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Mūsu bērnudārzs



Interesi par lasīšanu nosaka visas personības 
nobriešana. Bērnam, lai sasniegtu patstāvīgas 
lasīšanas stadiju, jāiziet noteikti posmi, proti:



                                                                                           
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                    

2. dzejoļu, stāstu, pasaku utt. klausīšanās

- lasa skolotājs

- lasa vecāki bērnudārznieki



Intereses par literatūru veicināšana tiek veikta, izmantojot 
dažādas darba formas un metodes.

Tie var ietvert:
Radoša spēle ar lasīšanu kopā ar brīvu mūzikas un 
kustības izpausmi.
Piemēram.
1) "Sapņo, sapņo, pasaka".
- Tā bija mūsu pirmsskolas sagatavotās starpskolu 
literārās spēles tēma. Bija pasaku mīklas, burvju burbuļu 
šovs un Mazurijas leģendas "King Sielaw" iestudējums 
bērnu izpildījumā.
King Sielaw - King Fish ar zinātnisku nosaukumu Coregonus lavaretus





2 "Atskaņa pie mums".
- literārā spēle ar dzejoli, ko sagatavojusi Pašvaldības publiskā 
bibliotēka. Mūsu bērnudārzs uzstājās ar atskaņu
"Mana valoda".



. 3. "Tikšanās ar dzeju".
 - pašvaldības publiskās bibliotēkas organizētā literārā 
spēle par godu bērnu svētkiem Ekomarinas ostā. Mūsu 
bērnudārzs uzstājās ar skaņdarbu ar nosaukumu 
"Džungļi" ..





4. "Spēlē ar grāmatām".
 - Vēl viena literārā spēle Ekomarinas ostā. Mūsu 
bērnudārzs uzstājās ar Džuliana Tuwima dzejoli 
"Lokomotīve".





      

Klausoties literāros darbus:

Kampaņas "Visa Polija lasa bērniem" ietvaros 
notika tikšanās ar bērnu grāmatu autori 
Dorotu Gellner kundzi. Bērni klausījās 

dzejoļus, stāstus, pasakas, atskaņas un 
dziesmas, kurām Dorota Gellner kundze 

uzrakstīja vārdus.





Tikšanās ar aktieri un rakstnieku Zbigņevu Vaškeleviču Pašvaldības 
publiskajā bibliotēkā.

Zbigņeva kungs - grāmatu "Wujek Ziuniek na długe wieczory" 
("Tēvocis Ziuniek gariem ziemas vakariem"), "Wujek Ziuniek - 
kopiuj, wklej" ("Tēvocis Ziuniek - kopēt, ielīmēt") autors lasīja 
dzejoļus bērniem bērnudārzniekiem un pastāstīja viņiem par 
aktiera un režisora   darbu teātrī.



     

Tikšanās ar rakstnieci un grāmatas bērniem "Zilā zeme" 
autori Annu Svijcu.

Svijetas kundze pirmsskolas vecuma bērniem nolasīja 
grāmatas fragmentu, un bērni iepazina galveno varoni 
Stefanu un viņa piedzīvojumus. Tikšanās laikā bērni 
ilustrēja grāmatas fragmentus.







  Bērnu lasīšanas interešu attīstīšanas metodes ir 
šādas:

ceļojumi uz pilsētas publisko bibliotēku





   
     .

- regulāras lasīšanas tikšanās ar Pašvaldības 
publiskās bibliotēkas darbinieku



    - Cikliskās izglītojošās lasīšanas nodarbības 
rajona pedagoģiskajā bibliotēkā

Aktivitātes "Literārā avārija" laikā pirmsskolas 
vecuma bērni uzzināja, ka "Bērnu sirds sitas pēc 

grāmatām".





    

     .

"Par bērniem, kas mīl grāmatas" - vēl viena 
lasīšanas aktivitāte novada pedagoģiskajā 

bibliotēkā.



    

     .

Tauriņi "Labo vārdu dārzā" - lasīšanas aktivitātes 
rajona pedagoģiskajā bibliotēkā



  
- braucieni uz grāmatnīcu



       
Bērnu interesi par lasīšanu stimulē arī piedalīšanās 

mākslas un literārajos konkursos.

- konkurss "Pasakas ilustrācija"



                  - rajona konkurss "Eko - Vāveles pūķis
Vāvele - kalns ar poļu karaļu pili Krakovā, kur ļoti sen alā 

dzīvoja Pūķis (pēc leģendas)



          
- Pelnrušķītes eko-karietes konkurss



- rajona konkurss "Poļu leģendas"



        
Lasīšanas izglītības attīstīšanas veidi ir:

1. bērni paši izdomā savus pasaku un teiku tekstus.

Tāpēc mēs organizējām valsts mēroga konkursu 
"Pasaku grāmata", kura mērķis bija veicināt lasīšanu, 
attīstīt radošo darbību un atbrīvot prieku no pašu 
veidotas grāmatas.



     
2. dalība konkursā "Lielā 
lasītāju līga"

Projekts veicināja grāmatu 
lasīšanu.

Pirmsskolas vecuma bērni, 
kas piedalījās projektā, 
sastādīja jauno lasītāju 
dienasgrāmatas, kurās bija 
ilustrētas grāmatas, kuras 
viņi lasīja kopā ar vecākiem.



                                                                                                                    
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                     

Vēl viena metode literārā satura nodošanai ir bērnu teātru 
izmantošana, lai parādītu darba saturu:

Leļļu teātris

Rokas leļļu teātris



  

Kamishibai attēlu teātris



Kamishibai teātrim nepieciešami divpusēji dēļi ar attēliem 
vienā pusē un tekstu otrā pusē, kā arī koka vitrīna, kurā 
tiek parādīti dēļi.



          

Lasīšana joprojām ir zināšanu atslēga.

Daudzi cilvēki, lai arī prot lasīt, nelasa. Kāpēc?

Jo ieradums un nepieciešamība lasīt jāveido 
bērnudārzā.

Lasot, pirmsskolas vecuma bērni attīsta iztēli, 
bagātina vārdu krājumu un iemācās izteikties.

Tās ir sen zināmas un vienmēr atkārtotas 
patiesības.

                     Paldies par klausīšanos.
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