BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA
MĀCĪBU NODARBĪBA
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU GRUPĀM

Ceļojošais zvirbulēna koferis

Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar grāmatu
lietošanas noteikumiem un grāmatu daudzveidību.
Zvirbulēna koferis, kas pilns ar grāmatiņām, ceļo pie
pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un ļauj gūt pirmo
iespaidu un zināšanas par grāmatām un to lietošanu. Kā arī
ļauj ieskatīties aizraujošajā stāstu pasaulē - grāmatās, kurās
apslēptas dzīvnieku balsis, dabas skaņas, kustīgi rūķi vai citi
brīnumi.
Zvirbulēna koferis ceļo kopā ar bibliotekāri
Līgu, bet vienojoties mēdz doties pie
bērniem uz bērnudārzu arī viens pats.
Zvirbulēna kofera saturs ir mainīgs un
tematiski pielāgojams, tāpēc ar jauniem
iespaidiem un zināšanām var doties pie
bērniem atkārtoti.
Pieteikšanās: Līga
liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv

Papildus informācija,
rakstot uz norādīto e-pastu
vai zvanot uz Bērnu
apkalpošanas nodaļas tālr.
nr. 64222512, 26332241
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1.-3. KLAŠU SKOLĒNU GRUPĀM

Starp plauktiem
Nodarbības mērķis: radīt
priekšstatu par bibliotēku,
tās piedāvātajām
iespējām, resursiem un
mājaslapu.
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Uzzināsiet, kā nepazust starp plauktiem, kādas viltības
grāmatām padomā, ko noderīgu mācībām un brīvajam laikam
var atrast bibliotēkas mājaslapā. Iepriekš vienojoties,
nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu
tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, daba utml.) Nodarbība
paredzēta klasēm, notiek bibliotēkā, tās ilgums – 1 stunda.
Pieteikšanās: Līga
liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv

Bērnu apkalpošanas
nodaļas tālr. nr.
64222512, 26332241
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4.-6. KLAŠU SKOLĒNU GRUPĀM

Ceļojums starp grāmatu
plauktiem
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar
bibliotēku, tās krājumu, dažādiem
informācijas nesējiem un
elektroniskiem resursiem.
Bibliotēka ir brīnumaina vieta, tā ir pilna ar
piedzīvojumiem un noslēpumiem, jāprot tikai tie
sameklēt. Nāc, paceļo starp grāmatu plauktiem!
Nodarbībā apskatīsiet Bērnu un Pieaugušo
apkalpošanas nodaļas, palūkosieties uz uzrakstu
“Valmiera” Gaujas krastā no bibliotēkas otrā
stāva,
uzzināsiet,
kas
atrodas
bibliotēkas
pagrabstāvā. Noskaidrosiet, ko vēl bez grāmatām
un žurnāliem bibliotēka var piedāvāt. Iepriekš
vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu
par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu
svētki, daba utml.) Nodarbība paredzēta klasēm,
notiek bibliotēkā, tās ilgums – 1 stunda.
Nodarbības saturs: iepazīšanās ar bibliotēku,
Bērnu apkalpošanas nodaļas krājumu, resursiem
un
lasīšanas
veicināšanas
programmām,
elektronisko katalogu un citiem vērtīgiem eresursiem, praktiskie uzdevumi bibliotēkā.

Pieteikšanās: Lolita
lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv
Tālr. nr. 64222512, 26332241

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA
MĀCĪBU NODARBĪBA
7.-9. KLAŠU SKOLĒNU GRUPĀM

Ceļojums starp grāmatu
plauktiem
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar
bibliotēku, tās krājumu, dažādiem
informācijas nesējiem un
elektroniskiem resursiem.
Bibliotēka ir brīnumaina vieta, tā ir pilna ar
piedzīvojumiem un noslēpumiem, jāprot tikai tie
sameklēt. Nāc, paceļo starp grāmatu plauktiem!
Nodarbībā apskatīsiet Bērnu un Pieaugušo
apkalpošanas nodaļas, palūkosieties uz uzrakstu
“Valmiera” Gaujas krastā no bibliotēkas otrā
stāva,
uzzināsiet,
kas
atrodas
bibliotēkas
pagrabstāvā. Noskaidrosiet, ko vēl bez grāmatām
un žurnāliem bibliotēka var piedāvāt. Iepriekš
vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu
par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu
svētki, daba utml.) Nodarbība paredzēta klasēm,
notiek bibliotēkā, tās ilgums – 1 stunda.
Nodarbības saturs: iepazīšanās ar bibliotēku, tās
krājumu, resursiem un lasīšanas veicināšanas
programmām, elektronisko katalogu un citiem
vērtīgiem
e-resursiem,
praktiskie
uzdevumi
bibliotēkā.

Pieteikšanās: Lolita
lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv
Tālr. nr. 64222512, 26332241

