BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA
MĀCĪBU NODARBĪBA
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU GRUPĀM

Kas lācītim grāmatai vēderā? *
Izzini grāmatas sastāvdaļas.
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar grāmatas
galvenajiem elementiem un nostiprināt jautāšanas
prasmes.
Mēs jau zinām, kur lācītim ir galva,
rokas, muguriņa, bet kā ar grāmatu?
Kas tai ir vēderā? Šajā nodarbībā
bibliotekāre Līga palīdzēs mazajiem
lasītājiem iepazīt grāmatas galvenos
elementus un nostiprināt jautāšanas
un izpētes prasmes.
Lācīti Grāmatiņu bibliotekāre Līga
pēc vienošanās ved uz bērnudārzu,
tiekas ar grupiņu bibliotēkā vai
attālinātā
nodarbībā.
Nodarbības
ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga
liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv
Papildus informācija, rakstot uz
norādīto e-pastu vai zvanot uz
Bērnu apkalpošanas nodaļas tālr.
nr. 64222512, 26332241
*Nodarbības pamatā Aigas Grēniņas scenārijs no izdevuma “Ceļojums medijpratībā”

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA
MĀCĪBU NODARBĪBA
1.-3. KLAŠU SKOLĒNU GRUPĀM

Runā, ka… baumas
un pārpratumi.*

*Nodarbības pamatā Aigas Grēniņas scenārijs no izdevuma
“Ceļojums medijpratībā”

Nodarbības mērķis: mudināt aizdomāties par
nepieciešamību uzmanīgi klausīties, jautāt un
precizēt informāciju, lai izvairītos no
pārpratumiem.
Nodarbības laikā bibliotekāre Līga izmanto grāmatu kā
avotu medijpratības prasmju veidošanā un attīstīšanā.
Kopā tiek lasīta grāmata, kurā atklājas baumu un
pārpratumu rašanās veidi un cēloņi, bet bērni tiek aicināti
pildīt uzdevumus, klausīties un apspriest dzirdēto.
Nodarbība paredzēta klasēm, notiek bibliotēkā vai
attālināti, tās ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Līga
liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv
Papildus informācija,
rakstot uz norādīto
e-pastu vai zvanot uz Bērnu
apkalpošanas nodaļas tālr.
nr. 64222512, 26332241

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA
MĀCĪBU NODARBĪBA
4.-6. KLAŠU SKOLĒNU GRUPĀM

Tu vari, ja proti !
jeb kā atrast visu
vajadzīgo bibliotēkā
Nodarbības mērķis: veidot izpratni par informācijas
avotu daudzveidību, to pieejamību un informācijas
meklēšanas iespējām.
Bibliotēku dēvē par zināšanu krātuvi. Bet
zināt visu taču nemaz nav iespējams!
Bibliotēka aicina zināt vissvarīgāko – kā
atrast to, ko meklē.
Nodarbībā
uzzināsiet
par
bibliotēkas
funkcijām
un
veidiem,
dažādiem
informācijas avotiem - gan tradicionāliem,
gan elektroniskiem - un apgūsiet to
lietošanas
pamatprincipus
praktiskos
uzdevumos. Nodarbība paredzēta klasēm,
notiek bibliotēkā vai attālinātā formā, tās
ilgums – 1 stunda.
Nodarbības saturs: iepazīšanās ar Bērnu apkalpošanas nodaļu,
tradicionālo uzziņu fondu un elektroniskajiem resursiem (bibliotēkas
mediji, elektroniskais kopkatalogs un skolēniem noderīgi elektroniskie
resursi). Nodarbība satur praktiskus uzdevumus zināšanu
nostiprināšanai.

Pieteikšanās: Egita
egita.saicane@vb.valmierasnovads.lv
Tālr. nr. 64222512, 26332241

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA
MĀCĪBU NODARBĪBA
4.-6. KLAŠU SKOLĒNU GRUPĀM

Domā, lūdzu!
Mediji un to vēstījums*
*Nodarbības pamatā Aigas Grēniņas scenārijs no izdevuma
“Ceļojums medijpratībā”

Nodarbības mērķis: rosināt aizdomāties par viedokļu
dažādību un subjektivitāti, mediju daudzveidību un
viltus ziņām, salīdzināt dažādu pušu argumentāciju,
ziņu ticamību.
Nodarbībā tiek izmantota grāmata kā avots
medijpratības
prasmju
veidošanā
un
attīstīšanā. Viens un tas pats stāsts, pastāstīts
no dažādām iesaistītajām pusēm, var skanēt
pavisam atšķirīgi. Kāpēc tā? Vai dažādi
viedokļi ir labi vai slikti? Kā izlemt, kurš
viedoklis Tev šķiet ticamāks? Un kas ir viltus
ziņas? Nodarbībā kopā ar skolēniem tiek
praktiski analizēts stāsts par Trīs sivēntiņiem.
Nodarbība paredzēta klasēm, notiek bibliotēkā
vai attālinātā formā, tās garums – 40 min.

Pieteikšanās: Egita
egita.saicane@vb.valmierasnovads.lv
Papildus informācija, rakstot uz
norādīto e-pastu vai zvanot uz
Bērnu apkalpošanas nodaļas tālr.
nr. 64222512, 26332241

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

Tu vari, ja proti !
jeb kā atrast visu
vajadzīgo bibliotēkā
Nodarbības mērķis: veidot izpratni par informācijas
avotu daudzveidību, to pieejamību un informācijas
meklēšanas iespējām.
Bibliotēku dēvē par zināšanu krātuvi. Bet
zināt visu taču nemaz nav iespējams!
Bibliotēka aicina zināt vissvarīgāko – kā
atrast to, ko meklē.
Nodarbībā
uzzināsiet
par
bibliotēkas
funkcijām
un
veidiem,
dažādiem
informācijas avotiem - gan tradicionāliem,
gan elektroniskiem - un apgūsiet to
lietošanas
pamatprincipus
praktiskos
uzdevumos. Nodarbība paredzēta klasēm,
notiek bibliotēkā vai attālinātā formā, tās
ilgums – 1 stunda.
Nodarbības saturs: iepazīšanās ar Bērnu apkalpošanas nodaļu,
tradicionālo uzziņu fondu un elektroniskajiem resursiem (bibliotēkas
mediji, elektroniskais kopkatalogs un skolēniem noderīgi elektroniskie
resursi). Nodarbība satur praktiskus uzdevumus zināšanu
nostiprināšanai.

Pieteikšanās: Egita
egita.saicane@vb.valmierasnovads.lv

Tālr. nr. 64222512, 26332241

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

Dzīve sociālajos
medijos un drošība
internetā
Nodarbības mērķis: radīt izpratni par darbībām un
to sekām sociālajos medijos, aicināt domāt par
drošību interneta vidē un apgūt informācijas
kritiskas analīzes principus.
Sociālie mediji nodrošina piekļuvi lielam daudzumam dažādas
informācijas, daļu tās radām arī paši. Kā uzvesties un ko ņemt
vērā, lietojot dažādas sociālo mediju platformas?
Nodarbībā runāsim par sociālo mediju lietošanas noteikumiem,
algoritmu darbību, drošību internetā un dažādiem trikiem, kas
palīdzēs sevi pasargāt interneta vidē. Uzzināsim, kā atšķirt
patiesu informāciju no viltus ziņām. Un ko darīt, ja gadījies
nepatīkams vai prettiesisks gadījums virtuālajā pasaulē.
Nodarbība paredzēta klasēm, notiek bibliotēkā vai attālinātā
formā, tās ilgums – 40 min.
Nodarbības saturs: sociālo mediju
lietošanas kultūra, drošība internetā,
informācijas pārbaudīšana un kritiska
analīze.

Pieteikšanās: Egita
egita.saicane@vb.valmierasnovads.lv
Tālr. nr. 64222512, 26332241

