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MĀCĪBU LITERATŪRA

Daudzus pirmsskolas vecuma 
bēr  nu vecākus un skolotājus nodar-
bina jautājums, kā bērnam ātri un 
viegli iemācīt lasīt. Ir dažādi lasīt-
prasmes mācīšanas ceļi, piemēram, 
izmantojot grāmatu, darba lapas, 
burtu kartītes vai saliekamo ābeci. 

Kad mācīju lasīt savai meitai, 
mēs abas vispirms rotaļājāmies uz 
grīdas ar burtu kartītēm, meklējot 
bērna vārda burtus, vēlāk arī citu 
ģimenes locekļu vārdos ietilpsto-
šos burtus. Kad meita bija iegaumē-
jusi lielāko daļu burtu, paralēli sāku 
izmantot grāmatas. Protams, burtu 
apguve sākās ar lielajiem iespied-
burtiem. Nemaz nevaru precīzi 
pateikt, pa kuru laiku meita apguva 
mazos iespiedburtus. Domāju, ka ar 
to iegaumēšanu palīdzēja tikt galā 
pirmsskolas grupas skolotāja. Meita 
tos vienkārši zināja un atpazina tek-
stā. Tāpat viņai ļoti patika aizpildīt 
darba lapas, īpaši tos uzdevumus, 
kuri bija veicami saistībā ar ilustrā-
ciju. Savukārt nemaz nepatika vin-
grinājumi, kuros lineatūrā bija jātre-
nējas kāda burta rakstībā. 

To visu ņēmu vērā, veidojot grā-
matu “Gaiļa Ābece” un burtnīcas. 
“Gaiļa Ābeces” sērijas burtnīcās cen-
tos neietvert lielus laukumus, kuros 
bērnam būtu jāraksta burti. Jo ne 
jau laukuma lielums nosaka to, cik 
pareizi un glīti bērns rakstīs kādu 
burtu vai zilbi, bet galvenais ir tas, kā 
mēs iemācām bērnu to darīt. Bieži ir 
tā: jo garākā rindā burts rakstāms, jo 
neglītāks un paviršāks tas kļūst līdz 
rindas beigām, jo bērns nogurst no 
vienveidīgās darbības, bet pieaugu-
šais nepamana vai pat neiedomājas, 
ka viena veida darbību bērnam likt 
izpildīt ilgstoši nav vēlams. Veidojot 
mācību literatūru, pieaugušā intere-
ses ir jāatstāj otrajā plānā, priekš-
plānā izvirzot bērna vajadzības un 

psihofi zioloģiskās attīstības īpatnī-
bas. Burtnīcās ir jāietver daudzvei-
dīgi uzdevumi, lai tos varētu izpildīt 
bērni ar atšķirīgām attīstības pakā-
pēm.

Ievērojot Ministru kabineta 
noteikumus par valsts pirmssko-
las izglītības vadlīnijām (Nr. 709), 
kur 13.4. punktā teikts, ka bērnam 
jāpazīst rakstītie burti un jāraksta 
burti, vārdi un vienkārši teikumi, kā 
arī IZM VISC piedāvātās integrētās 
mācību programmas sešgadīgiem 
bērniem projektu, “Gaiļa Ābece” ir 
ieteicama bērniem vecumā no čet-
riem, pieciem līdz sešiem gadiem. 
Galvenais šīs ābeces mērķis ir iemā-
cīt bērniem lasīt. Grāmatā pie katra 
vingrinājuma dots atbilstošs darbī-
bas nosacījums vai pamudinājums. 
Ievērojot vecāku un skolotāju vēl-
mes, “Gaiļa Ābecē” paralēli lielajiem 
iespiedburtiem bērns iepazīst mazos 
iespiedburtus, gūst ieskatu matemā-
tikas pasaulē un ar dažādu rokdarbu 
palīdzību vingrina roku muskula-
tūru. Grāmatā ievietotās ilustrāci-
jas izmantojamas apgūto zināšanu 
atkārtošanai, izrunas attīstīšanai un 
dialoga veidošanai.

Šobrīd “Gaiļa Ābeces” sērijā ir 
septiņas burtnīcas: “Burtu burtnīca”; 
“Skaitļu burtnīca”; “Dabas burtnīca”; 
“1. burtnīca, kas sagatavo skolai”; 
“2. burtnīca, kas sagatavo skolai”; 
“Burtnīca tiem, kam patīk lasīt” un 
“Burtnīca tiem, kam patīk rēķināt”.

“Burtu burtnīcu” un “Skaitļu burt-
nīcu” ieteicams izmantot, pirms uzsāk 
darbu ar grāmatu, jo šīs burtnīcas ir 
kā ievads burtu un skaitļu pasaulē. 
Bērns iepazīstas ar burtu vai ciparu 
izskatu, mācās tos nosaukt, saska-
tīt apkārtējā vidē. Lietderīgi būtu, 
ja pieaugušais kopā ar bērnu pārru-
nātu lappusēs redzamo, īpaši strādā-
jot ar “Burtu burtnīcu”. Jāatceras, ka 

Mācīsimies lasīt kopā ar 
Gaili no Ābeces!

grūtības bērnam sagādā nevis burtu 
iegaumēšana, bet gan brīdis, kad tie 
jāsalasa kopā. Tāpēc svarīgs ir darbs 
ar skaņām, jo burts ir tikai skaņas 
grafi skais apzīmējums. Burtnīcā ir 
attēls, kura nosaukums sākas ar lap-
pusē redzamo burtu. Katru lappusi 
ir iespējams papildināt ar radošu 
uzdevumu, proti, bērns var uzzīmēt 
savu zīmējumu, kura nosaukums arī 
sākas ar to pašu burtu. Piemēram, 
pie burta G var klāt piezīmēt gurķi, 
pie K – klucīti u. tml. Šīs burtnīcas 
ieteicams piedāvāt 3−4 gadus veciem 
bērniem.

Pēc tam var darbu turpināt ar 
grāmatu “Gaiļa Ābece” un burtnī-
cām: “1. burtnīca, kas sagatavo sko-
lai”, “2. burtnīca, kas sagatavo sko-
lai”. Gan grāmatā, gan burtnīcās ir 
ietverti nosacījumi par to, kā vei-
cami uzdevumi. Lasītmācīšanas un 
rakstītmācīšanas pamatā ir darbs ar 
skaņu. Gan lasīšana, gan rakstī šana 
balstās uz dzīvo runu un tās analīzi − 
skaņu izdalīšanu noteiktā secībā. Abu 
valoddarbības veidu ciešo saistību 
var novē rot arī bērnu darbībā un tās 
kvalitātē: parasti labākie lasītāji ir arī 
labākie rakstī tāji – un otrādi. Daudzi 
bērni lasītprasmi apgūst piecu gadu 
vecumā un, vecāku mudināti, sāk 
rakstīt lielos iespiedburtus (drukāt). 
Ja bērnam vienlaikus ar lasītprasmes 
apguvi māca arī zīmēt drukātos bur-
tus, tad bērns samērā agrā bērnībā 
var iemā cī ties ar tiem rakstīt. Šādu 
rakstrunu jau var izmantot par sazi-
ņas līdzekli. Bērni ar lielu aizrautību 
raksta savu un ģimenes locekļu vār-
dus, kā arī apsveikumus un zīmītes. 
Turklāt viņi ir jāmudina to darīt, citādi 
netiek attīstīta bērnu rakstruna. Nav 
jāgaida, kad pienāks laiks rakstīto 
burtu apguvei. Lasīšanas un rakstīša-
nas integrācija rada apstākļus regu-
lārai bērnu radošai rakstīšanai. Līdz 
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ir zinātkāri un viņus ļoti interesē 
burtnīcā aplūkotās tēmas. Tomēr, tie-
koties ar pirmsskolas iestāžu pedago-
giem, nākas secināt, ka šo burtnīcu 
izmanto reti. Kāpēc tā? Domāju, 
ka tāpēc: jau padomju laikos, kad 
sāku strādāt skolā, un, manuprāt, 
arī tagad, topā ir bijuši un ir divi 
mācību priekšmeti – latviešu valoda 
un matemātika, bet pārējie mācību 
priekšmeti, to vidū arī dabaszinības, 
tiek uztverti kā otršķirīgi. 

Latvijas skolēni ir iesaistījušies 
OECD Starptautiskā skolēnu novēr-
tēšanas programmā, kurā izvērtē sko-
lēnu kompetenci lasītprasmē, mate-
mātikā un dabaszinātnēs. Pētījumā 
tiek doti dažādu formātu un tipu 
teksti. Pēc izlasīšanas ir jāatbild uz 
vairākiem jautājumiem, kas  saistīti 

ar teksta saturu. Programmas mēr-
ķis ir izvērtēt skolēnu spēju inter-
pretēt un analizēt informāciju. 
Pēdējais pētījums notika 2009. gadā. 
Dabaszinībās rezultāti ir vidēji, tur-
klāt samērā mazs ir to skolēnu īpat-
svars, kuri sasnieguši kādu no aug-
stākajiem līmeņiem. Kopumā OECD 
pētījums parāda, ka Latvijas izglītī-
bas kvalitātes izaugsme ir apstājusies 
un sākusies zināma stagnācija. Ko 
varam darīt? Jau pirmsskolas posmā 
pedagogiem būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība, apgūstot dabaszinību tēmas 
ikdienā, nevis tikai epizodiski. Tāpēc 
“Dabas burtnīca” ir labs palīgs sko-
lotājam un vecākiem, ievedot bērnus 
aizraujošajā dabas pasaulē. 

Gita Andersone

Pirms vairākiem gadiem, viesojoties Apgādā 
Zvaigzne ABC, grāmatu “Gaiļa ĀBECE” ievēroja 
izdevēji no Igaunijas. Rezultātā igauņu izdev-
niecība TEA iztulkoja “Gaiļa Ābeci” un tapa 
“Kukeaabits” ar gaili uz vāka.

Nu gailis no mūsu ābeces uz zinībām aicina 
arī lietuviešu bērnus. Autores Gitas Andersones 
grāmata tulkota un izdota Lietuvā. Šogad 
17. febru  ārī Viļņas grāmatu izstādē notika lietu-
viešu ābeces “Elementorius ABC123” atvēršanas 
svētki. Lietuviešu izdevuma līdzautore Jolanta 
Čepauskiene atzīmēja, ka viņai ļoti iepatiku-
šies šīs grāmatas jaukie zīmējumi (mākslinieces 
J. Tīrona un G. Muzikante) un teksti, kurus bijis 
viegli pielāgot lietuviešu valodai.

Apgāds Zvaigzne ABC ir gandarīts, ka Gitas 
Andersones “Gaiļa Ābece” izpelnījusies abu kai-
miņvalstu – Igaunijas un Lietuvas – atzinību.

ar pirmo burtu un zilbju lasīšanu ir 
ieteicams vienlaikus arī rakstīt (dru-
kāt) minētās vienības. Var teikt, ka 
bērns rakstot mācās lasīt. Jāatceras, 
ka bērnu attīsta nevis zināšanas, bet 
gan to ieguves veids un jauniegūto 
zināšanu pielietojums. Galvenais − 
pieaugušajiem nevajag bērnu steidzi-
nāt, bet gan sekot, lai viņš izprastu 
uzdevumus un varētu veikt tos pat-
stāvīgi. Protams, bērnam ir jāzina, 
ka jebkurā brīdī var palūgt padomu 
pieaugušajam. 

Bieži vecāki uzdod jautājumu: 
”Manam bērnam labi padodas mate-
mātika (lasīšana), kādu literatūru vēl 
varētu papildus apgūt?” Izdevumi 
“Burtnīca tiem, kam patīk lasīt” un 
“Burtnīca tiem, kam patīk rēķināt” 
ir atbilde uz šo jautājumu! “Burtnīca 
tiem, kam patīk lasīt” veidota, 
lai pilnveidotu bērnu lasītprasmi. 
Uzdevumi, kas ietverti burtnīcās aiz 
teksta, veicina bērna izpratni par 
saturu un attīsta radošo domāšanu, 
savukārt “Burtnīca tiem, kam patīk 
rēķināt” nodrošina matemātikas ele-
mentu apguvi un trenē rokas sīko 
muskulatūru. 

“Dabas burtnīca” sniedz ieskatu 
dažādās apkārtējās vides norisēs. 
Bērns uzzina, piemēram, kas ir dzī-
vas būtnes un ko tās dara, iepazīstas 
ar augu daudzveidību un laikapstāk-
ļiem. Burtnīca palīdz bērnam iejus-
ties dabas pētnieka lomā un veikt 
eksperimentus. 

Es, darbojoties kopā ar bērniem, 
esmu pārliecinājusies par to, ka bērni 


