
Ievada aptauja projektā 

„Grāmatu „treileri” un video stāstu stāstīšana” 

 

Veicot ievada anketēšanu projektā par lasītprasmes apguvi, aptaujā kopumā piedalījās 

69 skolēni no 5. un 6.klasēm. 

Jautāti Cik bieži tu lasi, vairums skolēnu atbildēja katru dienu (35) un tikai 10 lasa 

mazāk kā reizi mēnesī. Vaicāti par grāmatu veidu, kas patīk – ar vai bez attēliem, 38 

atzina, ka bez attēliem un tikai 12 bērniem patīk lasīt grāmatas ar daudz attēliem. 7 

respondenti atbildēja, ka viņiem vispār nepatīk lasīt grāmatas.  

Uz jautājumu par lasāmvielu, 28 bērni atbildēja, ka tās ir grāmatas; 20 atzina, ka lasa 

jebko; 16 labprāt lasa komiksus un 14 zinātniskos žurnālus. Pa vienam tika minēta arī 

cita lasāmviela: fantastika, romāni, raksti par austrumu cīņām, preses izdevumi, 

enciklopēdijas.   

Vaicāti par sajūtām, kādas pārņem lasot, vairākums (31) atbildēja, ka iztēlojas 

personāžus un situācijas un 25 bērni atzina, ka lasot laiks paskrien. Tikai pa vienam 

atzina, ka viņš/viņa vispār nespēj koncentrēties lasīšanai un viņam/viņai piemetas to 

tās galvassāpes. 

37 skolēni atzina, ka grāmatas ko lasa, ņem no skolas bibliotēkas un 24 no personīgās 

bibliotēkas. Tai pat laikā, 20 atzina, ka lasa to kas ir un tikai viens atzina, ka nelasa 

vispār. 

Par to kā tiek lasītas grāmatas, 57 skolēni atzina, ka lasa klusām, bet tomēr 14 lasa 

skaļi. Divi atzina, ka vispār nelasa. 

Uz jautājumu, ko parasti skolēni lasa, visvairāk minētas bija piedzīvojumu grāmatas 

(50) un pasakas un leģendas (19). Pa vienam, diviem respondentiem lasa 

populārzinātniskus žurnālus, detektīvus, romānus, enciklopēdiju, dzeju. 8 skolēni lasa 

skolotāja ieteikto. 

Vaicāti par to, kad parasti lasa, 33 respondenti atbildēja – kad var, bet ne katru dienu, 

un 32 lasa vakarā. Pēcpusdienā lasa 6 un 2 nedēļas nogalē. 

Ja nesaprot kādu izlasītu vārdu, 48 to lūdz kādam paskaidrot, bet 14 neņem to vērā. 13 

skolēni meklē skaidrojumu paši. 

Pēdējo 3 mēnešu laikā 46 ir lūguši grāmatu lasīšanai, bet 23 to nedara, jo uzskata, ka 

visāda veida grāmatas var dabūt bibliotēkā. 

Vaicāti par to, vai lūgtu savā dzimšanas dienā dāvināt grāmatu, 46 atbildēja, ka nav 

par to pārliecināti, taču 12 vienlīdzīgi atbildēja:  jā, noteikti lūgtu, un nē, nekad. 

 


