2017.gada pasākumi
Zosēnu pagasta bibliotēkā bibliotēku nedēļā 20. aprīlī notika radošā darbnīca. Šoreiz veidojām auduma
ziedus, ko piestiprinājām matu stīpiņām. Tādas rotas veidoja meitenes .Zēni no auduma veidoja taurenīšus,
ko katrs varēs izmantot sev svētkos uzposties. Papildus šīm rotām zēni vēl paspēja savām māmiņām izgatavot
rokas sprādzes no pērlītēm. Paldies visiem čaklajiem bērniem un darbu vadītājai Daigai. Nedēļu priecājamies
par šiem darbiņiem izstādē bibliotēkā.

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumai.

Gaidot pavasara svētkus - Lieldienas Zosēnu pagasta bibliotēkā tika veidoti dažādi Lieldienu dekori. Cālīši,
zaķīši un vistiņas izdekorēja bibliotēkas telpas.
Paldies čaklajiem palīgiem, kas piedalījās šajā tapšanas procesā. Marta un aprīļa mēnesī bibliotēkā var apskatīt
Daigas veidoto ziedu - piespraužu izstādi.

Es zinu, kā roze plaukst
Klusi, klusi!
Tā nosarkst un iemirdzas
Klusi, klusi!
Es zinu, kā mīlē sirds:
Klusi, klusi!
Tā sapņo un ilgojas
Klusi, klusi...
/J.Poruks/

Gaidot Valentīna dienu (mums vēl neiepazītos svētkus) Zosēnu bibliotēkā, pēc bērnu pieprasījuma veidojām
nodarbību. No atlasa lentītēm gatavojām sirsniņveida piespraudes. Meitenes čakli strādājot, katra izveidoja
divas piespraudes. Katra savu darbiņu varēja ņemt līdz uz mājām, lai iepriecinātu savus mīļos. Prieks meitenēm
un gandarījums mums visām par paveikto.

Februāris - sveču mēnesis...
Visu gadu naudu krāju,
Sveču dienas gaidīdams;
Nu atnāca sveču diena,
Nu naudiņa jātērē.

Zosēnu bibliotēkā 3. februārī notika lielā svečošanās. No netradicionāliem materiāliem veidojām svečturus,
kur ievietot katram bērnam savu svecīti. papīra rulli piepildījām ar putraimiem , granti un vati. Izveidoto
pamatni rotājām ar dažādā lentītēm, ziediņiem, pušķīšiem, pērlītēm, lapiņām un vēl citiem sīkiem rotājumiem.
Uz piepildītajiem un apgreznotajiem statīviem novietojām svecīti. Katram bērnam iznāca ļoti interesanta
kombinācija - svečturis. Šo izstādi nedēļas garumā varam apskatīt bibliotēkā. Pēc tam šie interesantie svečturīši
ceļos uz mājām pie bērniem. Paldies maniem čaklajiem rūķīšiem par šo darbiņu: Lāsmai, Samantai, Rūtai,
Agnesei, Kasparam, Evelīnai, Kristīnei, Matīsam un mūsu radošo domu autorei Daigai!

_________________________________________________________________________________________
Trešdien 10. februārī bibliotēkā radošā darbnīca - veidosim sirsniņpiespraudes no sarkanām lentītēm.
varēsim atkal radoši un interesanti pastrādāt.

