
Sabiles bibliotēka un Bērnu 

nodaļa

Bibliotekārais darbs ar bērniem un jauniešiem



Bibliotēkas pasākumi
Pamat pasākumi: 

1. 1.klases uzņemšanas pasākums;

2. Septembrī - dzejas dienas;

3. Novembrī - Ziemeļvalstu lasījums;

4. Jūnijā - Čaklo lasītāju diena.

Pielāgotie pasākumi pēc katra vajadzībām 

un tēmām mācību procesā

Projekti:

1.Bērnu un jauniešu žūrija;

2.Grāmatu starts.



1.klases iepazīstināšanas pasākums ar bibliotēku. Ciemojāmies pie Vinnija Pūka un kopīgi 

meklējām Ēzelīša I – Ā asti starp bibliotēkas grāmatām.



Septembris – dzejas dienu mēnesis. 



Novembrī, Ziemeļvalstu lasījumu ietvaros, pabijām visīstākā pasaku zemē - Norvēģijas ziemeļu daļā. 

Ar Sabiles pamatskolas 2.klases bērniem braucām meklēt ziemeļblāzmu. Kopā ar Jūliju un trollīti 

Olavu no grāmatas Ziemeļblāzmai pa pēdām, devāmies ziemas ceļojumā ar kuģi "Hurtigruten" no 

Trumses uz Nordkapu. Ar sāmu pēddziņa Jovnas palīdzību ceļojums iesniedzas Finnmarkas

augstienē, kur jāsameklē pazudusī Ziemeļblāzma. Kā mums veicās? – mēs to atradām!



Katru gadu vasaras sākumā organizējam čaklo lasītāju dienu. Šogad izstrādājām kontrolpunktus 

Sabiles teritorijā. Pastaigas laikā paspējām paceļot laikā un iepazīt veco lietu muzeju pie 

mākslinieka Igora Celma. Un pastaigas noslēgumā kopīgi piknikojām un dalījām balviņas.



Bērnu žūrija
Grāmatu starts



Martā Sabiles bibliotēkas bērnu nodaļā svinējām pavasara saulgriežus jeb Lielo dienu. Pērām 

ar pūpolzaru  iekšā veselību, meklējām olas, minējām mīklas un lasījām ticējumus!



Aprīlī, bibliotēkas zaķi purināja un tīrīja savus kažokus, lai būtu gatavi Lieldienām. Zaķi kopīgi ar 3.klases 

skolēniem vingrināja mēles pupiņvalodā, minēja mīklas, meklēja pazudušos vārdus, kā arī zeķes, kuras zaķi 

bija saslēpuši savās alās un izkaisītās olas starp grāmatu plauktiem.  



Jāņa Poruka

pasākums – «Kauja 

pie Knipskas» 6.kl.



Darbs ar īpašiem bērniem



Acu mešanas fitness



Sadarbība
• Sabiles kultūras namu;

• Sabiles pamatskolu;

• Sabiles PII «Vīnodziņa»;

• Sabiles Mūzikas un mākslas skolu;

• Sabiles folkloras kopu «Sabiles ogas»;

• Terapijas suni Basso un Agritu Priedīti;

• Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu 

nodaļu.



1.aprīlī Sabiles kultūras kaķi un 

bibliotēkas kaķi bērnu laukumā 

uzrīkoja ballīti Sabiles mazajiem 

iemītniekiem ar lustēm un riktēm.

31.oktobrī Sabiles kultūras nama spoks ar Sabiles 

bcibliotēkas spokiem izgāja ielās! 



Runas konkurss skolā ar 

mūsu dalību kā dzejoļu 

piegādātājiem un pēc 

tam arī kā žūrijas 

locekļiem ;)



Zinību diena skolā



Oktobrī pie Sabiles bērnu bibliotēkas gliemežiem bija salidojuši Sabiles PII Vīnodziņa "Pūčulēni", 

lai iepazītos ar dažādām sīkbūtnēm, uzzinātu sliekas Franča svarīgo lomu dārzā un satiktos ar 

lielo lāci!

https://www.facebook.com/sabilespii.vinodzina.1?__cft__[0]=AZUTfmyjxxWwgY9X0wwRIX66SgXMCQTakKuFcwM8zl2smPzoO0P7FkD0LI0mz21K6bZzExBWBq_awrB3aPGM7ohmVCOKN3PxhE12wRextS2W5NLJf029cPFWSwY7IvwodpoTMFsc1yR_YnP6LuBkP_nINo08uGcVa2NLZTXGFBhVGQ&__tn__=-]K-R


Ziemas saulgrieži - velkam bluķi kopā ar folkloras kopu 

,,Sabiles ogas”, atdzīvinām vecās paražas, kurinām 

ugunskuru un sadedzinām visu slikto, ļauno, nederīgo.

Folklorā iemiesota tautas uzkrātā pieredze, 

tradīcijas, ideāli un pasaules 

uzskats. Folklora ir kolektīva daiļrade, to 

radīja nevis viens, bet daudzi cilvēki.



Saulgriežu rituāls kopā ar jaunietēm



Nodarbības kopā ar terapijas suni – Basso un Agritu Priedīti



Kad īstais vecītis ir saslimis, tad pie bērniem 

jādodas rūķu meitenītei . Un tā rūķu 

meitenīte brida pa lielajām kupenām pie 

Čiekuriņu bērniem, lai sveiktu viņus svētkos! 

Rūķu parāde pie lielās egles, piedalās Sabiles 

sākumskolas un PII,,Vīnodziņa” mazie un lielie rūķi. 

Dziedam, spēlējam un ēdam saldumus.



24. janvārī Sabiles bērnu bibliotēkā viesojās mazie “Pūčulēni” no Sabiles PII “Vīnodziņa”. Šoreiz 

mēs aizlidojām uz fantāzijas valstību, pikojāmies ar iedomu pikām, līdām caur adatas aci un 

klausījāmies stāstā par slidojošu govi un sivēnu, kuri izglāba slāpstošās zivis no drošas bojā ejas. 



Lielie lasīšanas svētki Talsos



Lepojamies ar saviem lasītājiem



Edvards Treiģis ir 9 gadus jauns bibliotēkas apmeklētājs ar pastiprinātu interesi par grāmatu 

ilustratoriem. Edvards, iedvesmojoties no lasītajām grāmatām, uzsāka šo grāmatu konspektus 

ar visām ilustrācijām, lai vēlāk tās paturētu dziļā atmiņā un veidotu  savu interpretāciju. Vienu 

grāmatu pat Edvards ir iztulkojis no angļu valodas uz latviešu, jo tad vēl šī grāmata nebija 

pieejama Latvijas auditorijai. 



Cieša sadarbība ar Sabiles 

Mūzikas un mākslas skolu 



Sapņojam un esam ceļa jūtīs uz 

jaunām telpām















Atsildīšanās



Paldies par uzmanību!


