Ej! Vēro! Dari! Izzini!
Darba lapa
Ekskursija- Dzelzceļa muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka,
Rīgas Starptautiskā lidosta

Ekskursijas laikā esi vērīgs, klausies gidu stāstījumā un noskaidro dažādas lietas!
1. Kā vēl sauc Latvijas Nacionālo bibliotēku! Kāpēc?
_________________________________________________________
2. Kurš ir bibliotēkas arhitekts?
___________________________________________________________
3. Bibliotēka mums parasti saistās ar grāmatu krātuvi. Kas vēl, bez grāmatām, ir
atrodami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā? Cik plaša ir LNB?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Kurā stāvā tas atrodas Dainu skapis? Kas tajā atrodas? Kas to izgatavoja?
______________________________________________________________
________________________________________________________________
5.Uzraksti savu mīļāko tautas dziesmu!

6.Kurš no vilciena vagoniem vai lokomotīvēm Tev likās visinteresantākais? Kāpēc?
______________________________________________________________
___________________________________________________________

7.Kādam nolūkam izmantoja tvaika lokomotīvi?
______________________________________________________________
____________________________________________________________
8.Nosauc 3 profesijas, kas saistītas ar dzelzceļu!
______________________________________________________________
____________________________________________________________
9.Kā Tu juties, izejot cauri lidostas kontrolei?
______________________________________________________________
___________________________________________________________
10. Kādas jaunas profesijas uzzināji šajā ekskursijā? Kādas rakstura iezīmes ir
nepieciešamas šajās profesijās?
______________________________________________________________
________________________________________________________
11.Izveido 5 selfijus pie Tev saistošiem objektiem! Vari veidot kopā ar
draugiem.
Jauku dienu!
Sagatavoja M.Birzniece
M.Zāģere

Ej! Vēro! Dari! Izzini!
Ekskursija- Dzelzceļa muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka,
Rīgas Starptautiskā lidosta

Atbilžu lapa
Sava apmeklējuma laikā esi vērīgs, klausies gidu stāstījumā un noskaidro dažādas lietas!
1. Kā vēl sauc Latvijas Nacionālo bibliotēku! Kāpēc?
Gaismas pils ēkas ārējā veidola pamatā ir Raiņa lugā "Zelta zirgs" attēlotais stikla kalns ar dusošo
princesi, kurā uzjāj pasaku varonis Antiņš.
2. Kurš ir Bibliotēkas arhitekts?
Bibliotēku projektējis slavenais latviešu arhitekts Gunārs Birkerts(ASV).
3. Bibliotēka mums parasti saistās ar grāmatu krātuvi. Kas vēl, bez grāmatām, ir atrodami Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā? Cik plaša ir LNB?
LNB vairāk nekā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares

ar

pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie
krājumi ― retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centra kolekcijas, māksla un mūzika,
skaņu ieraksti, attēli, izdevumi, sīkie iespieddarbi, kartes.
4.Kurā stāvā tas atrodas Dainu skapis? Kas tajā atrodas? Kas to izgatavoja?
Dainu skapis atrodas 5.stāvā.
5.Uzraksti savu mīļāko tautas dziesmu!
6.Kurš no vilciena vagoniem vai lokomotīvēm Tev likās visinteresantākais? Kāpēc?
7.Kādam nolūkam izmantoja tvaika lokomotīvi?
8.Nosauc 3 profesijas, kas saistītas ar dzelzceļu!
9 .Kā Tu juties, izejot cauri lidostas kontrolei?
10. Kādas jaunas profesijas uzzināji šajā ekskursijā? Kādas rakstura iezīmes ir nepieciešamas
šajās profesijās?
11.Izveido 5 selfijus pie Tev saistošiem objektiem! Vari veidot kopā ar draugiem.
Jauku dienu!

Sagatavoja M.Birzniece, M.Zāģere

