Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Virtakas klases” tiešsaistes
nodarbību un darbnīcu piedāvājums

Attālināti lietojami mācību materiāli
Mācību materiālus dažādām vecuma grupām iespējams izmantot patstāvīgi –
gan mācoties no mājām, gan klasē. Tos papildina ieteikumi skolotājiem.
Tēmas:








Grāmatu ilustrācijas cauri gadsimtiem. 2.–4. klase
Burtveidols. 3.–6. klase
Kas ir zīmes un simboli? Virtakas raksti un zīmes mums apkārt. 4.–6.
klase
Dziesmas un dzeja – tautas spēks. 8.–9. klase, vidusskola
Kas kopīgs Vidzemes brāļu draudzei un soctīkliem? 10.–12. klase
Jaunlatviešu stāsti. Grāmata un nācija. 10.–12. klase
Cenzūra. Jēdziens un interpretācijas. 10.–12. klase

Mācību materiāli pieejami šeit.

Tiešsaistes nodarbības
LNB muzejpedagogu vadītas nodarbības Zoom platformā, izmantojot
attālināti lietojamos mācību materiālus:







Grāmatu ilustrācijas cauri gadsimtiem. 2.–4. klase
Burtveidols. 3.–6. klase
Dziesmas un dzeja – tautas spēks. 8.–9. klase, vidusskola
Kas kopīgs Vidzemes brāļu draudzei un soctīkliem? 10.–12. klase
Jaunlatviešu stāsti. Grāmata un nācija. 10.–12. klase
Cenzūra. Jēdziens un interpretācijas. 10.–12. klase

Jūsu vajadzībām individuāli pielāgota nodarbība par grāmatniecības
vēstures tēmu. Lai vienotos par nodarbības tematu un detaļām, aicinām
pedagogus sazināties, rakstot uz e-pastu gramata.latvija@lnb.lv vai zvanot uz
tālruni 26420065.

Tiešsaistes radošās darbnīcas
Darbnīcas

Zoom

platformā

vada

muzejpedagogs.

Pirms

nodarbības

dalībniekiem jāsagatavo materiāli un darba vieta gan darbam tiešsaistē, gan arī
praktiskām aktivitātēm.
Paralēli praktisko iemaņu apguvei skolēni mācās lietot Latvijas Nacionālo
digitālo bibliotēku un citus digitālos informācijas resursus, veidojot izpratni par
drošticamiem un kvalitatīviem informācijas avotiem.

Grafika
4.–9. klase
Skolēni mācās drukas tehnoloģiju vēsturi, meklējot un pētot dažādus drukāta
teksta un attēlu paraugus no LNB digitālā krājuma. Attīstot radošumu, trenējot
precizitāti un pacietību, katrs dalībnieks izveido savu augstspieduma
iespiedformu jeb klišeju, kuru nodarbības beigās nodrukā.
Darbnīcas ilgums: 60 min.
Darbnīcai nepieciešams:
Parastais zīmulis, papīrs skicēšanai (A6), gluds EPS pārtikas paliktnis
(piedāvājam saņemt nepieciešamo materiālu uz vietas LNB), balts papīrs
drukāšanai (jābūt lielākam par EPS plāksnīti), sedzoša krāsa (akrils vai guaša),

lēzens šķīvis vai paliktnis krāsai, rullītis (der arī neliels, gluds celtniecības
rullītis) vai liela plakanā ota, avīze vai paliktnis darbam.

Grāmatu iesiešana
5.–9. klase
Dalībnieki mācās par grāmatas iesējuma nozīmi un veidiem senāk un
mūsdienās, pētot savā grāmatu plauktā atrodamās grāmatas, kā arī LNB
digitālajā krājumā atrodamos piemērus. Skolēni iesien blociņu, soli pa solim
mācoties vienu no iesējuma veidiem.
Darbnīcas ilgums: 60 min.
Darbnīcai nepieciešams:
Divas loksnes bieza papīra, bet ne kartona (A5), kaudzīte ar plānāku papīru
(A5, vismaz 20 loksnes, var arī vairāk), šķēres, lāpāmadata, īlens (ja ir
pieejams), lina diegs vai dzija, rakstāmais, piezīmju papīrs, grāmata no mājas
bibliotēkas.

Papīra dizaina darbnīca
3.–7. klase
Dalībnieki pēta mājās pieejamās mūsdienu grāmatas un senākas grāmatas no
LNB digitālās kolekcijas, izdarot secinājumus par dizaina risinājumiem, gaumi
un tehnoloģiskajām iespējām dažādos gadsimtos. Iedvesmojoties no senāk
grāmatu iesiešanā izmantotajiem raibpapīriem, skolēni veido paši savu papīra
dizainu.
Darbnīcas ilgums: 45 min.
Darbnīcai nepieciešams:
Divas lielas ne pārāk bieza papīra loksnes (A3 vai lielāks), kartona atgriezumi,
šķēres, sedzoša krāsa (akrils vai guaša), rullītis vai liela plakanā ota, dažādi
rīki, ar kuriem var veidot nospiedumus krāsā (dakšiņa, ķemme, zīmogi, neliels
sūklītis utt.), mīļākā grāmata no mājas bibliotēkas.

Kaligrāfija
3.–9. klase
Dalībnieki pēta manuskriptu un rokrakstu paraugus no LNB un Europeana
digitālajiem resursiem, uzzinot par kaligrāfijas nozīmi senāk un mūsdienās.
Nodarbības praktiskajā daļā skolēni apgūst kaligrāfijas pamatprincipus, mācās
iesildīšanās vingrinājumus un raksta savu vārdu vai citu paša izvēlētu tekstu ar
otu.
Darbnīcas ilgums: 45 min.
Darbnīcai nepieciešams:
Liela, plakana mākslīgo saru ota, trīs lielas papīra loksnes (vismaz A3), tuša
vai sašķidrināta guaša, bļodiņa vai šķīvis ar augstām malām, trauks ar ūdeni.

Nodarbības un radošās darbnīcas skolēniem – bez maksas!
Kontakti
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, 1. stāvs
Tālr.: 26420065
E-pasts: gramata.latvija@lnb.lv

