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Speciālās vajadzības - nepieciešamība saņemt atbilstošus
atbalsta un rehabilitācijas pasākumus, kas izglītojamiem
ar iedzimtiem vai iegūtiem funkcionāliem traucējumiem
dod iespēju atbilstoši savam veselības stāvoklim, spējām
un attīstības līmenim piedalīties izglītības procesā un
apgūt valsts izglītības standartos noteiktās prasības
(Vispārējās izglītības likums)



Skolēns ar speciālām vajadzībām

• neitrāla / negatīva mācību motivācija

• zems zināšanu, prasmju, pašpieredzes līmenis

• nepietiekami attīstīti psihiskie procesi, kas prasa
individualizētu, diferencētu piedāvājumu un nepārtrauktu
ārējo (pieaugušā) motivāciju



Iekļaujoša iestādes vide:

•kurā katrs ir gaidīts

•kurā katrs ir pieņemts

•kurā var mācīt un mācīties

•kurā var kļūdīties un nebaidīties par sekām



Lasītprasme

Lasītprasme sastāv no divām būtiskām daļām: 

• lasīšanas tehnikas jeb dekodēšanas;

• lasītā izpratnes. 

Lasītprasmes attīstību būtiski ietekmē valodas spējas, galvenokārt 
tas, cik plašu vārdu krājumu bērns ir apguvis brīdī, kad sāk mācīties 
lasīt. 



Kognitīvās spējas, kas ietekmē lasītprasmi

• Vizuālā uztvere, jo tā nodrošina sekmīgu vārdu – burtu atpazīšanu

• dzirdes uztvere jeb audiālā uztvere

• Atmiņa

• Vizuālā un telpiskā atmiņa
Tā kā burtiem ir vizuāli un telpiski neparastas formas, kas maz asociējas ar ikdienas priekšmetiem, tad 
nepieciešams treniņš, lai burtu vizuāla atpazīšana notiktu ātri, bez papildu kognitīvās apstrādes.

• Verbālā īslaicīgā atmiņa
Apgūtās informācijas atkārtošana ir ļoti būtisks nosacījums, lai jaunapgūtie burti un prasme tos 
sapludināt vārdos saglabātos ilglaicīgajā atmiņā un tos pēc vajadzības varētu ātri izgūt

• Domāšanas spējas
Dzīves notikumu loģika tiek apgūta ikdienas dzīves pieredzē, tāpēc pieaugušajiem, runājot ar bērnu, 
ir svarīgi pievērst uzmanību tam, kā bērns uztver sakarības un saņemto informāciju, un, ja tas 
vajadzīgs, izskaidrot nesaprotamo. Izpratne par pasaules lietām un parādībām, to sakarībām veido 
pamatu lasītā izpratnei



Mazus burtus  uztvert ir grūtāk.

Arī  pārāk lieli burti traucē teksta lasīšanu un uztveri.

Ja bērnam nav lasītprasmes grūtības, pieturamies pie 12-14 burtu

Izmēra.



Pārāk mazas atstarpes starp rindiņām var apgrūtināt sekošanu rindiņai 
un pārslēgšanos nākamajā rindā.

Teksta lasīšanu var atvieglot lielākas atstarpes starp rindām. 

Ja nepieciešams varam mainīt burtu 

lielumu.



• Lielākas      atstarpes     starp      vārdiem       var      palīdzēt      izdalīt     
vārdus     ,ietekmē     lasīšanas     tempu    un       palīdzēt       uztvert 
izlasīto.

• Pārākmazasatstarpestraucētekstalasīšanaiunizratnei.

• M  a  i  n  o  t    a t s t a r p j u    l   i   e   l   u   m   u    starp burtiem mēs 
varam atvieglot vai sarežģīt lasīšanas procesu.



Izvēlamies saprotamus fontus Times New Roman, Arial vai Calibri

Interesanti fonti  var pārvērsties par nesaprastu uzdevumu



Laba, sakārtota un atbalstoša vide var 
iedarboties kā profilaktisks un 

terapeitisks pasākums





Priekšmetu 
nosaukumi telpā



Vizuālās 
atgādnes:

uzvedības 
korekcijai 



Darba burtnīca

- lasītprasmju 
nostiprināšana,

- teikumu 
veidošana pa 
tēmām



Adaptētā grāmata



Nosaukumu pievienošana spēlēm –
‘Pretstatu spēle’ (darbības vārdi – sarkani, īpašības vārdi – zili u.tt.)



Skolas bibliotēkas noteikumi 



Cilvēki var aizmirst, ko Tu teici.

Cilvēki var aizmirst, ko Tu darīji.

Taču cilvēki nekad neaizmirsīs,

Kā Tu liki viņiem justies…
Maya Angelou


