SAURIEŠU BIBLIOTĒKA
PASĀKUMI 2014. GADĀ

“Zīļuki” un “Taurenīši” Latvijas Republikas 96. gadadienu gaidot

Gaidot Latvijas Republikas 96. gadadienu, Stopiņu pamatskolas Pirmsskolas izglītības
iestādes “Zīļuki” un “Taurenīši” ciemojās bibliotēkā, lai runātu un uzzinātu par Latviju, tās
simboliku, svarīgiem notikumiem mūsu valsts vēsturē. Audzinātājas ar bērniem grupiņās jau
bija runājušas par Latvijas valsti. Ierodoties bibliotēkā, bērni zināja un lieliski iesaistoties
sarunā pastāstīja, kādi ir Latvijas valsts simboli, ka mūsu galvenais cilvēka valstī ir prezidents,
mācēja arī nosaukt visus Latvijas vēsturiskos novadus.
Tā kā tuvojās Latvijas Republikas dzimšanas diena un pasākums norisinājās Lāčplēša dienā,
tad sarunas raisījās arī par Lāčplēša dienu, tās varoņiem, cik ļoti nozīmīga šī diena bijusi
Latvijas vēsturē. Vairāki bērni pastāstīja, ka Lāčplēša dienā kopā ar vecākiem ir bijuši nolikt
svecītes pie Rīgas pils mūra.
Tā kā “Zīļuki” un “Taurenīši” kopā ar audzinātājām bija bibliotēkā, apskatījām, cik daudz
dažādu grāmatu ir, kurās var atrast visu, kas saistīts ar Latvijas vēsturi, tās pastāvēšanā
svarīgiem notikumiem, par valsts simboliem, apbalvojumiem, par mūsu valsts prezidentiem.
Visinteresantākās bērniem, protams, šķita grāmatas, kas domātas tieši viņu vecumam –
stāsti, dzejoļi, kā arī par ģeogrāfiju un speciāli bērniem izdotās grāmatas par Latvijas vēsturi,
kas ir krāsainas un viņiem viegli saprotamas.
Lai visiem klātesošajiem būtu vēl lielāka kopības sajūta, tika aizdegtas svecītes un katram ap
roku apsieta lentīte Latvijas valsts karoga krāsās, tādējādi radot svētku noskaņu gan
bibliotēkā, gan katra sirdī.
Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(05.12.2014)

Spēles ar troļļiem vai troļļu spēles?

13.novembrī Sauriešu bibliotēkā Stopiņu pamatskolas skolotāja Valentīna Greiškāne kopā ar
saviem skolēniem piedalījās pasākumā "Troļļu spēles vai spēles ar troļļiem?" Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas ietvaros, kur galvenā loma šogad tika atvēlēta troļļiem. Lasīšanai izvēlēts
stāsts “Briesmonīšu tracis”, kurā stāstīts par diviem briesmonīšiem, kas ļoti gribēja sākt
spēlēties, kā viņiem tas izdevās vai varbūt ne visai labi sanāca, par draudzību, par attieksmi
vienam pret otru.
Stāsta lasīšanas laikā ar skolotājas un bibliotekāres palīdzību tika veidots sava veida
improvizācijas teātris, kura galvenie aktieri bija skolēni. un vēl daži bērni, kuri tajā brīdī
atradās bibliotēkā, lai izspēlējot un iejūtoties stāstā aprakstīto mazā un lielā briesmonīšu
piedzīvojumus, skolēni labāk izprastu draudzības, izpalīdzības nozīmi ikdienā vienam pret
otru.
Bibliotēka iesaistījusies Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu lasījumos kopš 2007.gada un ik gadu
kopā ar bērniem un jauniešiem lasot stāstus, iespējams ik vienam padomāt par savu
attieksmi pret līdzcilvēkiem. Stāstos, ko līdz šim kopā ar skolēniem esam lasījuši –
piedzīvojumu vai joku – visos akcentēta draudzība, tās nozīme katram.
Skolēniem bija iespēja arī radoši darboties – no krāsainiem žurnāliem plēšot un uz lapas
līmējot veidot savu briesmonīti – visiem tie sanāca krāsaini un jautri. Šajā darbiņā aktīvi
iesaistījās arī skolotāja.
Paldies Stopiņu pamatskolai un skolotājai Valentīnai par jauko sadarbību!
Uz tikšanos Ziemeļvalstu bibliotēku lasījumos jau nākamgad!

Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(03.12.2014.)

Jauna augstvērtīga tulkotās un oriģinālliteratūras kolekcija Ulbrokas un Sauriešu
bibliotēkās
Vasarā, kad Latvijas Nacionālā bibliotēka ar plašu pasākumu klāstu gatavojās jaunās ēkas
atklāšanai, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) un Latvijas Nacionālās bibliotēka (LNB)
izsludināja kultūras projektu konkursu „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”,
ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF). Kultūras projektu konkursa izstrādātāju mērķis
ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas
publiskajās bibliotēkas, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās
literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.
Stopiņu novada pašvaldības publiskās bibliotēkas jau 2013.gadā piedalījās līdzīgā projektu
konkursā – „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”, kam saņēma atbalstu un
bibliotēku krājumi tika papildināti ar interesantiem, lasītājiem saistošiem izdevumiem.
Ulbrokas un Sauriešu bibliotēku lasītāju atzinība un interese par iegūto kolekciju veicināja arī
šogad iesniegt pieteikumu kultūras projektu konkursam. Iesniegtais projekts tika atbalstīts,
oktobrī Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkas saņēma augstvērtīgu tulkotās un oriģinālliteratūras
kolekciju, kurā iekļauta daiļliteratūra, dokumentālā literatūra, klausāmgrāmatas.
Ar kolekcijas jaunieguvumu sarakstu bibliotēkās var iepazīties Stopiņu novada tīmekļa
vietnē: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/projekti/projektu-konkurss-augstvertigatulkota-un-originalliteratura-bibliotekas-2014gads – Ulbrokas bibliotēka
un http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/projektu-konkurss-augstvertigatulkota-un-originalliteratura-bibliotekas-2014gads – Sauriešu bibliotēka, kā arī bibliotēkās
klātienē.
Laipni gaidīti Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkās!
Informāciju sagatavoja Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(31.10.2014.)

Ko var darīt bibliotēkā?
Sākoties mācību gadam, Stopiņu pamatskolas Pirmskolas izglītības iestādes (PII) vecāko
grupu „Zīļuki” un „Taurenīši” labprāt uzzina un apgūst ko jaunu. Turpinot lielisko sadarbību ar
PII, septembrī Sauriešu bibliotēka „Zīļukus” un „Taurenīšus” aicināja ielūkoties Trollīšu
Muminu piedzīvojumu pasaulē. Bērni varēja apskatīt bibliotēkā pieejamās grāmatas, kurās
lasāmi interesantie stāsti par Muminiem un viņu piedzīvojumiem, kuru autore ir Somijas
zviedru bērnu rakstniece Tūve Jānsone. Kopīgi lasījām fragmentu no stāsta par neredzamo
bērnu, kā arī kopā ar Muminiem un viņu draugiem skaitījām zvaigznes, kur bērni parādīja
lieliskas zināšanas skaitīšanā, bet kas notiek, kad Mumini atrod Burvju cepuri? To bērni
uzzināja noskatoties animācijas filmu.

Pēc ciemošanās bibliotēkā bērni vēlējās uzzināt, ko vēl šeit var darīt. Līdz ar to oktobrī „Zīļuki”
un „Taurenīši” apmeklēja bibliotekāro stundu “Ko var darīt bibliotēkā?” Meklēt atbildes uz šo
jautājumu bērniem palīdzēja divi draugi – bruņurupucis Bonis, kurš par bibliotēku zina gandrīz
visu, un kucēns Tobis, kurš bibliotēkā bija pirmo reizi.
Bruņurupuča pavadībā visi kopā izstaigāja bibliotēku, pētīja grāmatas, žurnālus, avīzes,
datorus, kāda iekārta pārsteidza ar spēju nokopēt krāsainu attēlu.
Tobis un bērni uzzināja, ka grāmatas un žurnālus var lasīt gan uz vietas bibliotēkā, gan ņemt
līdzi lasīšanai mājās. Bonis atgādināja, ka uz mājām grāmatas tiek dotas tikai uz noteiktu
laiku, paņemtās grāmatas lasot jāsaudzē, nedrīkst tās bojāt un noteiktajā laikā jānes atpakaļ,
jo arī citi bērni vēlēsies tās lasīt. Bērni aktīvi iesaistījās sarunā ar Boni un Tobi, lai
noskaidrotu, ko tad bibliotēkā dara skolēni, kā arī pieaugušie, kuri jau strādā, studē, kā
jāuzvedas bibliotēkā. Daudzi bibliotēkas lasītāji nāk atdot iepriekš paņemtās un izvēlas citas
grāmatas lasīšanai mājās, citi lasa žurnālus un avīzes bibliotēkā, skolēni mēdz pildīt skolā
uzdotos mājas darbus, meklēt informāciju grāmatās un internetā, lai uzrakstītu projektu
darbus, izmantojot datorus un pieeju internetam cilvēki sazinās ar radiem, draugiem. Kad
bibliotēkā kāds lasa, mācās vai strādā jāuzvedas mierīgi, lai netraucētu citus koncentrēties
veicamajam darbam.
Bērnu stūrītis Tobi un bērnus pārsteidza ar savu krāsainību un dažādām iespējām tur pavadīt
brīvo laiku – bērnu grāmatas, žurnāli, spēles, puzles, krāsojamās lapas, televizors ar iespēju
skatīties DVD filmas, galds, pie kura sēžot var lasīt, spēlēties, zīmēt, arī pildīt skolā uzdotos
mājas darbus, bet uz mīkstajiem sēdspilveniem, satiekoties ar saviem draugiem, pārrunāt
interesantas lietas. Mājīgajā bērnu stūrītī laiks aizrit nemanot.
Bonis, Tobis un bērni secināja, ka bibliotekārs ir cilvēks, kurš pārzina šo brīnumaino pasauli,
un vienmēr palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem.
Uzzinot, ka uz bibliotēku nāk gan pieaugušie, gan bērni, Tobis rosināja par šo interesanto vidi
stāstīt mājās. Ikviens var izmantot daudzveidīgos bibliotēkas pakalpojumus, bet, lai ņemtu

grāmatas lasīšanai mājās, jākļūst par reģistrētu bibliotēkas lasītāju, tādēļ pirmo reizi bērnam
jāatnāk kopā ar kādu no vecākiem.
Lai pārliecinātos, cik uzmanīgi bērni ir klausījušies, Bonis ierosināja uzspēlēt spēli. Bērni
sadalījās komandās un atbildēja uz vienkāršiem jautājumiem par bibliotēku un tās darbību ar
“JĀ” vai “NĒ” paceļot atbilstošas krāsas lapiņu. Bērni kopā ar Tobi bija ļoti uzmanīgi
klausījušies Boņa stāstītajā, jo gandrīz visas atbildes bija pareizas. Tas vieš pārliecību, ka uz
bibliotēku, kā interesantu, izglītojošu un saistošu vietu nāks jauna un zinātkāra paaudze.
Kristīne Cimdiņa
Aija Sausiņa
(27.10.2014.)

“Izlasīju, vērtēju un tad...”
Skaistā atvasaras sestdienā Sauriešu bibliotēkā bija sanākuši Bērnu, Jauniešu un Vecāku
žūrijas 2014 eksperti, kuri iesaistījušies projekta LIELAJĀ LASĪŠANĀ. Šogad projekta ietvaros
iecerēts “atdzīvināt” izlasīto, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Daudzi jau izlasījuši
daļu grāmatas, tādēļ ir gatavi sniegt savu vērtējumu un paust redzējumu radoši darbojoties,
kā rezultātā paredzēts izveidot animācijas, kurās eksperti atspoguļos šī gada vērtēšanai
iekļautās grāmatas, to varoņus, notikumus. Mūs atbalstīs un STOP MOTION jeb apstādinātās
kustības filmiņu veidošanā palīdzēs Stopiņu novada sabiedrisko attiecību speciāliste Inese
Skrastiņa. Sauriešu bibliotēkas darbiniecēm tas ir jauns izaicinājums, jo līdz šim esam
saskārušās skatoties jau gatavas animācijas un iepazīstot teorētiski filmiņu tapšanas procesu.

Ekspertu tikšanās bija laikā, kad Latvijā notiek Dzejas dienu pasākumi, tādēļ sākumā
skatījāmies 1983.gadā veidoto animācijas filmu “Kabata”, kurā izmantota Ojāra Vācieša dzeja

bērniem no krājuma “Astoņi kustoņi”. 2013.gadā šis dzejoļu krājums izdots atkārtoti un šogad
iekļauts Bērnu žūrijā jaunākajai lasītāju grupai. Uz tikšanos bija sanākuši visu vecuma grupu
eksperti, tādēļ, lai iedrošinātu lasītājus radošajam darbam, kopīgi skatījāmies animācijas, kas
veidotas ar stop motion metodi, kā arī apmācību video. Lasītāju vidū bija jaunieši, kuri
saskārušies ar iespēju šādi veidot radošos darbus, tādēļ atliek tik darboties.
Projekta ietvaros Sauriešu bibliotēka sadarbojas ar Upesleju internātpamatskolas –
rehabilitācijas centra bibliotēku. Skolas bibliotekāre Gunta Bruģētāja pastāstīja par
plānotajām aktivitātēm abu bibliotēku lasītājiem – žūrijas ekspertiem, kur būs arī iespēja
filmiņas rādīt citiem.
Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas ekspertiem jau pieejamas Latvijas Nacionālās bibliotēkas
elektroniskās vērtēšanas anketas. Aicinām sniegt vērtējumu gan anketās, gan radoši
darbojoties!
BJVŽ ekspertu tikšanās fotomirkļos skatāma: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesubiblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-tiksanas
Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(25.09.2014.)

Staigāt, vērot, uzzināt!
Ziemā iespējams vairāk laika veltīt tam, lai apgūtu un uzzinātu ko jaunu, bet pavasaris bērnus
vilina doties laukā no telpām.
Stopiņu pamatskolas Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Zīļuku” un „Taurenīšu” grupu bērni,
audzinātājas, audzinātāju palīdzes, PII metodiķe un Sauriešu bibliotēkas vadītāja 25.aprīļa
rītā devās klausīties putnu dziesmas, vērot, cik dažādi putni dzīvo mums līdzās, kā arī
spēlējoties iepazīt dažādu putnu mājvietas, paradumus.
Pirms pastaigas visi saņēma uzlīmes – putnus, ko piestiprināja pie apģērba kā draudzīgas
attieksmes apliecinājumu. Pastaigas laikā bērniem bija jāskaita, cik atšķirīgas putnu dziesmas
viņi saklausa – saskaitītas tika no 9 līdz pat vairāk par 20 dziesmām. Neviltotu prieku bērni
pauda, kad izdevās ieraudzīt pašus dziedātājus – sīļus, strazdus, cielavas, meža baložus.
Vislielāko sajūsmu izraisīja gaiļa dziesma, kurš cēli staigāja kādas mājas pagalmā,
sargādams savu vistu saimi.

Pastaigas beigās nonācām rotaļu laukumā, kur spēlējām spēles un pārrunājām, ko esam
redzējuši un jaunu uzzinājuši. Spēlē – uzdevumā bērniem bija jāiejūtas dažādās lomās –
gulbji, dzeguzes, meža pūces, strazdi, stārķi un viņu mājvietas. Katram „putnam” bija jāatrod
sava „mājvieta”. Bērni aizrautīgi iesaistījās spēlē, visizbrīnītākās bija „dzeguzes”, jo nevarēja
atrast savu mājvietu. Tad arī kopīgi ar audzinātāju palīdzību noskaidrojām, ka dzeguzes nevij
ligzdas, bet viņu mazuļus perē citi putni. Sarunas risinājās gan latviešu, gan krievu valodā.
Ieguvēji bija visi, jo putnu nosaukumus bērni apguva divās valodās.
Noslēgumā aplūkojām grāmatas, no kurām var uzzināt vairāk par Latvijā mītošiem putniem,
lasīt par tiem pasakas, ticējumus un minēt mīklas. Katra grupa par spēlē sekmīgi izpildīto
uzdevumu dāvanā saņēma puzli „Latvijas daba”, ar kuras palīdzību var iepazīt Latvijas
dzīvniekus, augus un ievērojamākos dabas pieminekļus.
Paldies Stopiņu pamatskolas PII metodiķei Kristīnei Stulbergai par sadarbību pasākumu
plānošanā un organizēšanā, grupu audzinātājām un viņu palīdzēm par atsaucību un atbalstu
pasākumu norisē!
Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(04.2014.)

Sauriešu bibliotēkas mazie lasītāji Lielajos lasīšanas svētkos
Lielie lasīšanas svētki ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas
“Bērnu un Jauniešu žūrija” noslēguma pasākums.

Tie patiešām ir lieli svētki grāmatu autoriem, izdevējiem, kā arī lasītājiem, kuri vairāku
mēnešu garumā lasījuši un vērtējuši programmā iekļautās grāmatas.

“Bērnu un Jauniešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada
Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla
fonds. 2013.gadā jau otro reizi darbojās arī “Vecāku žūrija”. Sauriešu bibliotēka programmā
iesaistījās pirmo reizi. Kopā ar lasītājiem tā bija jauna pieredze, jauns piedzīvojums.
Lai programmā kļūtu par ekspertu, lasītājam jādodas uz bibliotēku. Katrā vecuma grupā –
bērniem, jauniešiem un vecākiem – jāizlasa 5 – 6 grāmatas. Pēc tam jāaizpilda speciāla
anketa, sniedzot savu vērtējumu par izlasīto.
Sauriešu bibliotēkā žūrijas ekspertu komandā iesaistījās 17 lasītāji, no kuriem 11 sniedza
savu vērtējumu par 2013.gadā programmā iekļautajām grāmatām. Ikviens vērtējums ir
svarīgs, lai izvirzītu grāmatas, to autorus un izdevējus balvu saņemšanai. Lielajos lasīšanas
svētkos tika sumināti arī centīgākie lasītāji, īpašu uzmanību veltot tētiem.
Uz Lielajiem lasīšanas svētkiem marta pirmajā sestdienā Ķīpsalā devāmies ar žūrijas
ekspertiem – jaunākā vecuma lasītājiem – Emīliju Ķipēnu, Artūru Gruzduli-Borovoju, Jāni
Gruzduli-Borovoju un Arti Tračumu. Mums pievienojās arī Inta Gruzdule-Borovoja, kuras dēli
Artūrs un Jānis ir cītīgi lasītāji. Kopīgi vērojām aktieru prikšnesumus un ļoti atraktīvu balvu
pasniegšanu. Pasākuma organizatori visiem „Bērnu un Jauniešu žūrijas” ekspertiem bija
sarūpējuši īpašu sveicienu – dziedātāja Laura Reinika uzstāšanos.
Paldies visiem vecākiem, kuri atbalsta un veicina savu bērnu iesaistīšanos grāmatu lasīšanā!
Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(03.2014.)

Draugi raibajā zināšanu un spēļu pasaulē

Rudenī Stopiņu pamatskolas Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) grupiņu „Zīļuks” un
„Taurenīši” bērni viesojās bibliotēkā, daudzi no tiem pirmoreiz.
Turpinot iepazīties ar bibliotēku un tās piedāvātajām iespējām mācībām un atpūtai, Sauriešu
bibliotēkā februārī viesojās „Zīļuku” un „Taurenīšu” jaunākie audzēkņi, kuri rudenī vēl
neuzsāks skolas gaitas.
Bērni labprāt pavada brīvo laiku kopā ar draugiem. Šoreiz draugi atnākuši uz bibliotēku, lai
uzzinātu, ko interesantu bibliotēkā var darīt kopā. Bērni saņēma Kultūras Informācijas sistēmu
centra sagatavotās krāsojamās lapas, kuras viņi ļoti aizrautīgi izkrāsoja. Aplūkojot izkrāsotās
lapas, bērni secināja, ka bibliotēkā ikviens var būt mākslinieks, šeit pieejami datori, kur var
apgūt jaunas iemaņas datoru lietošanā, ar draugiem kopā ir interesanti skatīties lielajā
televizorā DVD filmas. Bibliotēka ir vieta, kur mācīties, lasot aizraujošas grāmatas, žurnālus,
ļauties sapņiem un fantāzijas lidojumam – braukt ar kuģiem uz tālām zemēm, ceļot zemūdens
valstībā vai meitenēm kļūt par visu apjūsmotām princesēm. Bērnu stūrītī iespējams ar labāko
draugu vai draudzeni dalīties noslēpumos, uz bibliotēku var nākt arī kopā ar savu tēti,
mammu, vectētiņu vai vecmāmiņu, uzzināsiet, kādas grāmatas viņiem patika lasīt, kādas
spēles spēlēt. Varbūt kopā ar vectētiņu uzspēlēt šahu?
Ar bērniem runājām par galveno cilvēku bibliotēkā – bibliotekāru. Šo vārdu daudzi mācījās
izrunāt pa zilbēm, garš un sarežģīts vārds. Bibliotekāram ir daudz darbu, jo viņam jārūpējas,
lai visiem bibliotēkas apmeklētājiem būtu labi un interesanti un viņi gribētu nākt uz bibliotēku
vēlreiz. Izvērsās interesanta diskusija, vai ar bibliotekāru arī var draudzēties. Kāpēc ne!
Kopā ar bērniem secinājām, ka bibliotēka ir vieta, kur draugiem tikties, sarunāties, iegūt
jaunas zināšanas, jo tā ir atklāta un draudzīga vide ikvienam tās apmeklētājam.

Savukārt lielākie Stopiņu pamatskolas PII grupu “Zīļuki” un “Taurenīši” audzēkņi – topošie
skolēni – Sauriešu bibliotēkā viesojās martā E-prasmju nedēļas ietvaros. Pasākums “Raibā
zināšanu un spēļu pasaule” noritēja ar devīzi: mācīties interesanti, spēlēties izzinoši!

Izmantojot globālā tīmekļa iespējas, daudzveidīgā un krāsainā spēļu pasaule ļoti aizrauj
bērnus. Spēlējoties viņi apgūst jaunas zināšanas un iemaņas it kā nemanāmi, interesanti,
viegli, atraktīvi. Bērni ar lielu interesi un aizrautību iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs. No
globālajā tīmeklī pieejamā plašā spēļu klāsta veiksmīgi izvēlētās piecas izzinošās spēles gan
raisīja spēles prieku, gan atklāja bērnu zināšanas un datorlietošanas prasmes.
Lai iesaistītos spēlē, Letonikas klausāmo pasaku vajadzēja uzmanīgi klausīties,
koncentrēties, analizēt pasakas varoņu rīcību. Uzdevumu izpildē bija nepieciešama laba
lasītprasme, kas ir īpaši svarīga topošajiem skolēniem.
Bērnu atmiņu un vērīgumu rosināja un veicināja dažādās spēles, piemēram, burtu
atpazīšana, priekšmetu sākuma burtu atrašana, puzles salikšana u.c.. Izglītojošās spēles
bērni veica aizrautīgi, paužot neviltotu prieku. Sarežģītākos uzdevumos lieti noderēja
bibliotekāres padoms.
Noslēgumā ikviens pasākuma dalībnieks saņēma žetonu par sekmīgu izglītojošo spēļu –
uzdevumu izpildi, bet katra grupiņa – Atzinības rakstu par piedalīšanos E-prasmju nedēļas
pasākumā.
Gaidām bibliotēkā bērnus un viņu vecākus, piedāvājot izmantot gan bibliotēkas krājumu, gan
informācijas tehnoloģiju iespējas.
Uz tikšanos bibliotēkā!
Sauriešu bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa un bibliotekāre Aija Sausiņa
(03.2014.)

