
Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas piedāvājums pirmsskolas vecuma 
bērniem 2017./2018.m.g. 

Sarunas bibliotēkā 
 
Septembris 

 Dzejas dienas (pēc izvēles Jānis Rainis, Aspazija, Jāzeps Osmanis, Jānis Baltvilks, 
Uldis Auseklis) 

Oktobris 

 Mākoņu un vēju laiks (vētras, negaisi, migla u.c.) (6 gadi) 

 Rudens veltes (ko zinām par kartupeļu, tomātu u.c. vēsturi) (6 gadi) 

 Rudens nāca sētiņā (4, 5 gadi) 
Novembris 

 Mana māja, tava māja, dzīvnieku māja (4, 5 gadi) 

 Mājokļi no seniem laikiem līdz mūsdienām (6 gadi) 

 Kur visdzidrākie ūdeņi, zaļākie meži – Latvijā (Latvijas dabas bagātības, skaistākās 
vietas) (6 gadi) 

 Latvija svin svētkus (6 gadi) 

 Es dzīvoju Latvijā ( 4, 5 gadi) 
Decembris 

 Ziemassvētki grāmatu plauktā (iepazīstam grāmatas par Ziemassvētkiem) (4-6 gadi) 

 Kur dzīvo rūķi  (4-6 gadi) 

 Ziemassvētku vecīši pasaulē (4-6 gadi) 
Janvāris 

 Dzīvnieki mūsu mājās (suņi, kaķi, bruņurupuči, kāmīši), cilvēku dažādā attieksme pret 
dzīvniekiem (dzīvnieku audzētāju klubi, dzīvnieku izstādes) ( 6 gadi) 

 Dzīvnieki mūsu mājās (suņi, kaķi, aitas, govis, mājputni) (4, 5 gadi) 

  Dzīvnieki siltajās un aukstajās zemēs (jebkurai vecuma grupai) 
Februāris 

 Dzīvnieki, kurus mēs nepazīstam (cirslis, susurs, sermulis, sikspārnis, ūdrs, ronis u.c.)  

 Par cilvēku ietekmi uz dabu un dabas piesārņošana. Cūkmens nāk palīgā (6 gadi) 

 Dzīvnieki mežos, pļavās  un upēs (caunas, bebri, jenoti, peles, kurmji) (5 gadi) 

 Meža dzīvnieki (zaķis, stirna, alnis, vilks, lācis u.c.) (4 gadi)  

 Par zaķi, lapsu un vilku (gudrība latviešu tautas dzīvnieku pasakās) 
Marts    

 Lidojam kā putni, peldam kā zivis (sauszemes, gaisa un ūdens transports, glābēji) (6 
gadi) 

 Braucam, peldam, lidojam. Transportlīdzekļi (4, 5 gadi) 

 Ūdens (no avota līdz jūrai, zivis, ūdens transports) (5, 6 gadi) 

 Visums (5, 6 gadi) 
Aprīlis 

 Putni pavasarī (ūdensputni, naktsputni  - pūce, ūpis, vakarlēpis). Putnu balsīs 
klausoties (6 gadi) 

 Putni (ligzdguļi, ligzdbēgļi,) mums zināmie un nezināmie(zvirbuļi, vārnas, strazdi, 
lakstīgalas, pīles, gulbji u.c.) (4.5 gadi) 

 Ceļojums kukaiņu pasaulē (5 gadi) 

 Ciemos pie kukaiņu lielajām saimēm – bitēm, skudrām, lapsenēm u.c. (6 gadi) 

 Dūc kukaiņi, dzied putni – pavasaris iestājies! (4 gadi) 
Maijs 

 Kas aug pļavā un mūsu dārzā? (par ziediem) (6 gadi) 

 Koki (folklorā, dabā) (6 gadi) 

 Vai pazīsti mūsu kokus un puķes? ( 4., 5.gadi) 
 

Iespējams veidot un kombinēt tēmas pēc pieprasījuma – par uzvedību, drošību, dažādiem 
rakstniekiem utt. 
Lūgums pieteikties nedēļu iepriekš. 
Lai pieteiktu pirmsskolas izglītības iestādes grupu sarunai bibliotēkā, lūdzam sazināties ar 
Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāju Ivetu Skrebeli, zvanot: 
65071948, 27527491. 


