






Naudiņas ceļojums



Mazā Baiba ...



Bērniem: mana iecere ir radīt viena personāža bilžu grāmatu 
sēriju pirmskolas vecuma bērniem, tam attīstības posmam, kad 
viņi ir iemācījušies burtot un teju teju sāks tekoši lasīt. Tātad tā 
varētu būt bērna pirmā, patstāvīgi lasāmā grāmata, pieaugušā 
klātbūtnē, protams. Mazā Baiba ir reāls tēls, tepat Latvijā 
dzīvojoša meitenīte, kas ne ar ko neatšķiras no viņas 
vienaudžiem bērnudārzniekiem. Baiba ir aktīva un enerģiska, 
viņa gūst zināšanas un izglītību darbojoties, iegūstot pieredzi. 
Stāstiņi ir īsi, koncentrēti un spraigi, tie “rautin rauj” mazo 
lasītāju uz priekšu, vēlmē uzzināt kas notiks tālāk, kā viss 
beigsies. Ziņkārības dzinulis palīdz pārvarēt boksterēšanas 
grūtības, iespējamo nepatiku pret lasīšanu. Dažviet epizodes ir 
jocīgas, dažviet smieklīgas, dažviet baisas. Līdz šim visām 
grāmatām ir laimīgas beigas, ko gan nevaru apsolīt nākotnē, jo 
dzīve ir dzīve, un arī bērniem tā ne vienmēr ir draudzīga.



Skolotājiem. Domāju, iespējas izmantot grāmats apmācības procesā ir 

visai plašas un  daudzveidīgas. Neskatoties uz to, ka Baibas sērijas ir 

piedzīvojumu sērija, pasaku grāmatas, tās paver gana daudz iespēju 

analīzei.

Attiecības bērnu un dzīvnieku starpā, pieaugušo un dzīvnieku starpā, 

pieaugušo un bērnu starpā. Tur ir gan uzticēšanās draugam, gan atbildība, 

gan rūpes, gan drošsirdība, arī bērna paša drošība un iespējamie riski.  Pēc 

grāmatas izlasīšanas to visu ir vērts pārrunāt ar bērniem. Kā izturēties 

negaidītās situācijās, arī tādās, kas prasa rīkoties nekavējoties.

Daba, tās klātbūtne jebkurā literārā darbā, man vienmēr likusies ļoti 

svarīga. Arī savās grāmatās esmu centusies to uzsvērt, likt bērnam ievērot, 

kas notiek apkārt, kā daba mainās. Te protams nevar būt runa par dabas 

aprakstiem, jo bilžu grāmatu formāts to vienkārši nepieļauj, bet ir nakts un 

ir diena, ir saule, ir barga, nomākusies debess ar tumšiem mākoņiem un 

pārskaitušos pērkonu, kurš nikni uzrēc gaisa karotājiem. Bērna pozitīvās 

emocijas saistās ar mieru dabā, baisiem notikumiem, neziņai, šaubām, 

savukārt, ir atkal savas sdabas paralēles.



Stāstiņu izspēle, ļaujot bērniem radoši 

izpausties, var veidos īsas ludziņas, teksta 

montāžas utt., bez īpašas gatavošanās.

Lasījums līdz kulminācijai, apstādinot 

bērnu visinteresantākajā vietā un jautājot: 

“Kā tu domā, kas tagad notiks? Kā tu pats 

tagad rīkotos Baibas vietā? Kā tagad būtu 

vispreizāk rīkoties? utt.



Mākslinieks. Dāvis Ozols ir jauns 
gleznotājs, kurš pašlaik strādā pie sava 
diplomdarba un gatavojas absolvēt 
Latvijas Mākslas akadēmiju. Viņa 
ilustrācijas grāmatām ir neparastas, jā, bet 
bērniem tas patīk un man arī
Tikšanās ar bērniem bernu dārzos, 
mazpilsētu muzejos, bibliotēkās u.c. 
piemērotās vietās



Mākslinieks sagatavojies darbam ar bērniem




