
LASI UN VĒRTĒ!
Priecāsimies satikties, lai kopā lasītu “Bērnu žūrijas 5+”
grāmatas, radoši darbotos, spēlētos un ko  jaunu iemācītos par
dzirdēto tēmu grāmatā.

Radoši izglītojoša nodarbība

60 minūtes 

Bibliotēkā

solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

Pirmsskolai

PIRMSSKOLA

mailto:solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv


PĒTI, SEKO, IZSEKO JEB
MAZO EKSPERTU SKOLA

Nodarbības laikā vērojam un iepazīstam dabu,
dzīvniekus/kukaiņus/lapas utt. Mācāmies par dabu, sadzīvošanu
ar dabu, veicam eksperimentus. Ja laiks atļauj, nodarbība notiek
ārā.

Radoši izglītojoša nodarbība

60 minūtes 

Bibliotēkā

solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

Pirmsskolai

PIRMSSKOLA

mailto:solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv


GRĀMATU RĪTS BIBLIOTĒKĀ
Mēdz teikt, kā iesāksi rītu, tā dienu pavadīsi. Nodarbības laikā
tiek lasīta konkrētas tēmas grāmata, tiek uzdoti jautājumi par
dzirdēto. Radoša darbošanās par lasīto tēmu. Tēma atšķirsies
atkarībā no pieprasījuma.

Radoši izglītojoša nodarbība

60 minūtes 

Bibliotēkā

solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

Pirmsskolai

PIRMSSKOLA

mailto:solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv


EIROPAS ČEMODĀNS
40 minūtēs – apkārt Eiropai! 
Čemodānā T-kreklu un kurpju vietā tur ir jautājumi. 
Cik zvaigznes ir Eiropas Savienības karogā? 
Kura ir mazākā valsts šajā savienībā? 
Kur atrodas augstākā virsotne Eiropā? 
Kurās dalībvalstīs jābrauc pa ceļa kreiso pusi? 
To visu noskaidrosim radošā nodarbībā, atraktīvi spēlējot spēles,
viktorīnas un pildot uzdevumus.     

40 minūtes 

Bibliotēkā, skolā vai attālināti

indra.logina@gulbenesbiblioteka.lv

Radoši izglītojoša nodarbība

1.-6.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA



VITAMĪNS ES
Vitamīni svaigām, enerģiskām, izzinošām aktivitātēm par
Eiropas Savienību! Uzzināsiet, kā radās šī savienība, kā tā
darbojas, kādas ir tās kopīgās vērtības un atšķirības. Skolēnus
mudināsim domāt, pašiem apzināties savas iespējas un ietekmi
uz notiekošajiem procesiem Latvijā un Eiropā.

40 minūtes 

Bibliotēkā, skolā vai attālināti

indra.logina@gulbenesbiblioteka.lv

Izglītojoša nodarbība

7.-9.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA



PĒRLES? PIE MUMS?
Ja Tev šķiet, ka zini visu par Gulbenes novadu, tad Tev tikai tā
šķiet. Āzis un velns, papīrfabrika un ezerpils, Putriņš un Dindiņš
– tas viss ir tepat mums blakus. Iepazīt mūsu novada pagastus
var ne tikai ceļojot, bet arī radoši darbojoties, atliek tikai pavērt
čaulu un ieraudzīt pērli.

50 minūtes 

Bibliotēkā vai skolā

sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv

Izzinoša nodarbība

1.-3.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA

mailto:sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv


FOTO-GRĀFIJA UN RAK-STI
Tici vai nē, bet arī pirms 100 gadiem cilvēki sapņoja, strādāja,
ceļoja, strīdējās, pieņēma svarīgus lēmumus, fotografēja un
rakstīja.
Pētot senās fotogrāfijas un rakstus gūsim apstiprinājumu tam, ka
pirms gadsimta ir notikuši līdzīgi notikumi kā šodien, tepat
mūsu novadā un, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais!

50 minūtes 

Bibliotēkā vai skolā

sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv

Izzinoša nodarbība

4.-6.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA

mailto:sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv


KULTŪRAS PELDOŠĀS SALAS
Kā tikai pie mums novadā nav: sīpolveida kupoli, kukuļveidīgi
pakalni, Sēņu sala... Vajag tikai prast skatīties un zināt, kur to
ieraudzīt. Būvēsim salas, riņķosim un atklāsim daudz
interesantas lietas par Gulbenes novadu. Uz kurieni Tu vestu
ciemiņus savā novadā? Balsosim un noskaidrosim! 

50 minūtes 

Bibliotēkā vai skolā

sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv

Izzinoša nodarbība

7.-9.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA

mailto:sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv


KAS TU ESI, MISIŅ?
Kas Tu būsi, kad izaugsi liels? Vai tici, ka agrāk cilvēki prata
daudzas profesijas un darbus? Mēs ticam, jo zinām kādu
novadnieku, kuram bija “pa spēkam” 5 profesijas. Kas ir šis
cilvēks? Kāds viņš izskatās? Kādas bija šīs profesijas? To visu
noskaidrosim radošā un atraktīvi aktīvā nodarbībā.     

50 minūtes 

Bibliotēkā

sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv

Izzinoša nodarbība

4.-6.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA

mailto:sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv


RUNCIS MISIŅŠ AICINA
CIEMOS PIRMĪŠUS

Bērnu bibliotēkā dzīvo runcis Misiņš, kurš mīl lasīt grāmatas,
draudzēties un sevišķi priecīgs ir tad, kad ciemos atnāk jauni
lasītāji. Skolēni tiek aicināti iepazīt Bērnu bibliotēku un runci
Misiņu. Kopā lasām grāmatu, radoši darbojamies un
rotaļājamies.

40-50 minūtes 

Bibliotēkā

solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

Radoša nodarbība

1.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA

mailto:sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv


GRIBU LASĪT JAUNĀKO
Mēs zinām, kas ir jaunākais grāmatu dzīvē un esam gatavi
atraktīvi un radoši iepazīstināt ar jaunākajām bērnu un jauniešu  
grāmatām, dzejoļiem un dzeju, kā arī “svaigāko” no latviešu
literatūras. Grāmatu apskati tiek pielāgoti vecumposmiem.    

40-50 minūtes 

Bibliotēkā, skolā vai attālināti

solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

Grāmatu apskats

4.-9.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA

mailto:sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv


KĻŪSTI PAR INTERNETA
DETEKTĪVU!

Nodarbības laikā skolēni uzzina par dažādām situācijām
sociālajos tīklos. Kā būt gudram interneta lietotājam, kā atpazīt
draudus internetā – to visu palīdzēs noskaidrot spēle, kuru
izspēlējot skolēni kļūs par interneta detektīviem.                    

40-50 minūtes 

Bibliotēkā

solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

Digitālās prasmes

4.-6.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA

mailto:sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv


DIENA, KAD ES KĻUVU PAR
RAKSTNIEKU!

Iespēja trenēt fantāziju, izdomu un iztēli, kā arī iejusties
rakstnieka “ādā”. Izvēlies sev tīkamāko variantu un kaut uz
mirkli kļūt par rakstnieku.
 1.variants: Kāda literāra darbafragmenta klausīšanās, kas nav
pabeigts, lai pats radītu tam turpinājumu pēc saviem ieskatiem.
 2.variants: Iepazīšanās ar “Tiny book” un bilžu grāmatu būtību
un iespēja izveidot savu “Tiny book”.               

40-50 minūtes 

Bibliotēkā

solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

Radošā nodarbība

4.-6.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA

mailto:sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv


DEZINFICĒ DEZINFORMĀCIJU!
Zinām, ka katru dienu sociālajos tīklos tiek publicētas daudzas ziņas! 
Kā atšķirt patiesās ziņas no viltus ziņām? 
Jaunieši to mācīsies piedāvātajā nodarbībā, kā arī uzzinās kā filtrēt
interneta piedāvāto informāciju, tādejādi trenējot kritisko domāšanu.            

40-50 minūtes 

Bibliotēkā vai skolā

solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

Digitālās prasmes

6.-9.klasei

SĀKUMSKOLA / PAMATSKOLA

mailto:sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv


DR. NAV “DRAUSMĪGS RANDIŅŠ”,
BET DOKTORS

Atraktīvi izzinoša nodarbība par ikdienā sociālajos tīklos un
sarunvalodā bieži lietotajiem saīsinājumiem. 
Kāpēc mēs tos lietojam? Kādi tie ir, un vai mēs tos saprotam?
VID., lp., p.i., A., LMA., dep. izaicina OMG, idk, brb, 
gt g, LOL, un ft.
Atliek pieņemt izaicinājumu un kļūt par saīsinājumu speciālistu!
 

40 minūtes 

Bibliotēkā vai skolā

ilvita.klavina@gulbenesbiblioteka.lv

Radoši izglītojoša nodarbība

10.-12.klasei

VIDUSSKOLA

mailto:ilvita.klavina@gulbenesbiblioteka.lv


“BŪT VAI NEBŪT - 
TĀDS IR JAUTĀJUMS”

Izglītojoši saliedējoša nodarbība

Nodarbība vai “citātu cīņa” komandās, kur vienīgie ieroči ir
zināšanas par sabiedrībā lietotiem teicieniem, kas kā izrādās,
galvenokārt, ir no kāda literāra darba. Mieru, tikai mieru! Nevajag
domāt, ka būs jānoliek savas vieglās dienas, jo galvenais taču ir
piedalīties, nevis uzvarēt!
P.S. Cik citātu jau izlasīji?
P.S.2 Kuriem no tiem zini autoru un darba nosaukumu?

 

40 minūtes 

Bibliotēkā vai skolā

ilvita.klavina@gulbenesbiblioteka.lv

10.-12.klasei

VIDUSSKOLA

mailto:ilvita.klavina@gulbenesbiblioteka.lv


IEDOMAS VS. REALITĀTE
Informatīva nodarbība

Ne vienmēr skolēni izlasa ieteikto literatūru un bieži, stāstot par
grāmatām, tās nemaz nav lasītas. Realitāte! 
Pēc grāmatas vāka vai apraksta var saprast par ko tā ir, kādi
notikumi tur risinās un, izlasot beigas, uzreiz viss ir skaidrs.
Iedomas!
Aicinām iedomas “salīmēt” ar realitāti un atraktīvā nodarbībā,
darbojoties komandās, darbināt fantāziju, kā arī iepazīties ar
izdevniecību piedāvātajiem jaunumiem.

 

40 minūtes 

Bibliotēkā vai skolā

ilvita.klavina@gulbenesbiblioteka.lv

10.-12.klasei

VIDUSSKOLA

mailto:ilvita.klavina@gulbenesbiblioteka.lv


ZPD – ZINĀT. PĒTĪT. DARĪT?
Izglītojoša nodarbība

Ja zināt liekas grūti, pētīt – neiespējami un nezināt ko darīt,
viedais bibliotekārs Tev nāks palīgā! Saprast - KO gribi teikt.
Iemācīties - KUR atrast vajadzīgos vārdus. Novērtēt – CIK
DAUDZ Tu zini. Lai ZPD top par izaicinājumu, nevis pienākumu!

50 minūtes 

Bibliotēkā vai skolā

sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv

10.-11.klasei

VIDUSSKOLA

mailto:ilvita.klavina@gulbenesbiblioteka.lv


PALĪGS TEV!
Informācijas meklēšana

Letonika, EBSCO, LNB analītikas DB, CSP DB – neticami, bet tās
visas ir mājās izmantojamas un noderīgas lietas. Un nē, tie nav
veļas pulveru nosaukumi! Tās ir datu bāzes, kurās pieejama
vērtīgāka informācija kā Vikipēdijā. Uzzini, pielieto, spīdi!

2 x 40 minūtes 

Bibliotēkā vai skolā

ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv

10.-12.klasei

VIDUSSKOLA

mailto:ilvita.klavina@gulbenesbiblioteka.lv

