
Ārpusklases lasīšanas programma  
Bērna un jaunieša patiesā dzīve vēl ir īsa, viņi nav daudz pieredzējuši, bet, pateicoties 

grāmatām, viņi iegūst lielāku pieredzi, sastop citas dzīves, dažādus laikus, dažādas valstis, 
dažādus cilvēkus. Grāmata sniedz brīnumainu piedzīvojumu, tā attīsta lasītprasmi un veicina 
lasītprieku.  

  
Ieteicamo grāmatu saraksts  

  
1. klase  
  

1. Zandare I. Ko teica Gaiļa kungs.- Rīga: Liels un mazs, 2008  
2. Boēra- Benidira M. Brīnumakmens.- Rīga: Jāņa Rozes apg., 2007  
3. Rungulis M. Pasaka par Tebras bebru.- Rīga: Pētergailis, 2008  
4. Nemvaltss U. Mazo vīru stāsti.- Rīga: Astlandia, 2007  
5. Kūlis Ē. Bišu brīnišķīgais bērnudārzs.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008  

  
Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:  

• norāda grāmatas autoru, nosaukumu,  
• uzzīmē/ raksturo grāmatas varoņus,  
• ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai 
kolāžām.   

  
Ārpusklases lasīšanas programma jaunajam 2020./2021.m.g. saskaņā 2.klases mācību 
plānu.  
Uzdevumi skolēnam:  

• Izlasīt vismaz 2 grāmatas - tās var būt no ieteicamās literatūras saraksta vai 
jebkura cita bērna interesēm atbilstoša grāmata - galvenais veicināt lasīšanas 
paradumu un iemīlēt grāmatas.  
• Aizpildīt par tām darba lapu :  

1. Grāmatas nosaukums, autors, ilustrators.  
2. Par ko ir šī grāmata (par ceļojumiem, par draudzību, par dzīvniekiem, 
par piedzīvojumiem utt.)  
3. Galvenie varoņi / tēli un to raksturojums (kas viņi ir, kā viņus sauc, 
kādas īpašības viņiem piemīt, kas par to liecina, kāpēc tev viņi patika?).  
4.  Gūtās atziņas. Kāpēc ieteiktu grāmatu izlasīt saviem vienaudžiem?  

  
Ieteicamā literatūra (saskaņā 2.klases mācību plānu)  
  

1. Latviešu tautas pasakas un teikas  
2. Dzejoļi bērniem (J. Osmanis, I. Zandare,  J. Baltvilks,  O .Vācietis  J.Peters, 
P.Brūveris, Rainis, Aspazija, V.Ļūdēns M.Cielēna u.c.)  
3. Margaritas Stārastes pasakas  
4. Dzidras Rinkules-Zemzares stāsti pēc izvēles  
5. Astrida Lindgrene “Trokšņu ciema bērni”  
6. Evija Gulbe, Linda Lošina “Koko un Riko”  
7. Ieva Samauska “Kad aizmūk B un iemīlas Z”  
8. T.Jansone „Mazie troļļi un Lielie plūdi”  
9. T.Jansone „Komēta nāk”  
10. Juja Vīslandere, Svens Nūrdkvists “Mūmamma kāpj kokā”  



11. Timo Parvela “Muris un Vufs”  
12. Rūse Lāgerkranca, Ēva Eriksone “Dunne”  
13. Vilfrīds Karstens “Pa vienai katrai gada dienai - 365 pasaciņas”  
14. www.lasamkoks.lv  
15. Dažādu autoru darbi  

  
Ārpusklases lasīšanas programma jaunajam 2020./2021.m.g. saskaņā 3. 
klases mācību plānu.  
  
Uzdevumi skolēnam:  
Izlasīt vismaz 2 grāmatas - tās var būt no ieteicamās literatūras saraksta vai jebkura cita bērna 
interesēm atbilstoša grāmata - galvenais veicināt lasīšanas paradumu un iemīlēt grāmatas.  
Aizpildīt par tām darba lapu :  

1. Grāmatas nosaukums, autors, ilustrators.  
2. Par ko ir šī grāmata (par ceļojumiem, par draudzību, par dzīvniekiem, par 
piedzīvojumiem utt.)  
3. Galvenie varoņi / tēli un to raksturojums (kas viņi ir, kā viņus sauc, kādas 
īpašības viņiem piemīt, kas par to liecina, kāpēc tev viņi patika?).  
4. Gūtās atziņas. Kāpēc ieteiktu grāmatu izlasīt saviem vienaudžiem?  

Ieteicamā literatūra:  
1. M. Cielēnas, J. Baltvilka un O.Vācieša dzeja bērniem.  
2. M.Cielēna. Pilsētas pasakas un pasaules pasakas.  
3. A.Kronenbergs. Mazais ganiņš.  
4. E.Kūlis. “Niķa un Riķa stiķi” vai Ē. Kūlis „Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi”.  
5. I. Ziedonis “ Krāsainās pasakas”  
6. J.Zvirgzdiņš. Pēdējais pūķis un Artūrs Lū.  
7. K. Skalbe ‘’Kaķīša dzirnavas.”  
8. A.Lindgrēna. Grāmata par Pepiju Garzeķi.  
9. A. Lindgrēne „Madikena”.  
10. D.Valjamss. Smirduļa kungs.  
11. D.Valjamss. Mazais miljardieris.  
12. T. Jānsone „Trollīša ziema”.  
13. O. Preislers „Herbe ar lielo cepuri”.  
14. A. A. Milns „Vinnijs Pūks un viņa draugi”.  
15. www.lasamkoks.lv  
16. Dažādu autoru darbi  

  
Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot 4. klasi:  

1. Viens Aspazijas, J. Raiņa, L, Brieža, M. Čaklā, O. Vācieša, I. Zanderes, M. 
Cielēnas, V. Plūdoņa, J. Baltvilka vai kāda cita latviešu autora dzejas krājumus.  
2. Latviešu tautas pasakas, teikas.  
3. Cittautu pasakas, teikas.  
4. Vismaz viena ārzemju rakstnieka grāmata (piemēram, Eno Rauds 
„Naktstrallīši”, R. Dāls „Matilde”, A. A. Milns „Vinnijs Pūks un viņa draugi”, S. 
Kozlovs „Ezītis miglā un citas pasakas”).  
5. M. Stārastes, K. Skalbes, M. Kļavas, Ē. Kūļa, J. Baltvilka vai kāda cita latviešu 
autora grāmata.  
6. M. Rungulis „Taksis Maksis”.  
7. Viena grāmata pēc izvēles.  



   
Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:  

• norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,  
• veido notikumu gaitas plānu,  
• raksturo grāmatas varoņus,  
• izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,  
• papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.  

  
Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot 5.klasi:  
   

1. Viens I. Ziedoņa, Aspazijas, O. Vācieša, I. Zanderes, M. Cielēnas, V. Plūdoņa 
vai J. Baltvilka dzejas krājums.  
2. Viens latviešu tautas pasaku un teiku krājums.  
3. Latviešu autora literārā pasaka: I. Ziedonis „Krāsainās pasakas”  
4. Ķīniešu vai austrumzemju pasakas  
5. L. Pastore "Mākslas detektīvi"  
6. M. Rungulis "Spoku stāsti"  
7. Ž. Vilsone „Miskastes bērns”.  
8. A. Brigadere „Sprīdītis”.  
9. Divas grāmatas krievu valodā.  
10. Divas grāmatas angļu valodā.  

   
Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:  

• norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,  
• veido notikumu gaitas plānu,  
• īsi komentē notikumu gaitu,  
• raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, 
attieksme pret sevi un citiem),  
• komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,  
• izraksta domu graudus,  
• ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai 
kolāžām.   

   
Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot 6. klasi:  
  

1. Viens I. Ziedoņa, P. Brūvera, Aspazijas, O. Vācieša, I. Zanderes, M. Cielēnas, 
V. Plūdoņa vai U. Ausekļa dzejas krājums.  
2. Tautasdziesmas.  
3. 10 vēsturiskās teikas.  
4. K. Skalbe „Kaķīša dzirnaviņas”  
5. Fabulas.  
6. A. Nieburga „Stāsts par Tilli un suņu vīru”.  
7. Kāda no šobrīd aktuālām grāmatām (atbilstoši savam vecumposmam), par ko 
stāstīs 6. klases ieskaitē.  
8. Dž. Svifts "Gulivera ceļojumi"  
9. Ē. Kestners "Punktiņa un Antons"  
10. Ē. Kestners "Emīls un Berlīnes Zēni"  
11. A. Brigadere ""Maija un Paija"  
12. Divas grāmatas krievu valodā.  
13. Divas grāmatas angļu valodā.  



   
Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:  

§ norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,  
§ veido notikumu gaitas plānu,  
§ īsi komentē notikumu gaitu,  
§ raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, 
attieksme pret sevi un citiem),  
§ komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,  
§ izraksta domu graudus,  
§ ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai 
kolāžām.  

  
Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot 7. klasi:  
   

1. J. Jaunsudrabiņš "Zaļā grāmata"  
2. R. Blaumanis "Nāves Ēnā"  
3. B. Selzniks "Hugo Kabrē izgudrojums"  
4. S. Kaldupe "Miniatūras"  
5. L. Nemiera "Kaķa lāsts"  
6. M. Zusaks "Grāmatu zagle"  
7. J. Grīziņš "Vārnu ielas republika"  
8. J. Zvirgzdiņš "Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi"  
9. Viens Ž. Verna darbs  

   
Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:   

§ norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,  
§ veido notikumu gaitas plānu,  
§ īsi komentē notikumu gaitu,  
§ raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, 
attieksme pret sevi un citiem),  
§ komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,  
§ izraksta domu graudus,  
§ ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai 
kolāžām.  

   
   
Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot 8. klasi:  
   

1. Z. Saga "Meitene tīmeklī"  
2. Š.  Vilkinsone "Es joprojām krītu"  
3. I. Ābele "Atgāzenes stacijas zirgi"  
4. D. Rukšāne "Ķīpsalas putni"  
5. A. Jundze "Kristofers un ēnu ordenis"  
6. G. Repše "Alvas kliedziens"  
7. A. Konans Doils "Šerloks Holmss"  

  
Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:  

§ norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,  
§ veido notikumu gaitas plānu,  
§ īsi komentē notikumu gaitu,  



§ raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, 
attieksme pret sevi un citiem),  
§ komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,  
§ izraksta domu graudus,  
§ ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai 
kolāžām.  

   
 Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot 9. klasi:   
  

1. I. Melgalve "Mājas bez durvīm"  
2. P. Ness "Septiņas minūtes pēc pusnakts"  
3. Latviešu un pasaules mīti  
4. A. Pumpurs "Lāčplēsis"  
5. M. de Monteņs "Esejas"  
6. Z. Mauriņa "Esejas"  
7. S. Viese "Aspazija"  
8. G. Repše ''Antonijas ielas sliekas"  

  
   
Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:   

§ norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,  
§ veido notikumu gaitas plānu,  
§ īsi komentē notikumu gaitu,  
§ raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, 
attieksme pret sevi un citiem),  
§ komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,  
§ izraksta domu graudus,  
§ ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai 
kolāžām.  

  
 Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot 11. klasi:  
   

1. Brāļi Kaudzītes „Mērnieku laiki”.  
2. R. Blaumanis „Purva bridējs”.  
3. R. Blaumanis „Indrāni”.  
4. J. Poruks „Pērļu zvejnieks”.  
5. J. Ezeriņš „Noveles”.  
6. N. Ikstena „Mātes piens”.  
7. G. Roze „Sadursme”.  

   
Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:  

§ norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,  
§ veido notikumu gaitas plānu,  
§ īsi komentē notikumu gaitu,  
§ raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, 
attieksme pret sevi un citiem),  
§ komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,  
§ izraksta domu graudus,  
§ ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai 
kolāžām.  



   
  
  
Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot 12. klasi:  
   

1. I. Ziedonis. „ Epifānijas”  
2. O. Vācietis. Dzeja.  
3. K. Skujenieks. Dzeja.  
4. A. Bels „Būris”.  
5. R. Ezera „Aka”.  
6. 20. gs. beigu un 21. gs. sākuma literatūra. Romāns pēc izvēles.  
7. N. Ikstena „Dzīves svinēšana”, „Mātes piens”.  

   
Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:  

§ norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,  
§ veido notikumu gaitas plānu,  
§ īsi komentē notikumu gaitu,  
§ raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, 
attieksme pret sevi un citiem),  
§ komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,  
§ izraksta domu graudus,  
§ ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai 
kolāžām.  

  
  
   
 


