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Lasīšanas izaicinājums "Vasara ar grāmatām"  

"Lasīšanas izaicinājums "Vasara ar grāmatu" ir aktivitāte, ko koordinē Kauņas, 

Klaipēdas, Šauļu, Panevēžas un Viļņas publiskās bibliotēkas un Lietuvas Neredzīgo 

bibliotēka. Akciju "Vasara ar grāmatām" organizē Apgabalu publisko bibliotēku 

asociācija, Lietuvas pašvaldību publisko bibliotēku asociācija un Lietuvas Kultūras 

ministrija. 

Mērķis 

 Palielināt to cilvēku skaitu, kas lasa daiļliteratūru un daiļliteratūru. 

Īpašie mērķi: 

1. Attīstīt pozitīvu motivāciju lasīt. 

2. Izveidot vidi, kas veicina lasīšanu un padara to pieejamu. 

3. Uzlabot skolēnu lasītprasmi. 

Levads 

Vai esat pamanījuši, cik populāri ir izaicinājumi?  

Katru dienu ejiet desmit tūkstošus soļu, katru vakaru uzrakstiet trīs iemeslus, 

kāpēc jums patīk, katru nedēļu apgūstiet simts jaunas valodas vārdus, pavasarī 

noskrieniet maratonu..... Es varētu turpināt un turpināt. Izaicinājumi motivē jūs rīkoties, 

apgūt ko jaunu, pārbaudīt savas spējas, atklāt jaunas gaumes. To pašu var teikt par 

lasīšanas izaicinājumiem, kuriem ir kopīgs mērķis - atklāt, biežāk ķerties pie grāmatas, 

paplašināt redzesloku. 

Skolēni uzzina par kampaņu un tiek aicināti tajā piedalīties. 

Katru gadu tiek publicēti izaicinājuma uzdevumi. 

Uzdevumi 2021. gadā: 

1) Izlasiet detektīvgrāmatu. 

2) Izlasiet grāmatu, kuras nosaukums ir vismaz 4 vārdi. 

3) Izlasiet grāmatu, kas saņēmusi literāro balvu. 

4) Izlasiet grāmatu, kas izdota pēdējā tūkstošgadē. 

5) Izlasiet kādu smieklīgu grāmatu. 
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Metodes, paņēmieni un rīki 

Balvu pasniegšana, kuras saņemsim, kad būs izpildīti visi uzdevumi. 

Skolas bibliotēka ir reģistrēta kā dalībniece. 

Skolēni, kas pieņem izaicinājumu, tiek reģistrēti. 

Bibliotekārs palīdz izvēlēties grāmatas, lai izpildītu izaicinājumu. 

Grāmatas tiek lasītas vasarā atbilstoši izaicinājumam. 

Mēs nofotografējamies ar izlasītajām grāmatām skaistā vasaras vidē un nosūtām tās 

bibliotekārei. 

Rudenī mēs izvēlamies mākslinieciskākās fotogrāfijas. 

Mēs runājam par to, kā mums izdevās pārvarēt šo izaicinājumu. 

Tie, kas izpilda izaicinājumu, saņem sertifikātu, balvu un mīļu dāvanu no 

bibliotekāres. 

Tie, kuri nepabeidz izaicinājumu, saņem diplomu, kas apliecina, ka viņi piedalījās 

izaicinājumā, bet viņiem nedaudz pietrūka. 

Mēs publicējam diplomu un balvu fotogrāfijas. 

Mēs rīkojam izstādi, lai parādītu, kā bērniem veicies lasīšanā.  

Fotogrāfiju komplekts, kas ilustrē akciju "Vasara ar grāmatām 
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