BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA
MĀCĪBU NODARBĪBA
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU GRUPĀM

Grāmatu tematiskie rīti
Nodarbības mērķis: atklāt
grāmatu daudzveidību, veicināt
izpratni par tēliem un notikumiem,
veicināt jautātprasmi un radošas
izpausmes par lasīto vai dzirdēto
tekstu.
Bibliotēkā ir tik daudz grāmatu, tik daudz grāmatu tēlu un tik
daudz stāstu. Šajā interesantajā un raibajā pasaulē
pirmsskolas vecuma bērnus ievedīs bibliotekāre Līga. Kopā
lasot, veidojot, līmējot un zīmējot, tiek izdzīvoti notikumi, kuri
risinājušies
grāmatā.
Dažām
grāmatām
tiek
sacerēti
turpinājumi, citām – zīmēti jauni vāku attēli.
Tematiskā rīta tēma – konkrēta, aktuāla, vecumam atbilstoša
grāmata. Lai satiktu arvien jaunus tēlus un grāmatas,
tematisko rītu saturs tiek atjaunots ik pēc 2 mēnešiem.
Tematiskais rīts var notikt bērnudārzā, 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
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Grāmatu tematiskie rīti
Nodarbības mērķis: atklāt
grāmatu daudzveidību, veicināt
izpratni par tēliem un notikumiem,
veicināt jautātprasmi un radošas
izpausmes par lasīto vai dzirdēto
tekstu.

Bibliotēkā ir tik daudz grāmatu, tik daudz grāmatu tēlu un tik
daudz stāstu. Šajā interesantajā un raibajā pasaulē bērnus
ievedīs bibliotekāre Līga. Kopā lasot, veidojot, līmējot un
zīmējot, tiek izdzīvoti notikumi, kuri risinājušies grāmatā.
Dažām grāmatām tiek sacerēti turpinājumi, citām – zīmēti
jauni vāku attēli.
Tematiskā rīta tēma – konkrēta, aktuāla, vecumam atbilstoša
grāmata. Lai satiktu arvien jaunus tēlus un grāmatas,
tematisko rītu saturs tiek atjaunots ik pēc 2 mēnešiem.
Tematiskais rīts paredzēts klasēm, var notikt skolā, 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
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Grāmatu stunda
Nodarbības mērķis:
iepazīstināt ar jaunākajām
grāmatām un informēt par
lasīšanas veicināšanas
programmām, bibliotēkas
konkursiem un citām
aktualitātēm.

Ik mēnesi bibliotēka iegādājas jaunas grāmatas. Kā gan lai tām
izseko? Grāmatu stunda un bibliotekāre Līga palīdzēs! Viņa
iepazīstinās ar jaunākajām izdotajām un bibliotēkā atrodamajām
grāmatām, pastāstīs par aktuālajām lasīšanas veicināšanas
programmām un sniegs interesantas lasāmvielas ieteikumus.
Nodarbības saturs tiek atjaunināts katru mēnesi. Iepriekš
vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu
interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, daba utml.)
Nodarbība paredzēta klasēm, notiek bibliotēkā vai attālinātā
formā. Nodarbības ilgums – 40 min.

Pieteikšanās: Līga
liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv

Bērnu apkalpošanas
nodaļas tālr. nr.
64222512, 26332241
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Lasīšana kā piedzīvojums
Ik mēnesi bibliotēka
iegādājas jaunas
grāmatas. Kā gan lai tam
izseko? Dodies lasīšanas
piedzīvojumā!
Nodarbības saturs:
grāmatu jaunumu un
lasīšanas veicināšanas
programmu apskats,
grāmatu tematiskais
apskats vai autora
grāmatu apskats, video
lasījumi, praktiskie
uzdevumi.
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Nodarbība paredzē
ta
klasēm, notiek
bibliotēkā vai
attālinātā formā, tā
s
garums – 1 stunda
.

Pieteikšanās: Lolita
lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv
Tālr. nr. 64222512, 26332241
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Skaļās lasīšanas
nodarbība
Nodarbības mērķis: veicināt lasītprasmi un
lasītvēlmi, sagatavot Nacionālās Skaļās lasīšanas
sacensībām.
5. un 6. klašu skolēni, kā arī citi interesenti aicināti uz skaļās
lasīšanas
nodarbībām.
Pilnveidosim
prasmes
izvēlēties
piemērotu un interesantu literatūru, sekmēsim interesi par
lasīšanu un grāmatām, saliedēsim bērnus kopīgām lasīšanas
aktivitātēm, uzlabosim lasītprasmi un veicināsim lasītprieku!
Interesenti
varēs
startēt
Nacionālajās
Skaļās
lasīšanas
sacensībās, kuras ik gadu organizē Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centrs. Veiksmīgākajiem būs iespēja
kļūt par lasīšanas čempioniem! Nodarbība individuāliem
interesentiem notiek bibliotēkā. Nodarbības ilgums – 1 stunda.

Nodarbības saturs:
iepazīšanās ar lasāmgrāmatas un
fragmenta izvēles principiem
lasītprasmes un dikcijas vingrinājumu
apguve
indviduāls uzdevums - izvēlētā lasījuma
sagatavošana
Pieteikšanās: Lolita
lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv
Tālr. nr. 64222512, 26332241
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Meklē pēdas
Nodarbības mērķis: radīt interesi par
kultūrvēsturisko mantojumu un lokālpatriotismu.
Valmiera ir pilsēta ar bagātu vēsturi un var lepoties ar
daudzām atpazīstamām personām, vēsturiskiem apskates
objektiem
un
senām
tradīcijām.
Nodarbības
laikā
iepazīsieties ar bibliotēkas novadpētniecības platformu un
tajā pieejamo informāciju, kā arī dosieties tematiskā
ekspedīcijā pa Valmieras vēsturisko centru un meklēsiet
vēstures pēdas pilsētvidē. Nodarbība paredzēta klasēm, tā
sākas bibliotēkā un turpinās kā ekspedīcija pilsētā. Tās
ilgums – 2 stundas.
Nodarbības saturs: novadpētniecības
platformas iepazīšana, ekspedīcija
pilsētvidē ar jautājumiem un
praktiskiem uzdevumiem.

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

