.blogspot.com/2015/02/blog-post_12.html&docid=pku31SDlzJr84M&tbnid=-RfxtQRphE-JhM:&vet=1&w=427&h=604&bih=841&biw=1708&ved=0ahUKEwiB5oPJ5NnQAhXoFJoKHfhUA0YQMwhAKBswGw&iact=c&ictx=1


• Disleksiju jeb specifiskos lasīšanas traucējumus 

var konstatēt 2. mācību gada beigās, kad skolēns 

ir saľēmis vismaz divus gadus ilgu pedagoģisko 

palīdzību mācību pamatiemaľu apguvē un nespēj 

mācīties atbilstoši izvirzītajām prasībām. 

•  Problēma padziļinās 4.-5. klasē, kad skolēns vairs 

nespēj kvalitatīvi sekot līdzi mācību procesam.



Ko darīt skolotājam ?

 Digitāli teksti. Jāľem vērā, ka bērnam ar disleksiju ir ļoti grūta pat vienkāršu

tekstu lasīšana, tāpēc labs risinājums ir izmantot digitālās grāmatas vai arī
ieskenēt uzdotos tekstus, lai bērns varētu tos “izlasīt ar ausīm” – ar datora un
runas sintēzes programmu palīdzību.

 Lasīšana priekšā.

 Vienkāršoti teksti. Mācību vielu var vienkāršot gan vārdu un teikumu, gan visa
teksta līmenī. Vienkāršotu tekstu bērns varēs izlasīt un izprast ar ievērojami
mazāku piepūli.

 Teksta grafiska organizēšana. Izmantot shēmas, tabulas, diagrammas, plānus
ar punktiem, utt.

 Teksta labošanas rīki palīdz izlabot pareizrakstības kļūdas datorrakstā.

* Atkārtota lasīšana prasmīga lasītāja vadībā, prasmīgais lasītājs nolasa bērnam
priekšā izvēlēto tekstu. Pārskata kļūdas, lasa vēlreiz.

 Fonemātiskās dzirdes trenēšana.

 Vārdu krājuma paplašināšana.

 Nesteidzieties! Labāk iedrošināt bērnu padarīt darbu labi, nevis padarīt to ātri.



Ko darīt skolēnam.

• Atbildot uzdoto vielu ļaut skolēnam informāciju paust dažādos veidos-
ne tikai rakstot un stāstot, bet arī, tēlojot, zīmējot, ţestikulējot

• Ja bērnam ar disleksiju mācību stundā liek uzsvaru uz klausīšanos nevis
lasīšanu, viľš visu uztver un iegaumē pat daudz ātrāk nekā citi.

• Pārbaudes darbus (kontroldarbus, ieskaites), ja tas iespējams, ieteicams
kārtot mutiski Izglītojamajiem ar disgrāfiju vajadzētu rast iespēju atļaut
daļu mājasdarbu veikt ar datora palīdzību,

• Ja no lasāmā teksta daudzuma bērnam iestājas apjukums, ar baltu lapu
jāaizklāj teksts zemāk par lasāmo rindiľu.

• Bērniem ar disgrāfiju ir laba redzes atmiľa, tāpēc nekādā gadījumā
nedrīkst viņiem uzdot uzdevumus ar kļūdu labošanu. Ja viľš vārdus
rakstīja bez kļūdām, tad var iegaumēt šos kļūdainos vārdus un turpmāk
rakstīt ar kļūdām.

Ieteicams atļaut izglītojamajam savos pierakstos ne tikai rakstīt, bet
izmantot zīmējumus vai simbolus, lai attēlotu vajadzīgo,

• Ľemot vērā, ka disgrāfijai un disleksijai var būt arī psiholoģiska rakstura
izcelsme, pēc iespējas biežāk saņemt uzslavas. Ir ļoti svarīgi uzslavēt
bērnu par jebkuriem panākumiem lasīšanas un rakstīšanas jomā, lai
stiprinātu viľa pārliecību par saviem spēkiem !



• Jēlas Universitātes Disleksijas un Radošuma centra direktore Sallija Šeivica (Sally

E. Shaywitz) raksta, ka lasīšanas ātruma (plūstošuma) mērīšana ir gandrīz tikpat

nozīmīga, kā plūstošas lasīšanas mācīšana. Šis vienkāršais mērījums var būt norāde,

ka bērnam ir nepieciešama palīdzība lasītprasmes apguvē un pilnveidē, proti, ka

bērnam ir disleksija. Minūtes laikā daţādos vecumos bērnam vajadzētu spēt pareizi

izlasīt noteiktu skaitu vārdu:

• 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

• Bērniem, kuru lasīšanas ātrums ir mazāks par zemāk norādīto vārdu skaitu, ir

nepieciešams sniegt palīdzību, izmantojot attiecīgo lasītprasmes mācīšanas pieeju.

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

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

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



M.Gorkijs 4000 Onore de Balzāks 200 lpp 05 h

N. Bonoparte
2000



Lasītmācīšanas ceļi, ir bezgala
daudzveidīgi, dažādi un reizēm pat 

neparasti.

Lasītprasmes apguve ir sarežģīta 
ar to, ka tā ir gan lasīt mācīšanās, gan 

lasīšana, lai mācītos.



Lasīt mācīšanas vingrinājumi



FONEMĀTISKĀS DZIRDES ATTĪSTĪŠANA
SKAŅU MĀJIŅAS
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Knaģošana burti bez attēliem

Vidū var ielikt kartiņu ar uzrakstītu 
vārdu

3 

3 
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Burtu  muciņas
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BURTU   VEIDI
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Nosaki vārda pirmo burtu (burtu kartiņas uzliekamas)
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BURTS, ZILBE, ATTĒLS
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ATRAST NEPAREIZO ZILBI
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TEIKUMI

LĀCIM       GARŠO     MEDUS

MAMMA        VĀRA           ZUPU
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Rūtiņās ieraksti attēla pirmo burtu.
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MODELĒŠANA.
Īsa teikuma modelēšana.

Vāvere        lec.

Gara teikuma modelēšana.

Vāvere      lec             no        koka       uz        koku.

Vārda zilbju modelēšana.

Vāvere

Vā ve re

Vārda burtu modelēšana.

Vāvere

V        ā          v      e         r       e



Ātrlasīšanas māku nepieciešams sākt 
ar atsevišķiem vingrinājumiem

1.Uzmanības attīšana.

Lai bērns varētu tekoši lasīt un saprast izlasīto viņam nepieciešams ilgāku 
laiku koncentrēt savu uzmanību uz tekstu. Šim nolūkam var izmantot 
piemēram, ‘’Labirintu’’ .Bērnam tiek iedots attēls ar ‘’labirinta zīmējumu 
viņam jāatrod izeja tikai ar acu skatu.  ‘’Atrast atšķirības’’(10)



2.Rēdzesloka palašināšana.

Vingrinājums der ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

‘’Ciparu  piramīda’’, ‘’Vārdu piramīda’’.

Lasot tekstu  šie vingrinājumi palīdzēs redzēt uzreiz vairākus vārdus. 

ar *    ka
mā *       ja

lie *         pa  
sē *            ne  

ja               *              ka
lās *                 teka



3.Samazināt pārrunāšanu.

Lasīšanas ātrums samazinās tad, kad bērns lasot

izrunā lasāmo tekstu, bez tam, pasliktinās informācijas

iegaumēšanas un atcerēšanās procesi.

Lasīšanas laikā bērnam jāpalūdz sakļaut lūpas,

piespiest mēli pie zobiem.



4.Koncetrēties uz tekstu.
Lai uzlabotu koncentrēšanās spējas var izmantot Šulte tabulas



5. Lai tekoši lasītu liela uzmanība jāpievērš pareizai elpošanai.

Vingrinājums ‘’Sveces liesmiņas nopūšana.’’



Vingrinājums ‘’Pirmais un pēdējais vārds’’
Lasīt teksta rindiņās tikai pirmo un pēdējo vārdu.

KUKULĪTIS

• Reiz dzīvoja vecītis ar vecenīti. Kādu dienu vecītis 
lūdz vecenītei, lai izcepot gardu kukulīti. Bet - tavu
neražu! - mājās nav ne drusciņas miltu. Ko darīt?

• Vecītis iesaka, lai tak paslaukot pa klēti, paskrubinot 
pa tīni, un gan jau miltiņi salasīšoties. Domāts -
darīts. Vecenīte izdara, kā vecītis teicis, un rezultātā 
tīrā krējumā iejauts, gardā sviestiņā cepts, smaržīgs 
un gards kukulītis gatavs! Vēl tik' uz palodzes 
jāpadzesējas.



Vingrinājums ‘’Lasīšana ar attēlu ievietošanu’’

Ivetas vecmāmiņa un vectētiņš dzīvo lauku mājā.  Mājai ir sarkans .

.                      Vecmāmiņai un vectētiņam ir 

mājlopi:       ,        un .      .      Ir arī 

mājputni: un .             Pagalmā ir . Pie šķūnīša 

aug .



Lasīšana ar rāmīša palīdzību



• Sarkans Zils Sarkans Dzeltens Zaļš  

• Zaļš Sarkans Zaļš Dzeltens Zils                

• Zaļš Zils  Zaļš Dzeltens Sarkans

• Zils Dzeltens Dzeltens Zils Zaļš  

• Sarkans Zils Sarkans Dzeltens Zaļš  

• Zaļš Dzeltens Zils Sarkans Sarkans  

• Zaļš Dzeltens Sarkans Zaļš Zils     

• Zils zaļš dzeltens Sarkans Zils    



• Ja regulāri izpildīt vingrinājumus ,pozitīvs 
lasīšanas  un mācīšanās rezultāts būs acīm 
redzams.



Paldies par uzmanību.


