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Latviešu valodas rotaļnodarbība
„Kā zaķēns ciemos gāja”
Spēle „Tīra vide”
Integrētā rotaļnodarbība 6-7 gadus veciem
bērniem “Putni ziemā”

Latviešu valodas rotaļnodarbība

„Kā zaķēns ciemos gāja”

ANITA LAURENA,
Daugavpils pilsētas 9. speciālā PII latviešu valodas skolotāja

Mērķis- audzināt pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu,
piedāvājot 5-6 gadus veciem bērniem dažādus attīstošus
uzdevumus un aktivitātes.
Uzdevumiw Izglītojošie:
1.
attīstīt prasmi veidot pareizu teikuma formu, lietojot īpašības vārdus;
2.
artikulēt skaņu „Z” un patskaņus „a”, „ā”, „e”, „ē”,
„i”, „ī”.
w Attīstošie:
1.
attīstīt redzes uztveri;
2.
attīstīt lasītprasmi latviešu valodā;
3.
attīstīt prasmi runāt dažādās intonācijās (skaļi,
klusi, čukstus)
w Audzinošie:
1.
attīstīt prasmi uzklausīt vienam otru.
w Koriģējošie:
1.
attīstīt acs roku koordināciju;
2.
nodrošināt acs atpūtas režīmu;

3. Didaktiska spēle „Stāsti par zaķēnu”
Dota rotaļlieta zaķis. Bērni pa vienam stāsta par zaķa
ķermeņa daļām pilnos teikumos, lietojot īpašības vārdus:
zaķim ir balts kažoks, zaķim ir garas ausis, zaķim ir garas
ūsas. utt.
4. Acs atpūta „Saules zaķēnu prieks”
Katram bērnam ir dots saules zaķēns, kuru viņš uzliek uz
labās rokas rādītājpirksta. Pēc skolotājas norādījumiem,
bērni veic acs atpūtu, vērojot ar actiņām zaķīša virzību: pa
labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, uz priekšu u.tml.

Nodarbības gaita
1. Sasveicināšanās „ Labu rītu”
Labu rītu actiņas (kustina katras rociņas pirkstiņu, atdarinot skropstiņas),
Labu rītu austiņas (samīļo savas austiņas,)
Labu rītu rociņas (māj ar rociņām),
Labu rītu kājiņas (samīļo savas kājiņas),
Labrīt tev (ar rokām rāda uz priekšu),
Labrīt man (ar rokām rāda uz sevi),
Labrīt visiem mums. (izpleš rokas).

5.
Burta artikulācija „Kopā ar burtiņu Z”
Doti burti- Z, A, Ā, E, Ē, I, Ī. Bērni lasa zilbes un piemeklē
attiecīgo attēlu, kas sākas ar šādu zilbi: ZA-ĶIS, ZĀ-BAKS,
ZE-ME-NE, ZĒNS, ZILS, ZĪ-MU-LIS

2. Didaktiska spēle „Kas tur paslēpies?”
Uz tāfeles ir dotas sniegpārsliņas. Bērni pa vienam nāk un
paņem vienu sniegpārsliņu, pasakot ziemas pazīmi: ziemā
snieg sniegs. Turpina tik ilgi, kamēr visas sniegpārsliņas
ir noņemtas un redzams dzīvnieka attēls. Bērni atklāj, ka
zaķim šodien ir dzimšanas diena.

ZA- ZA- ZAĶIS
ZĀ-ZĀ- ZĀBAKS
ZE-ZE- ZEMENE
ZĒ-ZĒ- ZĒNS
ZI-ZI- ZILS
ZĪ-ZĪ- ZĪMULIS
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6. Aktivitāte „Atpūta kopā ar zaķēnu”
Pirkstiņlelle zaķis aicina bērnus uz rotaļu. Bērni dzied
kopā ar skolotāju un atdarina kustības.
Zaķīts sēž uz kalniņa,
Garas ausis kustina. (2x)
Zaķim auksti sēdēt ir,
Vajag ķepas sasildīt. (2x)
Zaķim auksti stāvēt ir,
Vajag jautri palēkāt. (2x)
7. Didaktiska spēle „Cepam dzimšanas dienas torti”
Dotas septiņas tortes daļas. Uz katras no daļām ir cipars
no 1 līdz 7. Bērni liek attēlus augošā secībā. Sanāk tortes
attēls ar piecām svecītēm, kas parāda to, cik zaķim ir gadu.
Bērni stāsta, cik viņiem ir gadu pilnos teikumos: Man ir
pieci gadi.

9. Vērtējošais uzdevums
„Pūšam balonus”
Doti divi mazi baloni:
priecīgs un bēdīgs. Papildus doti dažāda lieluma
baloni: priecīgi un bēdīgi
(no mazāka uz lielāku).
Bērni nāk pa vienam un
stāsta par sevi: Es esmu
priecīgs/ -a. Es esmu bēdīgs/ -a. Un paņem attiecīgo balonu un piestiprina.
Kad visi bērni ir pastāstījusi par sevi, viņi salīdzina, kurš balons ir lielāks:
priecīgais vai bēdīgais.

8. Didaktiska spēle „Draugu foto”
Dots foto rāmītis, kura centrā atrodas zaķa fotogrāfija.
Doti četru dzīvnieku attēli: vāvere, ezis, lācis, lapsa. Skolotāja stāsta par katra dzīvnieka atrašanās vietu fotogrāfijā:
vāvere atrodas augšējā labajā stūrī. Lācis atrodas apakšējā
labajā stūrī. Bērns paņem attēlu un stāsta, kur tas atrodas un piestiprina. Kad visi attēli ir salikti, sanāk kopēja
fotogrāfija.

LAPSA

VĀVERE
ZAĶIS

EZIS

LĀCIS

10. Uz redzēšanos
Bērni nostājas aplī un saka viens
otram uz redzēšanos, skandina
dzejoli, rādot ar kustībām.
Uz redzēšanos meitenes (māj ar
rociņām uz labo pusi),
Uz redzēšanos zēni (māj ar rociņām
uz kreiso pusi),
Uz redzēšanos skolotāja (māj ar
rociņām uz priekšu),
Es saku visiem Jums (sasist plaukstiņas un rociņas vērš uz priekšu).

VISI FOTO: no personīgā arhīva.
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Spēle „Tīra vide”
EVITA PUĶE un INGA IVANE,
Tukuma PII „Pepija” skolotājas
Visi grib dzīvot tīrā vidē, bet to ir grūti panākt, ja visi necentīsies. Lai cilvēkiem būtu izpratne par dabas saudzēšanu, cilvēka un vides savstarpējās mijiedarbības nozīmīgumu un nepareizas rīcības izraisītām sekām, svarīgi ir
sniegt šādas zināšanas jau bērnībā. Bērnu ikdienas darbībā svarīga nozīme ir rotaļām un spēlēm.
Spēles „Tīra vide” mērķis ir sekmēt izpratnes veidošanu par atkritumu šķirošanu un dabas saudzēšanu. Spēles
uzdevumi:
•

Rosināt ievērot spēles noteikumus,

•

Veidot saudzīgu attieksmi pret dabu,

•

Veidot sadarbības prasmes,

•

Veidot izpratni par skaitu, skaitīšanu,

•

Veicināt krāsu apguvi,

•

Veicināt roku sīkās muskulatūras attīstību,

•

Veicināt pozitīvas emocijas.

SPĒLES „TĪRA VIDE” NOTEIKUMI
„TĪRA VIDE MEŽĀ”
Pirms spēles kartītes ar atkritumu attēliem
tiek izvietotas starp krāsainajiem spēles lauciņiem.

Spēli sāk no lauciņa
„SĀKUMS”
Spēlētāji pēc kārtas met metamo
kauliņu un katrā gājienā pārvieto savas figūras uz priekšu uz
tādas krāsas lauciņu, kādu rāda
metamais kauliņš.

4

septembris 2019

|

Ja figūra apstājas uz dzeltenā lauciņa,
spēlētājs atrod kartīti ar plastmasas
pudeles attēlu un ievieto kartīti spēles
dzeltenajā atkritumu konteinerā.

Ja figūra apstājas uz zaļā lauciņa,
spēlētājs atrod kartīti ar stikla burkas attēlu un ievieto kartīti spēles
zaļajā atkritumu konteinerā.

Ja figūra apstājas uz zilā lauciņa,
spēlētājs atrod kartīti ar kartona kastes
attēlu un ievieto kartīti spēles zilajā
atkritumu konteinerā.

Uz viena lauciņa var atrasties vienlaicīgi vairākas krāsas figūras.
Kad visi spēlētāji ir beiguši spēli, tiek noskaidrots, kādi atkritumi palikuši nesašķiroti (atlikušās kartītes ar atkritumu attēliem uz spēles laukuma):
-saskaita;
-sašķiro;
-noskaidro, kādas krāsas atkritumu konteineros tie būtu jāiemet.
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„TĪRA VIDE PILSĒTĀ”
Pirms spēles katram spēlētājam izdala pa trim
(var arī vairāk) kartītēm no katra atkritumu veida.
Spēlē var piedalīties divi līdz četri spēlētāji.
Pēc savstarpējas norunas nosaka, ar kādas krāsas
figūrām un kādā secībā spēlēs katrs dalībnieks. Spēli sāk
no lauciņa „SĀKUMS”, uzmetot 1 vai 6. Spēlētāji pēc
kārtas met metamo kauliņu un katrā gājienā pārvieto
savas figūras uz priekšu par tik lauciņiem, cik rāda metamais kauliņš. Uzmetot 1 vai 6, var mest vēlreiz.

Ja figūra apstājas uz dzeltenā lauciņa, spēlētājs kartīti ar plastmasas pudeles
attēlu var ievietot spēles dzeltenajā atkritumu konteinerā.
Ja figūra apstājas uz zaļā lauciņa, spēlētājs kartīti ar stikla burkas attēlu var
ievietot spēles zaļajā atkritumu konteinerā.
Ja figūra apstājas uz zilā lauciņa, spēlētājs kartīti ar kartona kastes attēlu var
ievietot spēles zilajā atkritumu konteinerā.
Uz viena lauciņa var atrasties vienlaicīgi vairākas krāsas figūras.
Ja, spēli beidzot, uzmestais punktu skaits ir lielāks par nepieciešamo, atlikušie punkti jānoskaita atpakaļ un jāmēģina vēlreiz. Uzvar tas spēlētājs, kuram spēles
beigās ir palikušas vismazāk kartītes ar atkritumu attēliem.
Kad visi spēlētāji ir beiguši spēli, tiek noskaidrots, kādi atkritumi palikuši
nesašķiroti
(spēlētājiem atlikušās kartītes ar atkritumu attēliem):
-saskaita;
-sašķiro;
-noskaidro, kādas krāsas atkritumu konteineros tie būtu jāiemet.
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Integrētā rotaļnodarbība
6-7 gadus veciem bērniem
“Putni ziemā”

NADEŽDA ČOBĀNE,
Daugavpils pilsētas 24. PII skolotāja

Mērķis: Bērns atklājējs – pētnieks. ( Integrētas tiek latviešu valoda, sociālās zinības, dabaszinības, mājturība
un tehnoloģijas.)
Uzdevumi:
•
Izmantot dažādus informācijas avotus informācijas iegūšanai, prezentē informāciju citiem;
•
Veikt kopīgu uzdevumu mazā grupā, sadarboties, uzklausīt citu domas, un uzņemties iniciatīvu.
•
Plānot un novērtēt savu darbību.

Skolotāja darbība

Lai šodien varētu radoši strādāt, vajadzētu pamodināt
visas ķermeņa daļas. Sāksim!

Bērna darbība

Materiāli

(Bērni stāv aplī, skaita un sveicinās!)
Labrīt saku actiņām, tās visu dienu skatīsies!
Labrīt saku austiņām, tās visu dienu klausīsies!
Labrīt saku rociņām, tās visu dienu darbosies!
Labrīt saku kājiņām, tās visu dienu kustēsies!
Labrīt saku mutītei, tā visu dienu runāsies!

Parunāsimies! Kā jūs domājat, kas tas ir: Lapas ir, koka
nav?

Bērni izsaka minējumus.
Nonāk līdz atbildei: grāmata!

Un kas dzīvo grāmatā?

Bērni izsaka minējumus.

Spēlēsim spēli! Šajā grāmatā ir paslēpušies dažādi literatūras žanri. Es lasīšu nelielu fragmentu, bet jūs mēģiniet uzminēt. Kas tas ir?

Bērni apsēdušies pusaplī uz krēsliņiem.

Ievākota grāmata ar uzrakstu “Brīnumgrāmata”.

Reiz sensenos laikos dzīvoja vecītis un vecenīte un viņiem bija raiba vistiņa...
Dzenis kala: knipu knapu
Raibi svārki mugurā;
Es kaltu knipu knapu,
Ja man būtu tādi svārki.
Pļāpā kā žagata.
Maza, maza sieviņa, pelēks lakats ap pleciem.
Žēlīgas, bēdīgas
Skan putniņu balstiņas.
Nav mīļas vasaras,
Tek, tek, tek, nākat,
Še labas mantiņas,
Lasat, ko mākat!

Bērni izsaka minējumus, nonākot pie atbildes: pasaka.
Bērni izsaka minējumus, nonākot pie atbildes: tautasdziesma.
Bērni izsaka minējumus, nonākot pie atbildes: sakāmvārds.
Bērni izsaka minējumus, nonākot pie atbildes: mīkla.
Bērni izsaka minējumus, nonākot pie atbildes: dzejolis.
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Skolotāja darbība
Jauki! Jūs uzminējāt pareizās atbildes! Vai uzminēt bija
sarežģīti? Jūs atcerējāties literatūras žanrus, par kuriem bijām mācījušies iepriekš!
Vai atceraties, kas sacerēja tautasdziesmas? Un sakāmvārdus? Kā ir ar pasakām? Bet kas sacer dzejoļus?

Kā jūs jau minējāt, tad dzejoļiem ir autori. Arī mūsu
Paula ir autore dzejolim “Latgola ir skaista” un viņas
dzejolis tagad dzīvo dzejoļu krājumā “Garā pupa”. Paulas dzejolis ir latgaliešu valodā. Paula kopā ar tēti šim
dzejolim ir sacerējusi melodiju un nu dzejolis ir pārtapis
par dziesmu. Palūgsim Paulai to nodziedāt.
Aplaudēsim Paulai! Ko jūs Paulai kā dzejoļa un dziesmas autorei varētu pateikt?

Bērna darbība

Materiāli

Bērni sniedz AS (atgriezenisko saiti).

Bērni izsaka minējumus.
Paula nodzied:
Latgola ir skaista
Un mēs tī dzeivojam.
Un mēs mīlam savas muojis,
Un mēs gribam, lai myusu muojis
Byutu pasarguotas.
Lai zagļu nabyutu
Vajag jūs apmuļkuot,
Un jūs aizvest iz mežu,
Un lai sakūzv ylki vai luači!

Dzejoļu krājums
“Garā pupa”

Bērni sniedz AS.
Esmu šodien paņēmusi līdzi kādu grāmatu - dzejoļu
krājumu, lai nolasītu jums dzejoli. Dzejoļa autors ir Vilis
Plūdonis, un dzejoļa nosaukums ir “Ziemas ciemiņš”.
Kā jūs domājat, par ko varētu būt šis dzejolis? Par ko jūs
sacerētu dzejoli”?

Bērni izsaka minējumus.
(Skolotāja pieraksta bērnu atbildes uz tāfeles.)

V.Plūdoņa dzejolis
“Ziemas ciemiņš”
Metode “Prāta vētra”.

Klausieties, lasu dzejoli.
Skolotāja ar jautājumu palīdzību rosina bērnus analizēt
dzejoli.
Ko jūs dzirdējāt dzejolī?
Kas bija ziemas ciemiņš? Kāpēc tas atlidoja? Vai mūsu
minējumi par ziemas ciemiņu atbilst dzejolī rakstītajam? Kad aicina putniņus ciemos? Vai pēc dzejoļa nosaukuma mēs varam uzminēt, par ko būs dzejolis?
Piedāvāju jums uzspēlēt spēli “Smaidulīši-bēdulīši”. Es
pateikšu kādu apgalvojumu par dzejoļa tekstu, ja tas
tā bija, tad pagriez emblēmu ar “smaiduli”,ja nē, tad ar
“bēduli”.
Apgalvojumi:
Visapkārt dziļš sniegs.
Pie rūts kāds klauvēja.
Tā bija žagatiņa.
Zeltzīlīte priecājās par ziemu.
Āra bija bargs sals.
Pacienāta tika zeltzīlīte.
Paklausīsimies, kā skan zīlītes dziesma. Atskaņo dziesmu.
Skolotāja parāda roku lelli: zīlīti.
Zīlīte nosalusi, vēderiņš tukšs. Viņa ir neizpratnē, kāpēc
ar katru dienu paliek vēsāks un vēsāks, grūtāk atrast
pārtiku. Lūgusi padomu Gudrajai Pūcei, bet tā iedevusi enciklopēdijas un teikusi, ka visu varot uzzināt no
grāmatām. Tikai viena bēda, zīlīte neprot lasīt! Kā mēs
varētu palīdzēt?
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Bērni iesaistās diskusijā, spriež, analizē, pamato savus
spriedumus, jautā.

Bērni klausās un pagriež attiecīgo emblēmas pusi.

Smaidulīšu-bēdulīšu
emblēmiņas

Bērni klausās.

Grāmata “Dārza putnu
mazā grāmata”.

“Atlido” zīlīte un bērni sasveicinās.
Roku lelle: zīlīte.
Bērni izsaka minējumus.

Skolotāja darbība

Bērna darbība

Materiāli

Pētāmie jautājumi bērniem:
Zīlīšu veidi. Kā sauc zīlītes radinieces, un kādas viņas ir?
Ar ko var barot putnus ziemā?
Kādi putni ziemā apmeklē barotavas?
Skolotāja vedina bērnus sadalīties mazākās grupiņās
un, griežot bultu, katrai komandai izvēlēties jautājumu, kuru pētīs, meklējot informāciju zīlītes atnestajās
grāmatās

Bērni iegūst informāciju, darbojoties nelielās grupās pa
5-7, aptuveni 8-10 minūtes. Ievēl komandas kapteini, sadala pienākumus savā starpā, kurš pēta attēlus, lasa tekstu,
pieraksta informāciju.
Pēc dotā laika perioda beigām, bērnu apakšgrupas prezentē citiem grupas biedriem iegūto informāciju par savu
pētāmo jautājumu.

Skolotāja uzslavē bērnus un aicina izvērtēt savu darbošanos grupā.

Skolotāja aicina bērnus komentēt savu izvēli.

Zīlīte jums pateicās, jo ļoti daudz uzzināja par putnu
dzīvi ziemā. Viņa lūdz jūs kļūt par putnu draugiem un
palīdzēt vēl!

Skolotāja sniedz bērniem AS.

Bērni sniedz sev un savai grupai AS. Bērniem katram ir papīra grauds, uz kura jāuzraksta savu vārdu un jāielīmē savas
grupas barotavā. Barotavas vidū, ja viņš novērtē savu darbošanos grupā kā aktīvu un ir bijis izpalīdzīgs, spējis ieklausīties citos. Savukārt, ja viņa veikums nav bijis tik nozīmīgs,
vai vērojis kā darbojas citi, tad barotavas maliņā.

Griežambulta (ar magnētu
piestiprināma uz tāfeles),
3 grozi-kastes ar enciklopēdijām, attēliem, īsiem
tekstu
fragmentiem
(pedagogs, pirms tam,ievietojis grāmatās grāmatzīmes, kurās lpp. būs
atrodama informācija),
papīra lapas, pildspalvas,
pulkstenis laika regulēšanai.

A4 formāta papīra barotava, katram papīra grauds,
pildspalva, līme.

Bērni, kuri meklēja informāciju par zīlītes radiniecēm, gatavo barotavas no dažādiem otrreizējiem materiāliem.
Bērni, kuri pētīja, ar ko var barot putniņus, izgatavo kārumus putniem no taukiem, seklām, graudiem utt.
Bērni, kuri pētīja putnus, kuri apmeklē barotavas, veidoja
šos putnus no plastilīna.
Bērni sniedz viens otram AS par paveikto grupās un novērtē
savu personīgo veikumu.

Pastaigas laikā bērni izvieto PII teritorijā pašu gatavotas barotavas ar cienastu.

Bērni apakšgrupās strādā ar doto
informāciju, meklējot to grāmatās,
enciklopēdijās, pētot attēlus un lasot
tekstus apkopo to.

Fonā uz grīdas ir redzamas “Smaiduļu”-“Bēduļu”
emblēmas.
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Bērnu grupas prezentē citiem grupas
biedriem iegūto
informāciju. Fonā
redzama griežambulta un bērnu
izvēles “izpētes
darbnīcām”.

Bērnu grupa gatavo putnu barotavas. Berni iezīmē ar marķieri tās daļas,
kuras jāizgriež. To palīdz pedagogs, izmantojot papīra nazi.

Bērnu grupa gatavo kārumus putniem.

Bērnu grupa veido putnus no plastilīna, balstoties uz savu gūto
informāciju (aprakstu).
Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais
pielikums „Pirmsskolas Izglītība”
Izdevējs: SIA „V-Media”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103369264
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Abonē 2020. gadam!
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Lieldienas rītā ziedēj’ zaļa zālīte;
Pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma

Valsts izglītības politikā
vērojama liela pretruna

FOTO: Andris Bērziņš

Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs uzskata, ka, piemērojot biznesa modeli izglītībā, bērns izglītības iestādei un pašvaldībai būtībā ir kļuvis par
ienākumu objektu – no mērķdotācijām un no starppašvaldību norēķiniem.

IK ILZE BRINKMANE
„Izglītības un zinātnes ministrijai esam sagatavojuši savu
redzējumu par skolu tīkla attīstību un tā veidošanu un pilnveidošanu kopš 2009. gada, kad
izveidoja Tukuma novadu. Process ir nebeidzams un neapstājas,

Nosaukums

Skolas Vārds
Skolas Psiholoģija
Pirmsskolā
Izglītība un Kultūra
Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītības jomā
Vecākiem
Aktuālās ikdienas izglītības ziņas tavā e-pastā

joprojām domājam, plānojam un
lemjam par to, kā uzlabot situāciju. Protams, sekojam tam, kas
notiek valstī, un iespēju robežās
mēģinām pielāgoties – ne bez sāpīgiem lēmumiem un izmaiņām,
kad, piemēram, jāslēdz skolas,”
stāsta Tukuma novada izglītības
pārvaldes vadītājs Normunds
Rečs.

Bērnu skaitam
ir tendence augt

Pirms 10 gadiem, kad
2009. gadā valstī sākās ekonomiskās lejupslīdes izpausmes un
būtiski samazinājās mērķdotācija
pedagogu darba samaksai, Tukuma novadā tika slēgta Lestenes un
Zentenes pamatskola, Jaunsātu

pamatskolu pārveidoja par Pūres
pamatskolas filiāli, kas darbojas
joprojām. „Manuprāt, Jaunsātu
filiāle ir labs piemērs, kā izdevies
skolu laukos saglabāt. Joprojām
tur ir sākumskolas klases, kurās
mācās 41 skolēns, un darbojas arī
bērnudārzs ar vairāk nekā 40 bērniem,” norāda N. Rečs.
Izglītības pārvaldes vadītājs

atgādina arī, ka 2010. gadā Sēmes pamatskola reorganizēta
par sākumskolu, un patlaban tā
palīdz risināt Tukuma pilsētā aktuālo rindas uz bērnudārza vietām problēmu: Sēmē pirmskolā
kopumā uzņemti 106 bērni, no
kuriem aptuveni divas trešdaļas
Turpinājums 4. lpp. 
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Kā abonēt žurnālus 2020.gadam

Lai abonētu jebkuru no e-izdevumiem vai izdevumu komplektu aizpildiet abonēšanas anketu
www.skolasvards.lv sadaļā Abonēt vai arī uz e-pastu redakcija@skolasvards.lv atsūtiet maksātāja
rekvizītus, izvēlētos izdevumus un termiņu uz kādu vēlaties abonēt. Mēs savukārt sagatavosim
elektronisku rēķinu un nosūtīsim jums to pa e-pastu.

Informācija abonētājiem!
Ja abonētājs ir skola - 1 skolas abonements nodrošina individuālu pieeju
žurnālu lasīšanai visiem skolas skolotājiem!
Ikviens skolas pedagogs izmantojot savu individuālo paroli var jebkurā laikā un vietā lasīt žurnālus un
izdrukāt sev interesējošās rubrikas vai arī visu žurnāla numuru! Jebkuram skolotājam ir arī pieejams visu
iepriekš izdoto žurnālu numuru arhīvs sākot no 2012. gada!
Abonējot žurnālu komplektu nākamajam gadam jebkurš skolas skolotājs varēs izmantot arī apjomīgu
metodisko materiālu datu bāzi (vairāk nekā 270 materiāli dažādos mācību priekšmetos),
kas katru mēnesi tiek papildināta.
Jau esošie abonētāji (tie, kuri žurnālus abonējuši iepriekšējos gados) un abonēs nākamajā
2020. gadā, turpina izmantot savas līdzšinējās paroles. Ja gadījumā parole tiek aizmirsta,
to vienkārši var atjaunot ienākot www.skolasvards.lv.
Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums:
Redakcijas tālr.: 26002264
Redakcijas e-pasts: redakcija@skolasvards.lv
www.skolasvards.lv
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E-žurnāls SKOLAS VĀRDS ir
praktisks un ērts e-žurnāls izglītības profesionāļiem.
Žurnāls iznāk divas reizes mēnesī e-formātā. Žurnāls veltīts
izglītības jautājumiem, kas saistoši gan skolu vadītājiem, gan
skolotājiem. Žurnālā var lasīt
analītiskus rakstus par aktuālām
izglītības problēmām, profesionāļu pieredzi un komentārus, lēmumu skaidrojumus, skolu projektu pieredzi, skolotāju pieredzes
materiālus,intervijas ar izciliem skolotājiem, skolu
direktoriem, izglītības jomas speciālistiem, rakstus par mūžizglītību, tālākizglītību un iespējām
profesionālajā pilnveidē, kā arī ārvalstu pieredzi.
Redakcijas dāvana skolotājiem – katrā numurā
publicējam metodiskos materiālus dažādos mācību priekšmetos, ko skolotāji var praktiski izmantot
savā darbā.
Žurnāls iznāk divas reizes mēnesī no 2012. gada
oktobra.

E-žurnāls VECĀKIEM iznāk
divas reizes mēnesī un ir
paredzēts pirmsskolas un sākumkolas bērnu vecākiem un
skolotājiem. Žurnāla mērķis ir
mudināt vecākus turpināt atbildīgi domāt par savu bērnu
fizisko un emocionālo veselību, psiholoģiju un skološanās
procesiem.

IKMĒNEŠA E-IZDEVUMS PAR
AKTUĀLĀM NORMATĪVO
AKTU IZMAIŅĀM IZGLĪTĪBAS
JOMĀ. Tiesību metodiskā
materiāla galvenā mērķauditorija ir vispārējās izglītības
iestāžu (tostarp pirmsskolu)
un profesionālo skolu vadība, sniedzot ikdienas darbu
regulējošo normatīvo aktu
aktuālo izmaiņu pārskatu par attiecīgajā mēnesī
valstī oficiāli publicētajiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Galvenās informācijas jomas – izglītošana, bērnu tiesības, darba
tiesiskās attiecības un drošība, lietvedība un
iekšējā dokumentācija, datu aizsardzība, iestādes saimnieciskā darbība un publiskie iepirkumi, Eiropas Savienības fondu un citu projektu
atbalsts, amatpersonu atbildība.
Izdevums par aktuālām normatīvo aktu izmaiņām izglītības jomā iznāk vienu reizi mēnesī
elektroniskā formātā.

Laikraksts IZGLĪTĪBA un
KULTŪRA no 2019. gada
augusta
iznāk divas reizes
Valsts izglītības politikā
vērojama liela pretruna
mēnesī elektroniskā formātā. Joprojām laikraksts ziņo
par visu, kas svarīgs izglītībā,
esot palīgs un atbalsts skolās
strādājošajiem skolotājiem,
vadībai un administrācijai.
E-laikraksta tēmas ietver visas
izglītības pakāpes no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai, kā arī interešu iglītību un kultūrizglītību. Katrā numurā tiek atspoguļoti gan
aktuālie izglītības politikas jautājumi, gan arī
skolu praktiskā pieredze, izglītības jomas diskusijas un jautājumi.
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E-žurnālā SKOLAS PSIHOLOĢIJA
mēs runājam par emocionālo
vidi un attiecībām skolā.
Par saskarsmi un komunikāciju
starp skolotājiem, skolēniem un
vecākiem.
Par bērnu uzvedību un skolotāja
darbu, sevis iepazīšanu, apzināšanu un izprašanu.
Dažādās nozarēs strādājošie
psihologi, izaugsmes treneri, lektori un citi speciālisti atbild un skaidro aktuālus skolas emocionālās
vides jautājumus.
Žurnālā var iepazīties ar praktiski izmantojamām
tehnikām un metodēm.
Žurnāls īpaši noderīgs skolu psihologiem un klašu
audzinātājiem.
Žurnāls iznāk no 2015. gada elektroniskā formātā
vienu reizi mēnesī.

Ikvienam, kurš strādā pirmsskolā! E-žurnālā PIRMSSKOLĀ
katru mēnesi var lasīt par aktuālo, kas saistīts ar izglītību
līdz skolas gaitu sākšanai.
Psihologu ieteikumi, dažādu
rotaļnodarbību apraksti, tematisku pasākumu scenāriji,
praktiska pirmsskolu pieredze, metodiskie materiāli!
Žurnāls iznāk no 2012. gada vienu reizi mēnesī
elektroniskā formātā.
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*** Izglītības e-izdevumi neiznāk jūnijā un jūlijā, izņemot izdevumu “Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītības jomā”,
kas iznāk katru mēnesi bez pārtraukumiem.

