
 

Gatavosimies skolai 

bērniem, kuri apgūst angļu valodu kā papildus 

valodu 

Kas man jādara, lai es būtu gatavs/-a skolai 

• Pārrunāt manas pamatvajadzības ar man pazīstamu pieaugušo 

skolā. Tas var būt ar vārdiem, žestiem vai vizuālās komunikācijas 

rīku. 

• Izprast un ievērot skolas ikdienas pamatprincipus, izmantojot 

vizuālas norādes un vērojot, ko citi dara. 

• Kļūt patstāvīgam ģērbjoties, mazgājoties, ēdot, dzerot un izvēloties 

atbilstošas aktivitātes 

• Apmeklēt skolu katru dienu ierasties laikā, ja vien man ir slikta 

pašsajūta vai nozīmēta vizīte pie ārsta. 

Ko vecāki / aprūpētāji var darīt, lai palīdzētu? 

• Turpiniet runāt ar bērnu dzimtajā valodā, iesaistiet paplašināto ģimeni un 

draugus, izmantojot telefona un videozvanus. 

• Lasiet grāmatas un stāstus dzimtajā valodā. Ja tās ir grāmatas angļu valodā, 

varat pārrunāt redzamos attēlus un izveidot pats savu stāstu. 

• Pārrunājiet skolas uzsākšanu savā dzimtajā valodā. Varat izmantot fotoattēlus / 

video, lai sagatavotu bērnu tam, kas sagaidāms.  

• Pārliecinieties, ka bērna jaunais skolotājs zina, kā pareizi izrunāt jūsu bērna 

vārdu jau pirmajā skolas dienā. 

• Iepriekš iemācieties dziesmas, skaitāmpantiņus vai stāstus dzimtajā valodā, lai 

viņi atpazītu, kad skolā tos mācīs angļu valodā (palūdziet skolai sarakstu, lai 

zinātu kuras) 

Dziediet dziesmas un 

bērnudārza 

skaitāmpantiņus kopā 

dzimtajā valodā. Šeit 

tos var noklausīties 

angļu valodā internetā 

https://www.bbc.co.uk

/teach/school-

radio/nursery-rhymes-

a-to-z-index/z4ddgwx 

  

 

Iepazīstiniet ar 

vizuālās 

komunikācijas rīku. 

Spēlējieties ar to 

mājās, lai bērns 

justos drošs, kad to 

lietos skolā, līdz 

jutīsies gatavs sākt 

runāt. 

Bezmaksas var 

lejupielādēt šeit 

https://www.twinkl.co.u

k/resource/t-c-254343-

lanyard-sized-pictorial-

communication-cards 

 

 

Pasaulē vairāk bērnu ir bilingvāli, nevis vienvalodīgi. 

Vairāku valodu prasme ir tas, par ko būtu jāpriecājas, 

jāveicina un jāatbalsta. Divvalodība stimulē smadzeņu 

attīstību un palīdz bērniem mācīties, jo viņi domā par 

savām idejām divās (vai vairākās) valodās. Valoda 

savieno ģimenes, ļauj bērnam izjust piederības sajūtu 

un palīdz viņiem attīstīt kultūras identitāti. 

Dodieties sava 

bērna jaunās skolas 

virtuālajā ekskursijā. 

Dažas skolas savā 

interneta vietnē 

ievieto video un / 

vai skolotāju 

fotoattēli un 

dažādas telpas, 

kuras jūs varēsiet 

lietot. 

 

Tas ir pilnīgi normāli, ka 

bērni, kuriem angļu 

valoda nav dzimtā 

valoda, ir īpaši klusi, kad 

pirmo reizi uzsāk skolas 

gaitas. Šajā laikā viņi 

klausīsies un pieradīs pie 

valodas, pat ja nejutīsies 

pietiekami pārliecināti, 

lai tajā runātu. Turpiniet 

izmantot savu dzimto 

valodu, lai viņus 

iedrošinātu. 

Izveidojiet grāmatu “Viss par mani”, izmantojot bērna, 

ģimenes locekļu, mājdzīvnieku, mīļāko rotaļlietu, spēļu un 

grāmatu fotoattēlus un zīmējumus, lai padalītos ar sava 

bērna jauno skolotāju, lai viņš/-a tos varētu labāk iepazīt.  

Jums nav jāraksta vai jālieto angļu vārdi, ja vien jūs to 

vēlaties to darīt. 

 

Bērnam, kurš labi 

prot izmantot dzimto 

valodu, ir lielāka 

iespēja attīstīt labu 

angļu valodu. 

Vairāk nekā vienas 

valodas mācīšanās un 

lietošana var uzlabot 

radošo domāšanu, 

problēmu risināšanu 

un   izteiksmi . 
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