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Zīļuki klausās pasaku

Kling- klang! Stopiņu
pamatskolas PII grupiņas Zīļuki bērni šoruden jau trešo reizi kolektīvi vēra Sauriešu
bibliotēkas durvis. Tikšanās tēma un uzdevums- attīstīt bērniem klausīšanās iemaņas. Tika
piedāvāts fragments no norvēģu rakstnieka Ēgnera Turbjērna jaunākās grāmatas bērniem
latviešu valodā „ Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā”. Pirms sākām lasījumu, ar
bērniem, kas bija sasēdušies draudzīgā lokā, pārrunājām uzvedības normas. Bērniem bija
jāatbild uz jautājumu, ko dara ausis, ko dara acis, ko dara mute, kad kāds lasa priekšā.
Pasakā bērni dzirdēja, cik grūti klājās Kāpējpeļu onkulim, kad viņš apņēmās pieskatīt mazos
vāverēnus, kuru vecāki bija devušies uz dzimšanas dienu. Nabaga peļukam nācās gan spēlēt
zirgos, gan spēlēt helikopteros, gan dziedāt dziesmiņas, gan piedalīties orķestrī, lai mazie

draiskuļi dotos gulēt. Rezultātā nogurušais bērnu auklis pats aizmiga, bet mazie vāverēni
sēdēja savās gultiņās un dziedāja dziesmiņas. Tā veicās mūsu pasakas varonim. Bērni
atzina, ka vāverēni bijuši nepaklausīgi, bet arī viņiem pašiem reizēm nenākot miegs. Vislabāk
esot aizmigt, ja apkārt valda klusums. Zīļuki bija atnesuši savus mājas darbus. Īpašā tehnikā
izgatavoti apsveikumi bibliotēkai Ziemassvētkos būs skatāmi Sauriešu bibliotēkas logā vēl
mēnesi. Liels paldies visiem par skaistajiem darbiņiem. Malači! Zīļuki saņēma pateicības
rakstu par aktīvu un enerģisku piedalīšanos bibliotēkas pasākumos. Bērnus iepriecināja
kraukšķīgās piparkūkas un smaržīgie mandarīni. Tika teikti daudzi jauki un sirsnīgi novēlējumi
Ziemassvētkos un Jaunā gadā.
Izskanēja lūgums vēlreiz noskatīties animācijas filmiņu par jocīgo alfabētu, kas bērniem bija
ļoti iepaticies no iepriekšējiem pasākumiem. Cik skanīgi bērni dziedāja alfabēta dziesmiņu, ko
visi jau zināja no galvas. Tātad alfabēts ir sekmīgi apgūts. Mazie gudrinieki saņēma kārtējo
mājas darbu, kas jāsagatavo līdz nākošai tikšanās reizei.
Sauriešu bibliotēka apsveic savus mazos draugus un visus lasītājus Ziemassvētkos un novēl
ticību, cerību un mīlestību Jaunajā gadā. Uz tikšanos bibliotēkā 2012.gadā!

„Joka pēc - mans alfabēts” Sauriešu bibliotēkā
Šoruden mazie 5-6 gadus vecie bērnudārza bērni uz Sauriešu bibliotēku nāca jau otro reizi.
Katrs līdzi bija paņēmis iepriekšējā reizē uzdoto mājas darbiņu. Uz zīmēšanas lapām bērni
bija uzzīmējuši krāsainus priekšmetus, daži malači pat uzrakstījuši vārdus ar to burtiņu, ko
iepriekšējā tikšanās reizē bija izlozējuši, izvelkot sārtu ābolīti no bibliotekāres groziņa.
Bērni nonāca uz „burtiņu kuģa”. Uz kuģa galvenais ir kapteinis. Kapteiņa lomu uzņēmās
bibliotekāre. Kamēr visi atrodas uz kuģa, ir jāievēro disciplīna un jāklausa kapteinim. Tādēļ
izvērtās saruna par disciplīnu un par to, kā jāuzvedas dažādās vietās. Bērni zināja, pēc savas
pieredzes, ka muzejā nedrīkst trokšņot, bet arēnā skatoties hokeju drīkst un vajag kliegt, cik
gribās.
Nokļuvuši uz „burtiņu kuģa” bērni uzzināja, ka atpakaļ uz sauszemi viņi varēs tikt tikai tad, kad
visiem burtiņiem tiks iedoti vārdiņi. Visiem bija jāķeras pie darba. Nebija viegli katram
burtiņam piemeklēt vārdiņu, tika izmantoti mājās izdomātie vārdi, apskatīti mājas darbu
zīmējumi, grūtākos brīžos talkā nāca audzinātāja Terēze vai bibliotekāre. Neskatoties uz
visām grūtībām, uzdevums tika paveikts un kuģis varēja atgriezties ostā. Mazie kārumnieki
saņēma saldas balviņas par savu darbu, kā arī kārtējo mājasdarbu, ar ko nākt ciemos uz
bibliotēku nākošreiz.
Gribu pateikt lielu paldies audzinātājai Terēzei par pacietību un prasmi, kuģa kapteiņa palīga
pienākumus pildot.
Sirsnīgs paldies arī bibliotēkas draugu klubiņa dalībniekiem, par palīdzību pasākuma
sagatavošanā
Mūsu sadarbība ar Stopiņu PII turpināsies. Nākošajā tikšanās reizē lūkosim vai bērni prot
klausīties, kad viņiem priekšā lasa pasaku. Uz tikšanos Sauriešu bibliotēkā!

Mūsu kopīgā darba fragments

Bibliotēkas draugu klubiņš
Pagājis mēnesis un uz tikšanos atkal pulcējās bibliotēkas draugu klubiņš. Bija parādījušās
dažas jaunas sejas. Meitenes ar skaļām ovācijām un sirsnīgi dziedāto „Sveiks, lai dzīvo”
sumināja gaviļnieci Ļubu, kura tikko nosvinēja savu skaisto astoņpadsmito dzimšanas dienu.

Ļubai tika veltīts I.Ziedoņa dzejolis par mīlestību. Tā aizsākās diskusija par mīlestību.

Klātesošās jaunākās meitenes apstiprināja, ka mīlestība var atnākt ļoti agrā vecumā, pat
bērnudārzā. Ko cilvēks vēl var mīlēt? Ļoti pašsaprotami ir mīlēt savus vecākus, ģimeni. Vai
mīlam savu valsti, dzimteni? Saulriets jūrmalā, klusums, gatavošanās svētkiem - tās ir dažas
no lietām, par kurām mēs mēdzam teikt, ka mēs tās mīlam.
Izjusti un izteiksmīgi lasījām A.Čaka, Ā.Elksnes, K.Apšukrūmas, I.Ziedoņa, kā arī S.Jeseņina
- oriģinālvalodā, tas ir krieviski, un citu autoru dzejoļus. Visiem patika Kristiānas nolasītais
Vika dzejolis „Piemēram, ezis”. Arī šoreiz mums bija savs autors. Sofija sarakstīja draiskus,
bet siltas sirsnības pilnus mazus dzejolīšus par saviem skolotājiem, draugiem, ģimeni.
Klausītājos tie izsauca smaidu un prieku par Sofijas veikumu.
Pasākuma otrajā daļā bibliotekāre lūdza palīdzēt sagatavoties rītdienas pasākumam ar
bērnudārza bērniem. Lai labāk izprastu veicamā uzdevuma būtību, meitenes gribēja
noskatīties to pašu animācijas filmiņu, ko bija redzējuši mazuļi „Joka pēc alfabēts”. Alfabēts
tika izdziedāts kopā ar Renāru Kauperu. Kopīgais uzdevums bija sagatavot „burtu kuģi”
mazo bērnu uzņemšanai. Pie plauktiem tika stiprināta aukla, uz kuras savērti visi alfabēta
burti. Uzdevums tika godam veikts. Skatoties uz „burtu kuģi” vakara dalībnieki sacentās sava
vārdu alfabēta sacerēšanā. Grūtāk bija tiem, kam dzimtā valoda nav latviešu valoda, bet galā
tika visi. Lūk, viens no rezultātiem, tikai vajadzētu melodiju pielikt klāt:
„Akrobāts ābolā, burkāns cukurā, čigāns detektīvs, emocijas Ēvaldam, folklora ģimnāzijā,
Hugo Ilūkstē īrisā, jakā klucis ķemmē lellei ļipu, menca naktī ņaud okeānā, papagailis ruksis
smejoties šķaudīja, tīģeris uzlika ūdram vasarīgi zīdainu žabo”
Šādā draiskā noskaņā mēs noslēdzām vakaru, vienojoties, ka nākamnedēļ kopīgi
izgreznosim bibliotēku gaidāmajiem svētkiem, bet nākamajā klubiņa sanākšanas
reizē skatīsimies kādu animācijas filmiņu

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums

Novembrī
bibliotēkā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros notika pasākums ‘’Humors Ziemeļos’’
bērniem. Ienākot bibliotēkā, pasākuma viesus sagaidīja rudmatainais ziemeļnieks Svensons.
Ar bibliotekāres palīdzību viņš iepazīstināja ar sevi un lūdza arī bērniem darīt to pašu. Lielākā
daļa sanākušo bērnu bija krievu valodā runājošie, bet tas netraucēja viņus komunicēt un
klausīties literāro lasījumu latviski. Bērni ļoti uzmanīgi klausījās, kāds pārpratums iznāca dāņu
puisim Viktoram, kad viņa draudzene Anja uzaicināja to uz savu dzimšanas dienu. Absolūts
klusums iestājās, kad apkārt tika palaista kastīte, kurā patiešām gulēja liels, spalvains

zirneklis. Fū - tas tomēr nebija īsts! Visi klausītāji vienprātīgi atzina, ka Denisam Jirgensenam
izdevies labs stāsts ‘’Mīlestība no pirmās žagas’’.
Pēc tam visi sadalījās 2 komandās. Komandas apsēdās pie atsevišķiem galdiem, viena otru
neredzot. Uz galdiem parādījās cepumi un tēja. Viktorīna par Ziemeļvalstīm varēja sākties.
Valstu nosaukumi, iedzīvotāji, nauda, prezidenti, karaļi, karogi, galvaspilsētas - tās ir tikai
dažas no tēmām, kas bija viktorīnas jautājumos. Vispārēju jautrību un pārējo noliegumu
saņēma doma, ka arī Krievija varētu būt Ziemeļvalsts. Komandas nonāca pie secinājuma, ka
atbildes uz visiem jautājumiem viegli būtu atrast bibliotēkas materiālos. Ar smiekliem un
jautrību, bet cīņa bija sīva. Uzvarētāju komanda saņēma Lielo Balvu - saldas šokolādes
monētiņas, 2.vietas ieguvēji arī saņēma saldas balvas - nedaudz mazāka izmēra šokolādes
monētiņas.
Komandas saņēma vēl divus uzdevumus- sagatavot stāstījumu par jebkuru no Ziemeļvalstīm,
kur ir pabijis kāds no komandas dalībniekiem, otrs uzdevums- nosaukt pasākumus, kurus
bērni paši gribētu organizēt un piedalīties bibliotēkā.
Starp apmeklētajām Ziemeļvalstīm, protams, topā bija Zviedrija un brauciens ar prāmi uz
Stokholmu. Veicot otro uzdevumu, bērni bija aprakstījuši ļoti dažādus pasākumus, kurus būtu
interesanti organizēt un pašiem piedalīties. Bibliotēkai tika iedotas interesantas idejas.
Pasākuma noslēgumā visi jau šķīrās kā draugi. Daži gribēja nofotografēties ar rudo
Svensonu, bet daži pat ar zirnekli. Skanēja jautājumi par nākošajiem bibliotēkas pasākumiem,
kuros varētu piedalīties. Tika piedāvāta palīdzība arī ikdienas darbiņos. Pēc pasākuma paši
tā dalībnieki nomazgāja krūzītes un sakārtoja telpu.
Secinājām, ka esam pavadījuši jauku vakaru!
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