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Pasaka ir neatņemama bērnības sastāvdaļa. 
Pasaka bērnam sniedz emocionālu komfortu 
un pacēlumu, attīsta domāšanu, iztēli, kā arī 

palīdz pedagogam mācību procesā.  

Pirmsskolas izglītības iestādei mūsdienās ir 
uzdevums - palīdzēt bērnam apgūt valodu.  

Efektīgākam darbam ar bērniem, bērniem 
saistošāka valodas apguve noris ar pasaku 

palīdzību. 



„Pasaku terapija ir viens no mākslas terapijas 
veidiem. Pasakā ir viss, ar ko sastopamies reālajā 

dzīvē. Kad stāsta vai lasa pasaku, no tās tēliem, 

notikumiem, no varoņu uzvedības, no cēloņu un 
seku redzējuma cilvēkam uzkrājas pieredze. Dzīvē 
mums pamatā ir tikai viens modelis, ko esam 
pārmantojuši no vecākiem, no ģimenes. Ne vienmēr 
tas ir tāds, kādu vēlamies. Savukārt, pasaka mūs 
māca izvērtēt savu rīcību, iejūtoties konkrētu tēlu 
lomās”,  

atzīmē psiholoģe konsultante Iveta Gēbele.  



Bērnu tieksme un interese pēc pasakām 
izsauc interesi ātrāk apgūt lasīšanu.  
 
Pasaku lasīšana, stāstīšana, pasaku vai 
arī ābeces centrs pirmsskolas izglītības 
iestādē: 
attīsta bērna fantāziju; 
attīsta bērna domāšanu; 
attīsta bērna runu; 
attīsta bērna teatralizēto darbību; 
attīsta iztēli; 

veicina bērna lasītprasmi  



Visās rotaļdarbībās ir svarīgi prasmīgi un 
pareizi runāt, veicināt bērnu runas prasmes. 
  Pareiza runas attīstīšanas rotaļdarbība bērniem 
attīsta: 
Uzmanību - šeit ir liela loma bērnu motivācijai, skolotājam ir 
jāprot un jādara viss iespējamais, lai bērnam būtu interesanti; 
Uztveri – skolotājam ir jāzina vai bērns ir uztvēris doto vielu, 
vai bērni ir sapratuši un dzirdējuši skolotāja teikto ar 
uzvedošiem jautājumiem, atbildēm; 
Sapratni – jaunās vielas apguves sasaistīšana ar noteiktiem 
darbības veidiem; 
Atmiņu – jāveido situācijas, oriģinālākus un neparastākus 
darbības veidus, lai bērni atcerētos apgūto materiālu, vieglāk 

un noturīgāk to iegaumētu.  



Valodas attīstīšanas pamatuzdevums ir veidot bērniem 

prasmi ar runas kā saskarsmes un sazināšanās līdzekļa 
palīdzību, apmainīties domām, iegūt un izmantot 
zināšanas, attīstīt literāri radošās spējas, izkopt runas 

ētikas prasmi.  

   Pirmsskolas vecuma bērnu 
sagatavošanas skolai procesā ir liela 
nozīme runas attīstībai, skolotāju 
runas meistarībai, jo vārds darbojas 
kā izglītojošais ierocis.  



 
Runas attīstības rotaļnodarbība 
pirmsskolas izglītības iestādē 
veicama 5 virzienos: 
 

 skaņu izrunas kultūras veidošana; 

 vārdu krājuma paplašināšana un 
aktivizēšana; 

 gramatiski pareizas runas veidošana; 

 stāstītmācīšana; 

 lasītmācīšanas pirmssākumi un rokas 
sagatavošana rakstīšanai. 



Bērna runas attīstīšanā 
pirmsskolas izglītības iestādē 
noteicošā loma ir pedagoga 
personībai un meistarībai.  
 
Pedagogam vienmēr jāprot ar bērnu 
aprunāties, jāstimulē jautājumi, 
jācenšas uz tiem atbildēt, jāizvēlas 
metodes, kas nodrošina katra bērna 
runas aktivitāti rotaļnodarbībās un 
ārpusnodarbību laikā, jāredz katra 
bērna izaugsme, jāstimulē tā ar 
pozitīvu emocionālu saskarsmi. 





Secinājumi 

 Valodas attīstīšanas pamatuzdevums ir veidot bērniem prasmi ar 
runas kā saskarsmes un sazināšanās līdzekļa palīdzību, apmainīties 
domām, iegūt un izmantot zināšanas, attīstīt literāri radošās spējas, 
izkopt runas ētikas prasmi. 

 Māka labi runāt ir ikvienas personības svarīgs aspekts, ko nodrošina 
labas valodas, runas un saskarsmes prasmes, kā arī spēja pielietot 
šīs prasmes visdažādākajās dzīves situācijās.  

 Kvalitatīva izglītība nav iespējama bez izglītojamā runas apguves, 
kuras kvalitāti nodrošina skolotāja meistarība un valodas zināšanas.  

 Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanas skolai procesā ir liela 
nozīme runas attīstībai, skolotāju runas meistarībai, jo vārds 
darbojas kā izglītojošais ierocis. 

 Bērnam ir jāprot sarunāties, virzīt domu atbilstoši sarunas tematam, 
veidot stāstījumu atbilstoši gramatiskajām normām, izteiksmīgi 
runāt, izmantot dažādus intonatīvās izteiksmes līdzekļus. 

 Pasaka ir neatņemama bērnības sastāvdaļa un viens no 
efektīgākajām bērnu runas veidošanas paņēmieniem.  

 Pasaka ir folkloras mantojums, kas iepazīstina bērnus ar 
daudzveidīgo pasauli, māca domāt, izjust, māca atšķirt labo no 
ļaunā.  



Paldies par uzmanību  


