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Lasīšana kopā ar bērnu
Lasīšana kopā ar bērnu var ietvert grāmatu, stāstu,
dzejoļu vai jebkādu citu rakstu darbu lasīšanu.
Jūs varat:
•

Kopā lasīt grāmatas.

•

Stāstīt viens otram stāstus.

•

Pārrunāt to, ko esat izlasījuši.

•

Runāt par grāmatās redzētajiem attēliem.

•

Dalīties stāstos, pat ja jums priekšā nav
grāmatas. Kāpēc gan nepārstāstīt savus
iemīļotākos stāstus?
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Kāpēc lasīt?
Lasīt grāmatas un dalīties stāstos ar bērnu ir jautri!
Lasīšana ir lielisks veids, kā veidot īpašas atmiņas
un mirkļus ar savu bērnu, un tā var viegli kļūt par
iemīļotāko dienas daļu.
Lasīšana arī palīdz bērniem:
•

Izprast pasauli sev apkārt.

•

Attīstīt sociālās un emocionālās prasmes.

•

Uzlabot valodas, zinātnes, matemātikas un
citu priekšmetu zināšanas skolā.

•

Celt pašapziņu ar komunikācijas palīdzību.

•

Stiprināt saikni ar jums un citiem ģimenes
locekļiem.
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Ko mums vajadzētu lasīt?
Varat lasīt pilnīgi jebko.
Izmēģiniet dažādas bilžu grāmatas,
komiksus, poēmas un dzejoļus.
Varat lasīt vienu grāmatu vairākkārt.
Pazīstamas grāmatas nomierina un
stiprina pašapziņu.
Varat izvēlēties jaunas grāmatas.
Izvēlieties kopā ar bērnu tādu
grāmatu, kas patīk jums abiem.
Grāmatās nav jābūt daudz vārdiem.
Ideāli piemērotas ir arī bilžu
grāmatas, kuras varat pārrunāt ar
bērnu. Varat izmantot attēlus, lai
labāk iedziļinātos stāstā un tādējādi
palīdzētu bērnam izprast jau
sarežģītākas grāmatas.

•

Dodieties uz vietējo bibliotēku un
pavērojiet, kādas grāmatas patīk
jūsu bērnam.

•

Palūdziet skolotājiem,
bibliotekāriem vai citiem
vecākiem ieteikt jums grāmatas.

•

Idejas varat smelties arī Booktrust
interneta vietnē, izmantojot tās
grāmatu meklētāju:
booktrust.org.uk/bookfinder

•

Varat izmantot arī pasaku
stāstīšanas aplikācijas un lasīt
stāstus planšetdatorā un datorā.
Galvenais, ka esat kopā ar bērnu
un dalāties ar viņu gūtajos
iespaidos.
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Kad mums vajadzētu lasīt?
Lasiet kopā stāstus, kad vien varat atrast tam laiku.
Lasīšanai kopā ar bērnu kaut vai desmit
minūtes dienā ir būtiska nozīme.
•

Nēsājiet grāmatas sev līdzi, lai jums vienmēr
būtu kāds stāsts, kurā dalīties. Varat lasīt
vilcienā vai autobusā, vai pat kopīgi gaidot
rindā.

•

Ja atrodaties ārā, pavērojiet, kas notiek
jums apkārt. Kopā ar bērnu izdomājiet
stāstus par to, ko redzat.

•

Gulētiešanas laiks ir ideāli piemērots, lai
kopā kaut ko palasītu. Tas palīdz veidot
patīkamu ieradumu un var padarīt
gulētiešanas laiku par kaut ko jauku, ko
bērns gaida ar nepacietību. Tas ir īpašs
brīdis, kurā būt kopā vecākiem un bērniem.
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Kā to darīt?
Atrodiet klusu vietu, kur jūs nekas
netraucēs.
Izslēdziet televizoru, radio, datorus un
planšetdatorus. Rūpīgi aplūkojiet katru
grāmatas lappusi.
Jums nav jāpanāk, ka bērns saprot
pareizi katru vārdu. Jums abiem var
gadīties kļūmes! Ļaujiet bērnam runāt
par grāmatā redzamajiem attēliem. Tas
viņam palīdzēs meklēt nozīmes un domāt
par konkrētajā lappusē attēlotajiem
notikumiem.
Neaizmirstiet smaidīt. Ja tas jums
nesagādā neērtības, mēģiniet savilkt
smieklīgu seju, atdarināt dzīvnieku radītās
skaņas un ierunāt galvenos varoņus
dažādās balsīs – tas vienmēr uzjautrina
bērnus!

Nododoties kopīgai lasīšanai, neaizmirstiet
uzdot jautājumus.
Piemēram:
• Kas ir redzams šajā lappusē?
• Kā, tavuprāt, jūtas galvenie varoņi?
• Kā tev šķiet, kas notiks tālāk?
Kad esat beiguši, parunājiet par to, ko
bērns domā par grāmatu:
• Kas viņam patika?
• Kas viņam nepatika?
• Kādus notikumus viņš atceras?
• Kas bija viņa mīļākais varonis? Kāpēc?
• Sasaistiet stāstu ar viņa paša pieredzi.
Vai bērns atceras, kad ir piedzīvojis ko
līdzīgu?
Pats galvenais – izklaidējieties!
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Ko darīt, ja angļu valoda nav mana dzimtā valoda?
Jums nav jālasa grāmatas tikai angļu valodā.
Turpiniet lasīt grāmatas, stāstus un dzejoļus savā
dzimtajā valodā!
•

Jūsu bērns var lietot vārdus angļu
valodā, bet jūs aizvien varat atbildēt
vai atkārtot viņa teikto savā valodā.
Bērniem patīk savu vecāku balsis, un
viņi spēj saprast divas valodas.

•

Dalīšanās stāstos ir kas vairāk par
mācīšanos lasīt – tā ir kopīga laika
pavadīšana, ērti ieritinoties viens
otram blakus.
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Kā rīkoties, lietojot planšetdatoru vai datoru?
Digitālās grāmatas un pasaku aplikācijas
ir lieliska izklaide!
Izmantojot lasīšanai planšetdatoru vai
datoru, palieciet kopā ar bērnu. Runājiet
ar bērnu par to, ko viņš dara, un palīdziet
viņam lietot ierīci.
•

Pirms dodat ierīci bērnam, var nākt par
labu pārslēgt to lidmašīnas režīmā, lai
izvairītos no negaidītām izmaksām vai
pieslēgšanās internetam.

•

Uzdodiet par stāstu tos pašus
jautājumus, kādus jūs uzdotu, lasot
drukātu grāmatu.
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Kurš?
Esiet paraugs lasīšanā!
Ja bērns redzēs jūs lasām, arī viņš gribēs lasīt.
•

Iesaistiet savu ģimeni – pastāstiet par
to, ko esat izlasījis un kas jums patika
konkrētajā stāstā.

•

Iedrošiniet draugus un ģimeni lasīt
kopā ar bērnu. Jo vairāk lasošu
cilvēku bērns redzēs, jo vairāk gribēs
lasīt pats.
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Ko darīt tālāk?
Apmeklējiet vietni booktrust.org.uk, lai
uzzinātu vairāk par stāstu, grāmatu un
dzejoļu lasīšanas burvību kopā ar bērnu.

Jūs atradīsiet:
•

Vairāk ieteikumu un padomu.

•

Ieteikumus un atsauksmes par
grāmatām.

•

Interaktīvas spēles.

•

Stāstus, kurus varēsiet gan klausīties,
gan lasīt.

•

Informāciju par mūsu programmām.

Patīkamu lasīšanu!

booktrust.org.uk
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