Lasītprasmes diena
Jau kādu laiku 8. septembri atzīmē kā starptautisko Lasītprasmes dienu,
uzsverot saikni starp izglītību un apkārtējās vides izpratni pasaulē. Šogad tiek
atzīmēta 50. gadadiena. Šīs dienas mērķis ir uzsvērt lasītprasmes un
skaitītprasmes nozīmi visā pasaulē gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Ko darīt Lasītprasmes dienā?
Dāvājiet lasītiespēju – kopīgi apsēdieties pie grāmatu plauktiem un pārskatiet tos.
Pakavējieties mirkli atmiņās par iemīļotajiem stāstiem, grāmatām, - notrausiet
putekļus un pārlūkojiet, kuru grāmatiņu (vai vairākas) variet uzdāvināt kādai
daudzbērnu ģimenei vai bibliotēkai (slimnīcas nodaļai, bērnunamam, pansionātam).
Diskusijas – sarīkojiet sarunu vakaru un izziniet viens otra domas: kāpēc izglītība un
lasītprasme ir tik nozīmīgas dzīvē? Sarunas veicinās gan atklāsmes lielākajiem, gan
izpratni – mazākajiem.
Pasaules valstu pasakas un stāsti – atrodiet grāmatas, kurā ir dažādu pasaules valstu
īsie stāsti un pasakas, izveidojiet apli, lasiet pēc kārtas un apmainieties viedokļiem par
to, kādas ir asociācijas un pārdomas par to, kāda ir dzīve un pasaules izpratne citās
kultūrās.
Ievākojiet grāmatas – iegādājieties ietinamos papīrus un izveidojiet katrs savai
lasāmajai vai iemīļotajai grāmatai vāciņus, kamēr to dariet, – izstāstiet katrs – kāpēc
esat šo grāmatu iemīļojis un – ko vēsta tās saturs.
Sveicieni – atrodiet un uzrakstiet sarakstiņu ar „Labdien!”, „Es Tevi mīlu!”,
„Paldies!” – dažādās valodās. Centieties katrs tos izrunāt un pastāstiet, kādas ir
sajūtas.
Grāmatu klubs – kopīgi izveidojiet iemīļoto grāmatu plauktu, kurus lasīt garajos
rudens un ziemas vakaros. Vienojieties par laiku un lasiet skaļi grāmatu fragmentus
viens otram.
Grāmatzīmes – veltiet daļu dienas tam, lai kopīgi izgatavotu dažādas grāmatu zīmes.
Gan no aplikācijas papīra, dzijas vai žurnālu izgriezumiem. Ļaujiet fantāzijai vaļu!
Latvju Dainas – skaitiet/ dziediet tautasdziesmas, mācieties latvju Dainas, izrunājiet
un miniet: kādas senču gudrības tās sevī nes. Apmeklējiet muzeju, kuros var apskatīt
Krišjāņa Barona Dainu skapi (oriģināls atrodas: Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā, bet
kopijas: Krišjāņa Barona muzejā un, jau stipri tālāk, - Stankeviča muzejā, Krievijā).
Saceriet savus stāstus vai pasakas – to var darīt mutiski, var uzzīmēt, uzrakstīt,
salīmēt no žurnālu tekstu izgriezumiem… Ļaujieties vārdu pasaulei!

Galda spēles – spēlējiet dažādas galda spēles, kurās ir viss par un ap vārdiem un
tekstu minēšanu, domāšanu. Piemēram Scabbrle, Rory’s Story Cubes (vairākas daļas),
Alias.
Mēlesmežģi – atrodiet dažādus pantiņus ar t.s. mēles mežģiem un katrs pēc kārtas
centieties tos izrunāt pēc iespējas ātrāk un precīzāk. Smiekli garantēti! Piemēram,
„Dižā mūžameža eži saož mežarožu ražu, daži eži ožot snauž, daži rožu ražu grauž.”
Pirkstiņprieks – iegādājieties plastilīnu un, lasot stāstus, lipiniet to, ko uzburat savā
galvā, klausoties viens otrā. Dažādus burtiņus un vārdus var veidot arī no zīlēm,
kastaņiem, lapiņām utt..

