Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Virtakas klases” piedāvājums
sākumskolas skolēniem
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Ekskursija
Ceļojums ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" ar āķīgu un aizraujošu uzdevumu
grāmatiņu (līdz 15 cilvēkiem)
Ar uzdevumu grāmatiņas palīdzību skolēni iepazīst ekspozīciju, spēj tajā
orientēties, gan patstāvīgi, gan grupās rod atbildes uz dažādiem jautājumiem
par grāmatu attīstības vēsturi, grāmatu formu un sastāvdaļām, kā arī pārdomā
grāmatu nozīmi savā dzīvē. Mācoties atlasīt informāciju, skolēni vingrinās
teksta analīzes, sadarbības un radošuma prasmēs.

Nodarbība
Nodarbība par senajām rakstu zīmēm ar iespēju papildināt Virtakas iezi ar
savu zīmi (līdz 20 cilvēkiem)

Nodarbības dalībnieki iepazīst Virtakas ieža zīmes un to tapšanas vēsturi,
izprot un paši interpretē šo zīmju nozīmi. Apgūtos stilizācijas principus skolēni
izmanto, veidojot paši savas dzimtas zīmes. Nodarbības beigās visi dalībnieki
uz tāfeles sienas zīmē savas zīmes, kopumā izveidojot jaunu – mūsdienu
"Virtakas iezi". Nodarbība veicina radošo domāšanu un informācijas analīzes
prasmes.

Radošās darbnīcas
Mana zīme manā logā (līdz 20 cilvēkiem)
Iedvesmojoties no Virtakas ieža un citām senajām Latvijas rakstu zīmēm,
darbnīcas dalībnieki izstrādā savas dzimtas zīmi un ietver to logā iekaramā
dekorā. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.
Darbnīcas ilgums: 40 min.
Ceļojumu pastkaršu veidošana* (līdz 40 cilvēkiem)
Darbnīcas dalībnieki apmeklē gan Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, gan
Latvijas Nacionālo bibliotēku. Dzelzceļa muzejā skolēni aplūko ikdienā
apmeklētājiem nepieejamos autentiskos dzelzceļa ritekļus un uzzina, kā
dzelzceļa attīstība kopš 19. gadsimta mainījusi ceļošanas paradumus.
Smeļoties iedvesmu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Dzelzceļa muzeja
krājumiem, skolēni veido katrs savu ceļojuma pastkartes dizainu. Kartītes tiek
veidotas, gan zīmējot ar roku, gan drukājot augstspieduma tehnikā ar 100
gadus senu Bostonpresi. Darbnīcas laikā skolēni attīsta pašvadības,
radošuma un rakstīt prasmes. Iegūst zināšanas kultūras, vēstures, sociālo
zinību un mākslas priekšmetos.
Darbnīcas ilgums: 70 min.
*Darbnīcas maksa saskaņā ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja cenrādi.

Ekskursijas, nodarbības un radošās darbnīcas skolēniem – bez
maksas!
! Radošās darbnīcas “Ceļojumu pastkaršu veidošana” maksa saskaņā ar
Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja cenrādi.
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