
Lasītprasmes pilnveides metodes 

"Akvārijs"- tēmas (daiļdarba) noslēguma stratēģija, kuras pamatā ir jautājumi par tēmu 

(daiļdarbu). 

• Skolēni tiek sadalīti 2 grupās un apsēžas 2 apļos ar muguru viens pret otru, izveidojot iekšējo un 

ārējo apli. 

• Skolotājs ir sagatavojis un uz lapiņām uzrakstījis jautājumus. 

• Kāds skolēns no iekšējā apļa izvēlas vienu no skolotāja piedāvātajiem jautājumiem un atbild uz 

to. Tāpat rīkojas nākamie, līdz šai grupai sagatavotie jautājumi ir atbildēti. 

• Ārējais aplis klausās atbildes. 

• Tad apļi mainās vietām un turpina atbildēt uz jautājumiem tie, kas atrodas iekšējā aplī. 

"Apaļais galds" - uz galda ir viena papīra lapa un viens zīmulis vai pildspalva. Kāds no skolēniem 

uzraksta savu domu un padod papīra lapu tālāk nākamajam, kurš domu papildina. 

"Apstiprinājums vai noliegums" - skolēns vērtē piedāvāto apgalvojumu, apstiprinot vai 

noliedzot tā patiesumu un argumentējot savu viedokli. 

“Arguments" – uz jautājumiem, kur iespējamas gan apstiprinošas, gan noliedzošas atbildes, tiek 

meklēti argumenti. Tie tiek kārtoti "par" un "pret" blokos, lai izdarītu secinājumus un pieņemtu 

lēmumu. 

"Asociācijas" - brīvā formā skolēns izklāsta pārdomas, ko izraisījis kāds vārds, izteikums, 

priekšmets u.tml. Asociācijas var būt balstītas arī dzīves pieredzē. 

“Atbilžu izvērtēšana/ kompromiss" - skolēniem jāatrod optimāla atbilde uz izvirzīto jautājumu, 

strādājot grupās, kur katrai grupai dots kāds atšķirīgs atbildes variants. Darbojoties pa soļiem -1) 

svaigāko faktu atlase; 2) izpratne; 3) argumentu apkopošana; 4) secinājumi; 5) grupas viedokļa 

izklāsts -, skolēni nonāk līdz kompromisam. 

"Atslēgas vārdi" - skolēnam tiek piedāvāti 4-5 vārdi. Tie viņam jāizmanto, veidojot savu tekstu. 

"Atstāj pēdējo vārdu man" - no teksta tiek izraudzīta visspēcīgākā frāze vai rinda. Tā, uz lapas 

uzrakstīta, tiek secīgi papildināta ar skolēnu komentāriem, darbojoties pāri vai individuāli. Kad 

lapa nonākusi sākumpunktā, visu uzrakstīto komentē pirmais dalībnieks. 

"Attēli"- skolēns pēc attēla (gleznas reprodukcijas, fotogrāfijas) veido tekstu, kura pamatā ir 

izjūtas vai asociācijas, kas saistītas ar attēlā redzamo. 

"Attīstības ceļš" - skolēns veido stilizētu ceļa plānu (karti), atzīmējot tajā ar simbolu vai 

komentējot nozīmīgākos faktus varoņa dzīvē, akcentējot pavērsienus rakstura attīstībā. 

"Atziņu komentēšana" - skolēns stāsta par atziņu, saistot to ar savu pieredzi par kādu notikumu 

un analizējot, novērtējot izteikumu. 



"Autobiogrāfija" - skolēns iejūtas tēla/ varoņa lomā un raksta autobiogrāfiju pēc tā faktu 

materiāla, kas uzzināms tikai no literārā darba. 

"Brīvais raksts” - skolēns brīvā formā rakstiski izsaka savu viedokli, izjūtas, asociācijas par 

noteiktu tēmu. Parasti rakstīšanas laiks tiek ierobežots līdz 3 minūtēm. 

"Burtu mīkla" - skolēnam tiek dota iespēja starp burtiem atrast literāro darbu, tam nozīmīgus 

vārdus. Risinājumu sāk figūras augšējā kreisajā stūri. 

"Būtiskākais jautājums" - skolēnam tiek piedāvāts liels faktu materiāls, no kura liela daļa nav 

saistīta ar svarīgāko problēmu. Skolēna uzdevums ir atlasīt galveno, būtiskāko faktu materiālu. 

"Ceļojuma karte" - skolēns grafiski attēlo lasītā teksta galvenā varoņa ceļojums. Zīmējumā 

shematiski un uzskatāmi tiek norādītas vietas, kas nozīmīgas literārā darba izpratnei, vai ari 

vietas, kur risinājušies notikumi. 

"Ceļojums" - izmantojot frāzes "Vispirms es... ", "Pēc tam... ", "Es meklēju informāciju...", "Man 

vajadzēja...", "Visinteresantākais bija...", "Man patika...", "Mani nesaistīja...", skolēns veido 

stāstījumu par doto tēmu. 

"Ciltskoks" - skolēns veido literārā darba tēlu ciltskoku, pakārtojot tēlus atkarībā no tā, kurš kuru 

pazīst, kā personas sastapušās, kurš kura intereses aizstāv u.tml. 

"Citi stāstītāji" - skolēns pārstāsta notikumu no cita redzes viedokļa, piemēram, 1. personā, 3. 

personā vai kā garāmgājējs. 

"Daudzveidīga jautāšana" - skolēnam uz muguras tiek uzlīmēta līmlapiņa, kurā rakstīts kāds 

vārds. Skolēniem, darbojoties pāri, ar daudzveidīgu jautājumu palīdzību jāatmin šis vārds. 

Jautājumi nedrīkst būt tieši. 

"Debates" - divas skolēnu grupas motivēti aizstāv sava apgalvojuma pareizību. Darbība ir šāda: 

• skolēnu grupas saņem pretējus apgalvojumus, 

• uz darba lapām skolēni formulē apstiprinošu motivējumu apgalvojumam, 

• katra grupa noteiktā laikā cenšas pārliecināt pārējos par sava apgalvojuma pareizību. 

"Diagramma" – skolēns veido zīmējumu, kas uzskatāmi parāda dažādu lielumu sakarības. 

Diagrammā lielumus var atklāt nogriežņi, līknes, grafiskas figūras, kā ari taisnstūri, trijstūri, apļi 

u.c. 

"Dialoga žurnāls" - divi skolēni uz kopīgas lapas raksta domas un izjūtas, apraksta sajūtas pēc 

savas izvēles, uzdod jautājumus, kad izlasīts dotais teksts vai kāda daļa no tā. Par uzrakstīto tiek 

saņemta atbilde un pretjautājumi no otra lasītāja. Rakstiskā saruna turpinās. 

"Dubultā dienasgrāmata" - skolēns veido faktu un emociju tabulu par  

FAKTI EMOCIJAS 

  



"Emocionāli spēcīgākais teikums/ rinda/ rindkopa" - skolēns tekstā meklē teikumu, rindu vai 

rindkopu, kura uz viņu atstājusi visspēcīgāko iespaidu. Pēc tam tiek noskaidrots, kāpēc notikusi 

tāda izvēle. 

"Fona tēli" - skolēns veido literārā darba paplašinājumu par tiem tēliem/varoņiem, kuriem autors 

atvēlējis vien fona tēlu lomu. 

"Galerija" - skolēni grupās veido mācību materiālu, kurs tiek piestiprināts klasē redzamā vietā. 

Pārvietojoties pa klasi, skolēni ierobežotā laikā izpēta katru materiālu un pie katra no tiem uz 

līmlapiņām atstāj savus komentārus un priekšlikumus. Pēc galerijas apceļošanas darbi tiek 

pārrunāti. 

"Ģerbonis" - skolēni ģerbonī apkopo vērtības, kas saistītas ar kādu no literārā darba varoņiem vai 

ar sevi. 

1. Tas ir līdz šim mans lielākais sasniegums. 

2. Vislabāk man padodas... 

3. To dara citi, lai es kļūtu laimīgs. 

4. To es mēģinu par katru cenu sasniegt. 

5. Ko es vēlētos mainīt savā dzīvē. 

6. Ko es vēlētos mainīt pasaulē. 

"Hipotēzes un pierādījumi" - pēc darba vai tā fragmenta izlasīšanas skolēnam rodas savi 

pieņēmumi, kas pierādāmi ar citātiem vai atstāstot saturu. 

"Intonācijas" - izmantojot partikulas "jā" un "nē" kā vienīgo vārdiskās sazināšanās līdzekli, 

skolēnam jāattēlo 2 cilvēku saruna. Pārējie skolēni veido rakstisku dialogu pēc šīs etīdes 

noskatīšanās, izmantojot daudzveidīgu vārdu krājumu. 

"Izmaiņas" - skolēns veido stāstījumu, kas sastāv no 3 rindkopām. 1. rindkopā tiek aprakstīts 

tēla/ varoņa raksturs literārā darba sākumā, 2. rindkopā - tēla/ varoņa raksturs daiļdarba beigās, 

3. rindkopā tiek izteikta versija/ prognoze par to, kas licis šīm izmaiņām notikt. 

"Izteiciens" -skolēns pēc literārā darba vai tā fragmenta izlasīšanas veido savu tekstu, kurā katra 

rindkopa sākas ar vienu un to pašu izteicienu un vedina iedziļināties vai izdarīt vispārinājumu par 

attiecīgo tēmu. 

"Kalendārs" - skolēni, strādājot ar tekstu, atlasa nozīmīgākos notikumus, fiksē tēla izjūtas un 

apkopo to visu noteiktas formas (laika kalendārs, vietas kalendārs u. c.) materiālā, ievērojot 

kalendāra uzbūves principus. 

"Karstais krēsls" - reāls krēsls tiek izmantots, lai skolēns, kurš iejuties literāra darba varoņa lomā 

un apsēdies krēslā, atbildētu uz pārējo skolēnu uzdotajiem jautājumiem par izlasīto. 



"Kartotēka" - skolēns veido kartīšu komplektu (formāts pēc izvēles), kurā apkopo savākto 

informāciju par tēmām atkarībā no dotā uzdevuma. 

"Klusā saruna" -uz 2-3 lielām papīra lapām tiek uzrakstīti dažādi atzinumi (katrs atzinums uz 

citas lapas), kas saistīti ar lasīto darbu. Skolēns papildina uzrakstīto domu, tiek izteikts komentārs, 

savs viedoklis, versija, secinājums u.tml. Tā tiek papildināta katra no lielajām lapām. 

"Kolāža" - skolēns no laikrakstiem un žurnāliem izgriež dažādu publikāciju virsrakstus, un no 

tiem tiek veidots teksts par doto tēmu. 

"Kopīgais un atšķirīgais" - skolēns, lasot literāru darbu, aplūko un vērtē lietas, īpašības, literāro 

varoņu attieksmi. Šajā procesā tiek ievēroti konteksta nosacījumi. 

"Literārā tiesa" - skolēni imitē tiesas procesu, kurā darbojas apsūdzētais, prokurors, advokāts, 

tiesnesis, liecinieki. 

"Literārās zīmītes" -lasot tekstu, 2-3 vietās ietur pauzes un piedāvā iespēju uzrakstīt partnerim, 

ko domā, kā vērtē dzirdēto fragmentu vai ari jautājumu, uz kuru vēlas rast atbildi. Partneris izlasa 

un uz tās pašas lapas uzraksta atbildi. Tāpat rīkojas ari 2. un 3. pauzes laikā. 

"Līnijdiskusija" - viens no diskusijas veidiem. Tas gaita: 

• jautājumu uzdošana, 

• rakstiska atbilde, 

• nostāšanās vienā rindā (līnijā) pēc atbildes polaritātes, 

• līnijas sadalīšana 2 daļās, izveidojot dažādi domājošus pārus diskusijai, kur katrs pārliecina par 

savu uzskatu pareizību, 

• rakstveida viedokļa papildināšana. 

"Lomas" - skolēns iejūtas notikuma dalībnieka lomā un improvizētā veidā attēlo notikumu. 

"Mākslinieki" - skolēns ilustrē tekstā attēloto notikumu, tēlu, varoni vai ari veido grāmatas vāka 

ilustrāciju. 

"Mozaīka" - skolēns no atsevišķiem krāsu, teksta, zīmējuma fragmentiem saliek attēlu par doto 

tēmu. 

"Nesaistīti vārdi" - darbam nepieciešamas 36 kartītes, uz katras no tām rakstīts kāds lietvārds. 

Katrs skolēns ņem pēc kārtas 3 kartītes un veido īsu stāstījumu par izvēlēto tēmu, iesaistot tajā 

šos vārdus. 

"Pārveidošana" - skolēns viņam neiepazītā literārā darbā atsevišķas daļas aizstāj ar citiem 

vārdiem vai domām, nemainot tekstu saturiski, tikai bagātinot vai paspilgtinot to. 

"Piecrinde" - skolēns sacer dzejoli pēc noteikta virsraksta, kura izveides nosacījumi ir šādi: 

1. rindu veido lietvārds. 

2. rindu veido divi Īpašības vārdi. 



3. rindu veido 3 darbības vārdi. 

4. rindā ir frāze, kas izsaka dzejoļa virsraksta pamatdomu. 

5. rindā izvēlēts sinonīms dzejoļa virsrakstam. 

"Piezīmju burtnīca jeb dienasgrāmata" - atsevišķā burtnīcā vai uz lapas skolēns fiksē lasīšanas 

laikā radušās piezīmes, pārdomas, attiecinājumus uz sevi, ievērojot dienasgrāmatas teksta 

pieraksta formu (datumu, izklāstu). 

"Plakāts" - skolēns veido grafisku darbu ar īsu, formai atbilstošu tekstu, lai uzskatāmi atspoguļotu 

informāciju vai aģitāciju. 

"Prognozēšana" - notikumi tiek izklāstīti pakāpeniski, posmu pa posmam. Skolēns paredz katru 

nākamo notikuma soli. 

"Reklāma" –skolēns veido reklāmas plakātu kādas grāmatas popularizēšanai. Pēc tam ar reklāmu 

tiek iepazīstināti ari pārējie klases biedri. 

"Retrospektīva saruna" - skolēni tiek rosināti iejusties senatnes cilvēka lomā un izteikties par to, 

ko domā, jūt, cildina, nopeļ, aizstāv, no kā baidās, pēc kā tiecas šāds cilvēks. 

"Sakārtošana pēc pazīmēm" - skolēns veido noteiktu sistēmu, klasificējot lietas pēc konkrētām 

satura pazīmēm. 

"Sakārtošana secīgi" - doti apmēram 5 notikumi, kurus skolēns sakārto hronoloģiskā secībā. 

"Saki kaut ko" - pēc vai tā fragmenta izlasīšanas skolēns pēc uzaicinājuma "Saki kaut ko!" īsi 

izsaka savu pirmo spilgtāko iespaidu. 

"Simbolu tabula" - skolēni pēc vienotas apzīmējumu sistēmas lasa tekstu un veic individuālas 

piezīmes. Iespējamie simboli: 

+ informācija apstiprina manas domas; 

- informācija ir pretrunā ar manām domām; 

? informācija rada manī neskaidrības; informācija, par kuru es vēlos uzzināt vēl kaut ko vairāk. 

Strādājot ar apzīmējumu sistēmu, būtu lietderīgi atzīmēt ar simbolu tikai būtiskāko informāciju. 

"Sludinājumi" - skolēns izvēlas no daiļdarba interesantākos notikumus, situācijas un veido 

izvēlētajam adresātam atbilstošu sludinājumu. 

"Svarīgākais teikums" - skolēns meklē dotajā tekstā visnozīmīgāko teikumu no satura viedokļa. 

"Teksts ar zīmējumu" - skolēni uz vienas lapas, kas sadalīta 2 daļās, zīmē, klausoties konkrētu 

uzdevumu. Kad zīmējums pabeigts, lapas kreisajā pusē raksta pa teikumam pēc norādījuma. Tā  

veidojas zīmējums, kas papildināts ar atbilstošu tekstu. 

"Tilta veidošana" - skolēns salīdzina autora piedāvāto tēmu vai problēmu ar citā literārā darbā 

atspoguļoto vai dzīvē pieredzēto, tādējādi literārais darbs tiek izmantots kā sākumpunkts kāda 

skolēnam svarīga jautājuma noskaidrošanai. 



"Trūkstošā informācija" - tiek aprakstīts viens no pēdējiem notikumiem vai kādas darbības 

cēlonis. Skolēni izlemj, kādi papildu dati, faktu materiāls nepieciešams, lai pilnīgotu informāciju 

par doto situāciju. 

"T tabula" - veido no divām kolonnām sastāvošu tabulu, kurā klasificē informāciju, kas ir 

pretrunīga, kontrastē un kalpo salīdzināšanai. 

“Vārdnīca" - alfabētiskā secībā tiek sakārtota literārā darbā ietverto vārdu kopa, kas atspoguļo 

noteiktu informāciju. 

"Veselā salikšana no daļām" - teksts sadalīts daļās, un katra grupa saņem kādu daļu. Darbojoties 

kā eksperti, katra grupa veic doto uzdevumu. Pēc uzdotā izklāstīšanas pārējiem veidojas 

priekšstats par tekstu kopumā. 

"Vēstule" - iejūtoties tēla/ varoņa lomā, skolēns raksta vēstuli - tekstu, kurā izsaka vērtējumu par 

varoņa (tēla) domām, dzīves problēmām, rīcību. 

“Nomainītais vārds” –skolēnam lasa priekšā zināmu tekstu, lai piesaistītu uzmanību, skolotāja 

izvēlētu vārdu lasa citā valodā. 

“Neredzamais teksts” – tekstam nogrieztas malas, skolēniem, lasot, jācenšas restaurēt trūkstošo 

tekstu. Lai uzdevums būtu interesantāks, var pievienot attēlus.  

“Teksta prognozēšana”- pirms teksta lasīšanas tiek uzdoti jautājumi, rosinot skolēnu iztēli par 

tekstu. Tad lasa tekstu. 

“Stāsta izveide” – skolotājs no teksta izvēlas vārdus, tos dod skolēniem. Katra grupa veido savu 

stāstu, tad salīdzina ar oriģinālu. 

“Tulkošana” – skolēniem teksts no svešvalodas jāpārtulko dzimtajā valodā, tad atpakaļ 

svešvalodā.  

“SQ3R jeb 5 soļu stratēģija” 

 

1. IZPĒTI - KO VARI UZZINĀT TEKSTĀ? 

http://www.saliedet.lv/images/visuals/sq3r_lv.png


Pirms sāc lasīt materiālu, pārskati to: 

 caurskati satura rādītāju, atrodi 3 – 5 galvenās domas, kas tiks apskatītas tekstā; 
 pārlapo materiālu, pievērs uzmanību nosaukumiem, virsrakstiem, apakšvirsrakstiem; 
 pārskati parakstus zem attēliem, shēmām, kartēm; 
 īpašu uzmanību pievērs ievada un noslēguma paragrāfiem, kur bieži vien ir atrodams teksta 

kopsavilkums. 

2. JAUTĀ - KO CERI UZZINĀT TEKSTĀ? 

Pirms sāc lasīt kādu nodaļu, izvirzi jautājumus un dari šādi: 

 pārvērt virsrakstus jautājumos; 
 ieskaties, vai pats autors nav izvirzījis jautājumus nodaļas sākumā vai beigās; 
 atsauc atmiņā, ko jau zini par šo tēmu; pārdomā, ko gribi uzzināt materiālā. 

3. LASI - MEKLĒ ATBILDES 

 Meklē atbildes izvirzītajiem jautājumiem un/vai sasaisti lasīto ar savām zināšanām; 
 pārlasi parakstus zem attēliem, shēmām u.tml.; pievērs uzmanību informācijai, kas izcelta ar 

trekniem burtiem; 
 esi atvērts – pievērs uzmanību jaunām domām un atšķirīgiem viedokļiem; 
 pēc sarežģītām vai neskaidrām vietām apstājies/pārlasi tās. 

4. ATSAUC ATMIŅĀ - KO GRIBI ATCERĒTIES? 

 Pārdomā lasīto un noformulē galvenās domas, kas ir apskatītas tekstā; ja šajā posmā apzinies, 
ka kāda doma nav līdz galam saprasta, pārlasi attiecīgo sadaļu; 

 raksti piezīmes, izsakot domas savos vārdos; 
 pārdomā, ko gribi atcerēties no iegūtās informācijas. 

5. PĀRSKATI - SASAISTI INFORMĀCIJU AR SAVU PIEREDZI 

 Pēc visa materiāla apgūšanas pārlasi savas piezīmes, pievēršot uzmanību galvenajām domām 
un to kopsakarībām; 

 sasaisti informāciju ar savu pieredzi un citiem informācijas avotiem. 
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