
Dagdas novada  IKSN skolotāja- logopēda koriģējošās darbības  atskaite 

2015./2016.māc.g. novada izglītības iestādēs 

Skola,PII Atbalsta pasākumi ( izglītojamo 
skaits) 

Integrēto izglītojamo skaits 
vispārizglīt. Iestādē, apgūstot 

spec. izglīt. progr. 

Asūnes pamatskola 1 7 

 ( -2  mainīja izglīt. iestādi 
novadā) 

Andzeļu pamatskola 3  

Andrupenes pamatskola 1 7 
Konstantinovas 

sākumskola 
6  

Šķaunes pamatskola 3  

Dagdas pilsētas PII 
“Saulīte’’ 

 24 

 

  Mācību gada sākumā ( septembris – novembris)  veikta pirmsskolas vecuma  

bērnu un 1.klašu izglītojamo padziļināta, individuāla runas un valodas izpēte, 

aprīlī – maijā veikta otrreizēja izglītojamo valodas izpēte, pievēršot uzmanību  

sagatavošanai skolai ( lasītprasmju attīstīšana un izvērtēšana). 

 Individuālās konsultācijas tika sniegtas un nodrošinātas vecākiem vēlamajā laikā  

visa mācību gada garumā, iepriekš sazinoties telefoniski. 

 Novada atklātās nodarbība laikā Andrupenes p.i.i. ‘’Avotiņš’’ tika organizēta 

diskusija par lasīšanai nepieciešamo prasmju attīstīšanu, kā arī dažādu metožu un 

veidu izmantošanu , lai veicinātu lasīšanas procesa veiksmīgāku apgūšanu.     

Piedāvāju skaņu žestu metodes ( Henriha Henselmaņa metode) izmantošanu 

pirmsskolas skolotājām lasīšanas pilnveidošanai un bērnu ieinteresēšanai.  

Lasītmācīšana ar žestu palīdzību tiek uzskatīta arī  par atmiņu attīstošu līdzekli, 

kam ir būtiska saistība starp roku kustībām, skaņas jēgu, zīmes uzskatāmība un 

bērna spēja to reproducēt. Šo metodi var izmantot ne tikai bērni ar īpašām 

vajadzībām, bet arī vispārizglītojošo iestāžu izglītojamie. 

 Profesionālās pilnveides attīstīšanai , piedalījos Rēzeknes pilsētas logopēdu 

biedrības organizētajā ikgadējā konferencē ( 06.04.2016) ‘’Vecāku iespējas 

saglabāt harmonisku vidi un garīgās vērtības mūsdienu ģimenēs, kurās aug bērni 

ar īpašām vajadzībām’’. 



  Valoda ir kā galds uz četrām kājām – runa, rakstība, lasīšana, klausīšanās, tās 

savstarpēji ir saistītas daļas, kas palīdz cita citu balstīt.  

Lasīšanas procesā ir sintēze – burtu savienojumu, kas atspoguļo skaņu secību 

vārdos, t.i. skaņas saliedē. 

Rakstīšanas procesā dominē analīze – vispirms rakstāmo vārdu sadala skaņās un 

tad izraugās skaņām atbilstošus burtus. 

Gan lasīšana, gan rakstīšana balstās uz dzīvo runu un tās analīzi – skaņu 

izdalīšanu noteiktā secībā.  

 
Iemesli, kas kavē skolēnam apgūt lasītprasmi Raksturojums 

Šaurs redzes   lauks Sākumskolas skolēnam līdz 8 cm 

Acs regresija jeb acu atpakaļdarbība Īslaicīga redzes atmiņa – bērns nespēj 
pietiekami nofiksēt grafisko 

informāciju 

Maz attīstīta tīšā uzmanība Skolēnam grūti nofiksēt skatienu uz 
grafisko informāciju, t.i. uz tekstu, kas 

jālasa 
Maz attīstīta prognozēšanas spēja Prognozēt lasot – t.i. uzminēt, 

paredzēt sekojošo tekstu. 
Maz attīstītas uztveres spējas                  

( simultānēšana) 
Psihiskās darbības forma, kas izpaužas 
spējā vienlaicīgi, momentāni aptvert 
visus kādas darbības , parādības 
komponentus 

Zemas intelektuālās spējas Skolēns neizrāda interesi par 
intelektuālajām darbībām, tai skaitā 
arī par lasīšanu 

Zems sociālais stāvoklis un materiālais 
nodrošinājums 

Mājās nav grāmatu, laikrakstu, 
televizora,  datora 

   Lasīšanas iemaņas izveidojas ilgā vingrināšanā procesā, sevišķi pirmsskolas 

vecumā. Cilvēks tās pilnveido visu mūžu. Lasīšanas iemaņu periodu iedala 

vairākos posmos, sākot no skaņu un burtu apguves posma, zilbju posma, pārejas 

posma uz lasīšanu veseliem vārdiem un veiklas lasīšanas posma. Robežas starp 

minētajiem lasītprasmes posmiem ir nosacītas, jo katra bērna spējas ir dažādas, 

tāpēc skolotājiem svarīgi zināt šos posmus, pārzināt lasīšanas psiholoģisko 

būtību. Pirmsskolas periodā lasīšanas process automatizējas, bērns apzinās pašu 

lasīšanas procesu un izvirzās arī teksta izpratne. 

   Lasīšanas veidi. 

Lasīšana skaļi, pusbalsī, čukstus vai klusi, lomās, pa grupām, korī vai kombinētā 

lasīšana. 



Lai arī kādu no minētajiem lasīšanas veidiem un metodēm izmantotu pedagogi, 

galvenais, lasīšana lai kļūst bērniem par interesantu un patīkamu nodarbi! 

Rakstīšanas procesa traucējumus sauc par disgrafijām. 

 Disgrafijas   ir daļējs, specifisks rakstīšanas traucējums, kas izpaužas kā burtu 

izlaidumi vai jaukšana, nenoturīgi burta optiskā tēla traucējumi.  Tas var būt arī 

neiroloģiskas dabas traucējums, kas  saistīts ar galvas smadzeņu atsevišķu 

runas un valodas centru bojājumu – organiskie cēloņi, tad korekcijas darbs ir 

ilgstošs. Taču var būt arī funkcionāli cēloņi – valodas vide, nepareizs vecāku 

valodas paraugs, nepareiza bērna valoda. 

 

   Bieži sastopami bērni ar skaņu izrunas traucējumiem un neskaidru runu, tā ir 

dislālija vai dizartrija. 

Dislālija – skaņu izrunas traucējums, pastāvot pilnīgai fiziskai dzirdei un 

saglabātai runas aparāta inervācijai ( darbībai). 

Tās cēloņi 

 artikulācijas aparāta uzbūves anatomiskie defekti; 

 artikulācijas aparāta ierobežota funkcionēšana; 

 fonemātiskās uztveres mazattīstība; 

 uzmanības nepietiekama pievēršana bērna runas novirzēm no normas. 

 

Dizartrija – mutvārdu runas ( izteikšanās) traucējums runas aparāta nepilnīgas 

inervācijas ( darbības )  – artikulācijas aparāta muskuļu kustību ierobežojums 

parēžu un paralīžu dēļ, elpošanas traucējumu sindroma dēļ, balss veidošanās 

īpatnību dēļ ( izmaiņas mēles, mīksto aukslēju, apakšžokļu kustībās, sejas 

mīmikā, parēzes dēļ izmainās balss skanējums un tembrs). 

Tās cēloņi 

 pēc galvas smadzeņu traumām, intoksikācijām, saslimšanām – audzējiem, 

bērniem visbiežāk saistīta ar bērnu cerebrālo paralīzi (BCP). 

 

VSNA ( valodas sistēmas nepietiekama attīstība) – runas traucējums, kas rodas 

organiska bojājuma sekas galvas smadzeņu garozas bērna agrīnās attīstības 

periodā ( 1 – 3 gadi) un izpaužas fonētiski fonemātiskos, leksiski gramatiskos 

traucējumos. 

Tās cēloņi 

 nelabvēlīgi augļa attīstības nosacījumi: mātes pārslimotās somatiskās, infekciju 

slimības, traumas, vielmaiņas traucējumi; 

 augļa hipoksija  intrauterīnā periodā ( skābekļa trūkums); 



 asinsizplūdumi bērna galvas smadzenēs, kas rodas grūtās un ātrās dzemdībās, 

jaundzimušā asfiksija; 

 bērnu slimības komplikācijas , galvas smadzeņu traumas, intoksikācijas 1.dzīves 

gadā, agrā bērnībā. 

 

Padomi vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam apgūt valodu un runu 

 

 Spēlējiet tās spēles ar bērnu, kas vienlaikus attīsta valodu un kustības. 

 Runājiet ar bērnu skaidri un lēni. 

 Veiciniet bērna klausīšanās iemaņas. 

 Pārrunājiet ar bērnu dienas notikumus, kad vien ir iespēja. 

 Pārrunājiet redzēto filmu, izrādi, tv raidījumu, piedzīvoto ekskursijā. 

 Centieties nepārtraukt bērnu, kad viņš runā, uzklausiet līdz galam. 

 Jautājiet bērnam bieži. Uzdodiet tādus jautājumus, kas rosinātu bērna atbildes 

vairāk nekā ar vienu vārdu. 

 Lasīt bērnam grāmatas, kamēr viņš to vēlas. 

 Palūdziet, lai bērns izlasa rakstu no avīzes, žurnāla, lappusi grāmatā. 

 Miniet ar bērnu kopā mīklas. 

 Uzrakstiet bērnam vēstuli ar norādi, ka gaidāt atbildi. 

 Ļaujiet bērnam uzrakstīt nepieciešamo pirkumu sarakstu ģimenei. 

 Sastādiet ēdienu receptes, ļaujiet tās pierakstīt. 

 Māciet bērnam rakstīto precīzi izlasīt. 

 Uzticiet bērnam rakstīt apsveikumu kartiņas tuviem cilvēkiem. 

 Nodrošiniet bērnam aktīvu dzīvesveidu veicinošus apstākļus. 

 Ja process nevirzās uz priekšu, kā vēlētos, meklējiet speciālista ( logopēda, 

psihologa, neirologa) palīdzību. 

 

Vecāki!  

   Neatsakiet palīdzību logopēdam jūsu bērna izpētē! Tas tikai palīdzēs 

savlaicīgāk un precīzāk noteikt Jūsu bērna mācīšanās grūtību iemeslu un 

izvēlēties pareizākos paņēmienus šo grūtību novēršanā. Iesaistieties korekcijas 

darbā, jo apgūtās iemaņas ir jānostiprina un jāpārvērš par prasmēm, kas 

sekmēs Jūsu bērna pārliecību par saviem spēkiem un varēšanu! 

 

Skolotāja logopēde Rasma Graše 


