
 

 

 
Erasmus+ programmas projekts  

"Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā" 

Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421 

Skolas stratēģija skolēnu 

lasīšanas veicināšanai 

Darbu plāns 

 

  



Aktivitātes 

Īstenošanas datums  

Atbildīgās personas. 
Darbības. 

Septembris 

Atbildīgās personas - 

bibliotekāri 

1 Pirmās grāmatas svētki. Pēc iepazīšanās ar bibliotēkas 

noteikumiem bērni saņem lasītāja kartes un nodod zvērestu. 

Oktobris 

Atbildīgās personas - 

bibliotekāri 

2 Nodarbības bibliotēkā: 

2.1 Nodarbība par bibliotēkas izmantošanu, noteikumiem un 

reglamentu. 

2.2. Nodarbība par lasīšanas priekšrocībām 3.-4. klašu 

skolēniem. 

Novembris 

Atbildīgās personas - 

bibliotekāri 

3.1. Konkurss- viktorīna par godu lietuviešu valodas nedēļai 

"Gudrinieki" 5. klases skolēniem, kuras uzvarētāji saņem 

saldumus un citas dāvanas. 

3.2 Ziemeļvalstu literatūras nedēļa.  

Ziemeļvalstu autoru grāmatu fragmentu lasīšana dažādās 

nodarbībās, ziemeļvalstu ēdienu degustācija un izstādes 

"Ziemeļu troļļi" apmeklējums. 

Decembris 

Atbildīgās personas - 

bibliotekāri 

4. organizēt pasākumu "Grāmatu zvaigznei". - Bērni un 

skolotāji tiek aicināti ziedot bibliotēkai jaunas grāmatas. 

Daži pērk jaunas grāmatas, bet citi tās atnes no mājām.  

Janvāris 

5. integrētas lietuviešu valodas stundas. 

Lasījums sveču gaismā "Antanuka rīts" Rakstnieka V. 

Krėvė. 

Februāris 

Atbildīgās personas - 

dzimtās valodas skolotāji  

6. izstāde "Grāmatas vēsture kastē". Nesen izlasītas 

grāmatas prezentācija 

Marts 

Atbildīgās personas - 

bibliotekāri, dzimtās 

valodas skolotāji 

7 Diena, kad piemin cilvēkus, kas no Prūsijas uz Lietuvu 

kontrabandas ceļā pārveda grāmatas (lietuviešu valodā - 

knygnešys). Skolēni tiek iepazīstināti ar lietuviešu valodas 

grāmatu ražošanas un glabāšanas aizlieguma periodu. 

Viktorīna par tēmu "knygnešys". 

Aprīlis 

Atbildīgās personas - 

bibliotekāri, dzimtās 

valodas skolotāji 

8. Nacionālā Lietuvas bibliotēku nedēļa: 

8.1.Detektīvs bibliotēkā - dažādi un interesanti uzdevumi 

bibliotēkā.  

8.2.Grāmatas tapšanas vēsture. Bērni uzzina par grāmatas 

tapšanu. 



9.Integrētās lietuviešu literatūras stundas bibliotēkā. 

Fragmentu lasīšana un minēšana no H. K. Andersena "H. 

K. Andersena pasakām".  

Maijs 

Atbildīgās personas - 

bibliotekāri 

10. balvas labākajiem lasītājiem mācību gada beigās.  

Visa gada garumā 

11. bērnu un viņu vecāku darbu izstādes. 

12. lasīšana skaļi: 

12.1 Projekta darbs "Pasakas" pirmsskolas vecuma 

bērniem.  Tā kā bērni paši neprot lasīt, viņi vienkārši 

klausās pasakas.  

12.2 1.-4. klašu skolēni lasa pasakas. 

13. individuālas sarunas ar skolēniem par grāmatu lasīšanu 

un bibliotēkas izmantošanu. 

14. tikšanās ar grāmatu autoriem. 

15) sniegt palīdzību tiem, kam tā nepieciešama, atbildēt uz 

saņemtajiem jautājumiem. 

16. Palīdzības sniegšana labiem lasītājiem. 

17. literatūras viktorīnas. 

18. Informācijas izplatīšana par jauniegūtajām grāmatām; 

jauno grāmatu izstāde. 

19. e-publikāciju prezentācijas skolotājiem un skolēniem. 

20. tematisko izstāžu sagatavošana. 

21. iepazīšanās ar dažādām meklētājprogrammām.  

22. Informācijas izplatīšana par bibliotēkas resursiem un to 

izmantošanu. 

23. aktivitāšu publicēšana skolas tīmekļa vietnē . 

 24. organizēt izglītojošus pasākumus bibliotēkā pēc 

stundām, piemēram, galda spēles.   

 


