
Darbs ar bērniem un 

jauniešiem Dundagas 

bibliotēkā 2022.gadā



Darba pamatrādītāji

 Lietotāji 266 jeb 54% no kopējā bibliotēkas lietotāja skaita

 Apmeklējums 2662 jeb 37% no kopējā bibliotēkas apmeklējuma skaita

 Izsniegums 3116 jeb 26% no kopējā bibliotēkas izsniegumu skaita

 Bērnu (B, J nodaļa) grāmatas veido 19,35% no kopējā bibliotēkas grāmatu krājuma

 Bērnu abonementā 2022.gadā pieejami 6 nosaukumu preses izdevumi jeb 18% no

kopējā preses piedāvājuma ir adresēti bērniem



Dalība lasīšanas veicināšanas programmās 

 19. gadu - Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2022 

 6. gadu - Grāmatu Starts

 5. gadu – Skaļā lasīšana



Darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem

 novadīti 27 dažādi tematiskie pasākumi

 Populārākās nodarbību tēmas:

 Nodarbība “Lūdzu, apskauj mani!”

 Nodarbība “Emociju diena”

 Nodarbība “Sīki, mazi kukainīši”

 Nodarbība “Sajūtu pasaulē”

 Nodarbība “Rudu, rudu rudenīti”

 Nodarbība “Smaržu pasaulē” 

 Nodarbība “Māja. Katram tā ir sava!” 

 Nodarbība “Dzejas pēdiņas sniegā”



Nodarbība “Emociju diena”

 Divi piemēri

 Nodarbības ievadā pārrunas par iepriekš lasīto A. Ļenasas grāmatu “Krāsu mošķis”. Atvērtie jautājumi –

Kas bija atgadījies krāsu mošķim? Vai atpazīstat katru emociju? Kā tās sauc?

 Darba lapa “Nosauc emociju vārdā!” - no darba lapas tiek izgrieztas astoņas emocijas un pielīmētas 

atbilstošam vārdam, kurš apzīmē emocionālo stāvokli. Pārrunas, kuras emocijas mūs pārņem ikdienā?

 Nostiprinām emociju nosaukumus noskatoties īsfilmu “Uzmini emociju!” (Inside out “Guess the feeling”).

 I. Kofa un U. Sāras grāmatas “Visu dienu labiņi” priekšlasījums. Diskusija – Kā mēs varam kontrolēt savas 

emocijas? Kas ir tas, kas mūs ikdienā iepriecina?

 Darba lapa “Manas sirds karte” - kas man sagādā prieku? Attēlojam to uz papīra, tas palīdzēs pārvaldīt 

un atpazīt savas emocijas un koncentrēties uz pozitīvu skatījumu.

 Rotaļa “Tu neaizmirsti pajautāt, draugs kā Tu šodien jūties?”





Grāmatu Starts kopā ar cūciņu Peppu

 Atvērtie jautājumi – kā jāizturas pret grāmatu? Ar kādām rokām grāmatu drīkst skatīties (tīrām/netīrām)?

Kur grāmatu lasa (uz grīdas, gultā, pie virtuves galda, pie rakstāmgalda? Vai pie grāmatas drīkst atrasties

ēdieni/dzērieni? Vai grāmatā drīkst zīmēt/rakstīt/krāsot? Vai no grāmatas drīkst plēst lapas laukā? Kāpēc?

u.c.

 Vizuālās uzskates līdzeklis – jauna, skaista grāmata – bojāta, sazīmēta, sakrāsota, saplēsta, bojāta

grāmata. Diskusija – kas noticis grāmatām? Kā rīkoties, lai saudzētu bibliotēkas grāmatu?

 Aktivitāte – katrs izvēlas sev mīļu grāmatu, nodemonstrē, kā jāšķir grāmatai lapas, kur grāmata jātur, par

ko ir izvēlētā grāmata.

 Īsfilmas skatīšanās “Īsa pamācība grāmatu mīlēšanā”. Pārrunas, kura rīcība pareiza, kura nepareiza.

 Uz grupu tiek piedāvātas trīs dažādas darba lapas, katrs bērns izvēlas sev tīkamāko un dodas turpināt

darbu grupā.

 Noslēgumā - Katrs bērns uzzīmē cūciņu, izkrāso to, izgriež un pielīmē kopējā plakātā izveidojot “Cūciņu

pļavu”, izdomā stāstu “Mūsu cūciņas Pepas”



Grāmatu Starta noslēguma kopbilde



Nodarbība “Daudzveidīgais ābols”

 Telpā sagatavota grāmatu izstāde «Ābols grāmatās», grāmatu apskate un izsniegšana uz grupu.

 Nodarbības ievadā pārrunas, kāda ir ābola pielietošana. Filmas “Ābolu maiss” noskatīšanās. Pārrunas, par 
filmiņā redzēto, filmas morāles noskaidrošana. 

 Praktiskajā uzdevumā, katram bērnam tiek izsniegts ābols un krustnagliņas. Bērni izgatavo katrs savu gaisa 
atsvaidzinātāju/smaržiņu.



Nodarbība “Dzejas pēdiņas sniegā”

 Nodarbības ievadā grāmatas “Deg eglītē sveces” trīs dzejoļu lasījumi. Pārrunas, kādi var būt 

dzejoļi (īsi, gari, par dažādiem tematiem, katram dzejolim ir autors)

 Noslēgumā katrs bērns darina un izrotā savu eglīti, kamēr bērni darbojas, audzinātājas un 
audzinātājas palīgs izveido dzejoli – akrostihu 



Darbs sākumskolas klasēs

 Digitālās nedēļas aktivitātes norit sadarbībā ar Dundagas

vidusskolas bibliotēku un datorikas pasniedzēju

 oktobrī sadarbībā ar klašu audzinātājām notika Skaļā lasīšana

1.klašu skolēniem, šajā pasākumā skolēniem tiek nostiprināta

pārliecinātība lasīt auditorijas priekšā;

 Dundagas vidusskolas 3.a,b un 4.a,b klasēm tikšanās ar rakstnieci

Agnesi Vanagu;

 “Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2022” grāmatu lasījumi



Dundagā viesos rakstniece Agnese Vanaga

 Mūsu tikšanās reizē saruna bija par grāmatu “Pagalma enciklopēdija” un kā izrādās pie grāmatas 

tapšanas vainīgs ir krāšņais putns pupuķis, kurš kādu dienu nolaidies uz Agneses palodzes un viņa 

paspējusi to nofilmēt. Radušies daudz jautājumu – kas tas par putnu, ko ēd, kur dzīvo utt.

 Tikšanās noslēgumā, rakstnieces mudināti, bērni izgatavoja no papīra kaķa galviņas, kuras vēlāk 

izrādījās ļoti noderīgas autores autogrāfa saņemšanai.



Darbs pamatskolas klasēs

 tāpat kā mazajās klasēs Digitālās nedēļas aktivitātes norit
sadarbībā ar Dundagas vidusskolas bibliotēku un datorikas
pasniedzēju;

 Dundagā viesos rakstniece Luīze Pastore (nodarbības 5.a,b un 6.a,b
klasēm) un 7.a;

 Skaļās lasīšanas Dundagas fināls un dalība reģionālajā finālā Talsos;

 “Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2022” grāmatu lasījumi;

 nodarbība “Veidojam sevi par iekļaujošu sabiedrību”



Dundagas vidusskolā viesojās un nodarbības 

vadīja rakstniece Luīze Pastore

 Es varu būt runājošs suns, es varu būt zēns, es varu iekļūt gleznā … Luīze stāsta par savu grāmatu
tapšanu, par to, ka grāmatās viņai ir iespēja izdarīt visu to ko reālajā dzīvē nevar izdarīt.

 Savās nodarbībās ar skolēniem, viņa ļoti radoši vedina iepazīt grāmatu saturu, sekot līdzi, kārtīgi
izlasīt un izprast uzrakstīto. Jo tikai šādi varēja izpildīt rakstnieces sagatavotos uzdevumus. Un
ilustrācijām, viņasprāt, ir liela nozīme, lai grāmata lasītos ar interesi un palīdzētu izprast tekstu.



Darbs vidusskolas klasēs

Nodarbība «Veidojam sevi par iekļaujošu sabiedrību»

 Skolēni iepazīs fotoizstādi "Piedzimis piederīgs?"

Izstāde ir projekta koordinatora Pētera Martukāna un fotogrāfa Valtera Poļakova kopdarbs un tā

organiski iekļaujas sociālajā projektā "Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”.

Izstādes veidotāji pabijuši dažādās vietās – aprūpes centros, pansionātos, arī ģimenēs visā Latvijā – un

izstādi veido kopumā 20 lielformāta portreti, kuros redzami dažādu paaudžu cilvēki ar garīga rakstura

traucējumiem. Fotogrāfijas papildina arī viņu pašu teiktās atziņas par dzīvi un vērtībām, par labo un

ļauno.

 Islandiešu autora Oidira Ava Olafsdotira grāmatas “Rabarberu sarkanais” fragmentu lasījumi.

Grāmatas galvenā varone ir meitene, kura nav tāda kā visi citi bērni, jo ir invalīde …

 Kopīga saruna ar domu - ko mēs uzskatām par veselu, “normālu” cilvēku. Vai tiešām mēs esam tik

atšķirīgi?

 Noslēgumā neliels radošais darbs “Kas mani dara laimīgu?”





“Noslēpumainā tikšanās ar grāmatu”

 Mūsu intriga - izvēlies grāmatu neredzot to - grāmatas būs īpašā svētku iesaiņojumā

ar pievienotu nelielu teksta fragmentu, pēc kura, tad arī izdarīsiet savu izvēli.

 Aicinām Valentīndienā grāmatas saturu baudīt kopā ar gardu šokolādi!



Jauniešu darinātie “Sievietes spēka kroņi”

Mare Hermane. 8. klase

Keita Židava un Estere Silava, 9.klase

Ance Enija Salcēviča, 5.klase 



Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2022

 Nodarbību laikā mazākie audzēkņi iepazina Mālina Kivele un Martins

Glass Serups grāmatu "Ja tu satiec lāci", Ziemeļvalstu ministru padomes

izveidoto izstādi “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis” un visu citu, kas

saistīts ar lāci

 Lielāki audzēkņi iepazina Marijas Parras grāmatu "Glimmerdāles Tonje",

salīdzināja Ziemeļvalstu un Latvijas dabas īpatnības, nostiprināja

zināšanas par Latvijas valsts simboliem, spēlēja "Eiropas domino",

veidoja klases ģerboni un vēl, un vēl...



Foto no Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas



Skats 2023.gadā 

 Turpināsim labi iesākto darbu nodarbību piedāvājumā

 Sadarbība ar bērnudārzu un skolu

Kolēģiem novada bibliotēkās iesakām izmantot izstādi

«Piedzimis piederīgs» (kura vēl ir apritē mūsu pusē) + varam

jums «pārdot» gatavu nodarbības plānu. Šeit bibliotēkām

būtu sadarbība uz vietas ar kultūras namiem, jo izstādes

izvietošanai vajag lielu telpu



Paldies par uzmanību!

Esam vienmēr pieejamas zvana attālumā!


