
 

Veiksmīgākās lasīšanas aktivitātes  

Maltas pagasta bibliotēkas  

Bērnu literatūras nodaļā 2013. gadā 

 
Literārais bērnu rīts „Burtus mākam – lasīt sākam” (9. janvāris) 

 
Maltas 1. vidusskolas pirmo klašu skolēni pirmo reizi mācību gada laikā apmeklēja 
bibliotēku un iepazinās ar to. Lai pasākums būtu atraktīvāks, bibliotekāre iejutās 
Burtu karalienes lomā. Ar dažādu uzdevumu un spēļu palīdzību tika noskaidrotas 
skolēnu burtu zināšanas un lasītprasme. Jaunie lasītāji saņēma balvas par 
veiktajiem uzdevumiem un izvēlējās grāmatas lasīšanai mājās. 
 

   

  
Literārais bērnu rīts „Burtus mākam – lasīt sākam” 

 
 

Tematiska pēcpusdiena „Februāris – Sveču, Puteņu, Meteņu mēnesis”  

(12. februāris) 
 
Pasākumā tika iepazīti populārākie svētki un tradīcijas februārī. Skolēni uzzināja, 
kas ir Sveču diena, kā izgatavoja sveces, kā tās izmantoja senāk un tagad. Tika 
pārrunātas pavasara gaidīšanas tradīcijas un ticējumi, kas saistīti ar Meteņdienu. 
Tāpat tika iepazītas tradīcijas, kas saistītas ar Valentīna dienu, kura guvusi 
popularitāti kā visu mīlētāju diena. Risinot dažādus atjautības uzdevumus, tika 
noskaidrots, kāpēc un kam par godu šo dienu tā sauc. 
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Konkurss „Ko tu zini par Maltas pagastu”(26. aprīlis) 

 
Pasākums tika rīkots novadpētniecības veicināšanai. Tas noritēja Maltas 1. 
vidusskolas bibliotēkas telpās. Konkursā tika iepazīta Maltas pagasta simbolika – 
ģerbonis un karogs. Attēlos tika atpazītas pagasta un ciemata ievērības cienīgās 
vietas un objekti – kultūrvēstures pieminekļi, iestādes, ievērības cienīgās personas. 
Šādi skolēniem tika sniegta iespēju labāk iepazīt savu dzimto Maltas pagastu un 
radīta interese tā pētniecībā. 
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Tikšanās ar zīmējumu konkursa un izstādes „Tīra Latvija sākas tavā galvā” 

autoriem (7. maijs) 
 
Konkursā un izstādē piedalījās 81 skolēns no Maltas 1. un 2. vidusskolas dažāda 
vecuma klasēm. Zīmējumi tika izpildīti klasēs un izstādīti bibliotēkas izstāžu zālē 
publiskai apskatei gada garumā. Tikšanās reizē ar konkursa dalībniekiem tika 
izvirzīti veiksmīgākie autori, kuri saņēma atzinību un nelielas balvas. Pateicība par 
piedalīšanos tika izteikta visiem zīmējumu autoriem. 
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Dzejas pēcpusdiena „Mani mīļie dzejolīši” (20. septembris) 
 
Pēcpusdiena tika veltīta dzejnieces Ineses Zanderes 55 gadu jubilejai. Pasākuma 
gaitā bērni tika iepazīstināti ar dzejnieces radošajām gaitām, tika lasīta un klausīta 
autores dzeja, minēti mīklu panti, skatīta animācijas filma ar dzejnieces dzejoļu un 
dziesmu motīviem. Interesantākai pasākuma pasniegšanai bibliotekāres iejutās 
daktera lomā, izmantojot vienu nu autores dzejoļu krājumiem. 
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Literārā pēcpusdiena „Gudru ņēmu padomiņu, grāmatiņas lasīdams”  

(25. oktobris) 
 
Pēcpusdienas gaitā tika apkopoti vasaras brīvlaika lasīšanas maratona rezultāti. 
Tika izspēlētas dažādas literāras rotaļas, lai pārliecinātos, cik labi ir iepazīti 
literārie žanri, grāmatu autori un literārie varoņi. Tika apbalvoti labākie lasītāji. 
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Literārais bērnu rīts „Tinam tautasdziesmas kamolā” (8. novembris) 
 
Tas bija tematisks pasākums novembra mēneša patriotiskajā noskaņā pirmsskolas 
izglītības vecuma bērniem, kurā tika iepazītas tautasdziesmas, latvju rakstu zīmes 
un mitoloģiskie tēli. Radošā nodarbībā bērni krāsojot izrotāja rakstu zīmes, kopīgi 
tika izveidota atbilstoša grāmatiņa. Bērni iepazinās ar bibliotēku, grāmatām, 
žurnāliem un galda spēlēm, kas atbilst viņu vecumam un iemaņām. 
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Bērnu / Jauniešu / Vecāku žūrijas – 2013 noslēguma pasākums 

(30. decembris) 
 
Noslēguma pasākumā žūrijas dalībnieki saņēma pateicību par padarīto un 
novēlējumu arī turpmāk iesaistīties pašiem un aicināt savus draugus piedalīties 
lasīšanas piedzīvojumā. Pasākuma ietvaros bibliotēkā darbojās radošā darbnīca. 
Tajā kopā ar žūrijas ekspertiem tika izgatavots 2014. gada simbols – zirgs. 
Pateicībā par piedalīšanos lasīšanas žūrijā gada garumā dalībnieki saņēma 
pildspalvas, kalendārus, nelielas balvas un savus izveidotos darbus. Gandarīti par 
paveikto, visi atpūtās pie tējas galda. 
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