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Grobiņas PII „Pīpenīte” audzēknes 
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Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē  (PII) „Ābelīte” 
8. martā tika atklāta dabas vides estētikas  (DVE) studija, 
kurā bērniem būs iespēja izbaudīt silto smilšu pieskārienus 
silto smilšu iekārtā „WARMSANDBOX”, darboties ar krā-
sainiem graudiem, krāsainām smiltīm un veidot kompozī-
cijas no dabas materiāliem. Šī darbošanās atdzīvina bērnos 
saikni ar dabu, dod siltumu, spēku un mīlestību.

DVE apvienības vadītāja Diāna Timofejeva par silto 
smilšu iekārtas izgudrojumu 2012. gadā saņēma atzinību 
starptautiskajā izgudrojumu izstādē „Minox 2012”. „Ābelī-
tes” smilšu kaste būs 19. šāda veida iekārta Latvijā. Tajā no-
darbības bērniem vadīs skolotājas, kas ir apguvušas DVE 
mācību programmu un ieguvušas speciālista sertifikātu.

Pirms gada „Ābelītes” skolotājām, kuras bija uzsākušas 
DVE mācības, studija bērnudārzā likās tāls un nereāls sap-
nis. Aizrautība, degsme un pārliecība par tās nepiecieša-
mību ir devusi rezultātu. Ir ticis ieguldīts milzīgs darbs, lai 
tagad varētu priecāties par veikumu – iestādē esošo silto 
smilšu iekārtu.

„Ābelītes” darbinieki ir pateicīgi sponsoriem – Taipejas 
misijai Latvijā un uzņēmējam no Siguldas, kuri ar savu 
atbalstu palīdzēja īstenot ideju, finansējot silto smilšu ie-
kārtas iegādi un telpas iekārtojumu. Liels paldies Siguldas 
novada pašvaldībai un Siguldas izglītības pārvaldei par sa-
pratni, atbalstu un izremontēto DVE studijas telpu!

Pamazām DVE ideja ir aizrāvusi visu „Ābelītes” kolektī-

Silto smilšu iekārta 
Siguldas PII „Ābelīte”

FOTO: no PII „Ābelīte” arhīva

 Darbošanās silto smilšu iekārtā sagādā pozitīvas emocijas.

IK INFORMĀCIJA

IESPĒJA

Silto smilšu nodarbības bērniem 
stiprina realitātes izjūtu, aktivē 

taustes sajūtas, stimulē sīko motoriku, 
nomierina hiperaktīvus bērnus un aktivizē 
pasīvos, nostiprina un koriģē stāju, atjauno 
saikni ar dabu, dod dziļu relaksācijas un 
brīvības sajūtu.
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IESPĒJA

vu. Gandrīz visas iestādes skolotājas mācās kursos „Gadalaiku cikli”, kur gūst jaunas idejas darbam ar dabas materiāliem, ap-
gūst DVE pamatu metodiku. Jaunās zināšanas viņas izmanto ikdienas darbā un atzīst, ka darbs ar dabas materiāliem bērnus 
aizrauj, nomierina, rosina viņu iztēli un fantāziju. Stresainajā, skrejošajā moderno tehnoloģiju laikmetā, kad apkārt ir pār-
mēru daudz košu, krāsainu kairinājumu, dabas materiāli ir brīnišķīga iespēja bērnu emociju līdzsvarošanai, harmonizēšanai.

Par silto smilšu nodarbību ietekmi uz bērna veselību D. Timofejeva stāsta: „Silto smilšu iekārta, kas sastāv no kastes un 
siltumu nodrošinošas ierīces, ir izgudrojums, kas ļauj silto smilšu pieredzi izbaudīt neatkarīgi no gadalaika. Šīs nodarbī-
bas apvieno pasaulē pazīstamās siltumterapijas, psammoterapijas un DVE metodisko struktūru, kas nodrošina siltuma 
un smilšu pieskārienu efekta saņemšanu vieglā un vispārpieejamā formā. Labvēlīgi tiek ietekmēts balsta un kustību apa-
rāts, imūnā sistēma un citi procesi, kas veicina organisma pašregulāciju. Silto smilšu nodarbības bērniem stiprina realitā-
tes izjūtu, aktivē taustes sajūtas, stimulē sīko motoriku, nomierina hiperaktīvus bērnus un aktivizē pasīvos, nostiprina un 
koriģē stāju, atjauno saikni ar dabu, dod dziļu relaksācijas un brīvības sajūtu.”

Lai ikviens studijas apmeklētājs, kurš baudījis silto smilšu pieskārienus, kļūst priecīgāks, spirgtāks un veselīgāks!

FOTO: no PII „Ābelīte” arhīva

 Arī Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, 
kultūras un sporta jautājumos Līga Sausiņa priecājas par 
siltajām smiltīm.

FOTO: no PII „Ābelīte” arhīva

 Koncertā silto smilšu iekārtas atklāšanā uzstājas PII „Ābelīte” mazie dziedātāji.

FOTO: no PII „Ābelīte” arhīva

 Ar silto smilšu iekārtu iepazīstas novada pirmskolu vadītājas.



5marts 2017

IESPĒJA

FOTO: no PII „Ābelīte” arhīva

 „Ābelītes” darbinieki ir pateicīgi sponsoriem – Taipejas misijai Latvijā un Siguldas uzņēmējam, kuri ar savu atbalstu palīdzēja 
īstenot ideju, finansējot silto smilšu iekārtas iegādi un telpas iekārtojumu.

FOTO: no PII „Ābelīte” arhīva

 Taipejas misijas Latvijas Republikā vadītājs Vu Žunčuaņs (Wu 
Rong-Chuan) kopā ar Siguldas novada domes priekšsēdētāju 
Uģi Mitrevicu un priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras un 
sporta jautājumos Līgu Sausiņu svinīgajā telpas atklāšanā.

FOTO: no PII „Ābelīte” arhīva

 Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics uzrunā 
un apsveic klātesošos viesus, sponsorus un skolotājas.
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IESPĒJA

FOTO: no PII „Ābelīte” arhīva

Idejas autores Diānas Timofejevas stāstījums – lekcija par silto smilšu iekārtu.

FOTO: no PII „Ābelīte” arhīva

 Mazo „Ābelītes” dziedātāju apsveikums pavasarī.
FOTO: no PII „Ābelīte” arhīva

 Uzrunā DVE speciāliste Aija Rimša.
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Lai gan ārā ir sals un sniega druskas, Valkas pirms-
skolas izglītības iestādes (PII) „Pasaciņa” saime nepacietīgi 
gaida pavasari. Arī šogad esam apņēmušies to sagaidīt 
veselīgi.

Nopietni spriežam, kā uzveikt baciļu mākoņus. Viens 
no veidiem – ar vitamīniem. Un tos mēs varam sagādāt 
arī paši! Katru gadu grupiņās tiek stādīti sīpoli un audzēti 
lociņi.

Pasākumā iesaistījās arī vecāki, gādājot sīpolus 
stādīšanai. Pārējo  – mēs paši! Gatavojām augsni un 
sīpoliņus ar mīļumu dēstījām sarūpētajās vietiņās.

Protams, ar nepacietību tiek gaidīti lociņi, dažam maza-

jam ir liela vilšanās, ka to nav jau nākamajā rītā. Lielākie 
bērni rūpīgi seko augšanas procesam, gan mērot garumu 
un skaitot daudzumu, gan pierakstot vēroto. Ar lielu 
izbrīnu tiek vērots, kā sīpols dzen saknes un dzer ūdeni, jo 
viens brašulis ir ielikts nevis zemē, bet ūdensglāzē.

Un ar kādu prieku tiek gatavots izaugušais – gan lociņi 
smalcināti un bērti uz sviestmaizēm, izmantojot veselīgo 
graudu maizi, gan gatavoti vitamīnu salāti!

Pašlaik no augsnes spraucas diļļu un salātu asniņi, taps 
nākamās vitamīnmaizes.

Cītīgi tiek spriests un prātots arī par puķu stādījumiem 
grupiņu laukumos, bet tam vēl ir laiks.

„Pasaciņā” veselīgi 
gaida pavasari

FOTO: no personiskā arhīva

 Sagatavotajos trauciņos ar augsni tiks iestādīti sīpoli. Lai varētu novērot sīpolloku attīstību, viens sīpols tiek ielikts glāzē ar 
ūdeni.

LAILA OZOLIŅA,
Valkas PII „Pasaciņa” vadītāja

PIEREDZE
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PIEREDZE

FOTO: no personiskā arhīva

 Platā palodze ir kā radīta, lai audzētu sīpollokus.

FOTO: no personiskā arhīva
 Bērni mācās ar plastmasas nazīšiem sagriezt pašu izaudzētos 
zaļumus.

FOTO: no personiskā arhīva

 Un ar kādu prieku tiek gatavots izaugušais – gan lociņi 
smalcināti un bērti uz sviestmaizēm, izmantojot veselīgo 
graudu maizi, gan gatavoti vitamīnu salāti!

FOTO: no personiskā arhīva

 Katrs bērns var vērot sīpola augšanu un gādāt par to, lai 
sīpols vienmēr būtu pietiekami aplaistīts.

FOTO: no personiskā arhīva

Bērni ļoti rūpīgi un atbildīgi stāda sīpolus kastē ar augsni.
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NODARBĪBAS

 Saturs, zināšanas, apgūstamās prasmes:
 tuvāk iepazīsim un izpētīsim vienu no Eiropas Savienī-

bas (ES) dalībvalstīm – Spāniju:
 valodu;
 dabu;
 simboliku;
 tradīcijas, dziesmas, dejas;
 ēdienus;
 aktualizēsim skaņu j, iepazīsim rakstīto J un j; 
 saklausīsim skaņu, izdalīsim to vārdā;
 stāstīsim par savām izjūtām un piedzīvoto, lasīsim īsus vār-

dus, teikumus;   
 nosakot produktus, vingrināsim ožu, tausti, garšu;
 risināsim vienādības;
 gatavosim salātus spāņu gaumē, degustēsim tos;
 darināsim spāņu tradicionālos aksesuārus – sarkanu ziedu 

galvasrotu, vēdekļus, cepures;

 veiksim eksperimentu ar ūdeni un sāli;
 pētīsim ziemas dārzā notiekošo, fiksēsim pārmaiņas;
 piedalīsimies iestādes kopīgajā karnevālā „Ceļojums pa Ei-

ropas valstīm”.

PIRMDIENA
 Dienas aktivitātes:

1. video par Spānijas dabu, cilvēkiem, tradīcijām, dejām utt. 
(projektors);

2. Venna diagramma: 
 kopīgais un atšķirīgais Latvijai un Spānijai;
3. kustību rotaļa „La Cucaracha”;
4. pieklājības vārdi spāņu valodā;
5.  Spānijas atrašanās vieta, klimats: 
 izpētīt karti, globusu;
6. eksperiments par sālsūdens īpašībām „Vidusjūras ūdens” 

(grimst, peld; kas paliek, kad ūdens iztvaiko);
7. pastaiga – kustību prieks: 
 noskaidrot, uz kuru debespusi atrodas Spānija;

Es un Spānija

FOTO: no personiskā arhīva
 Slavenā franču ansambļa „Gipsy Kings” uzstāšanās (parodēšana).

DAIGA VEISA UN ANDA KALNIŅA,
Ropažu novada PII „Annele” skolotājas
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NODARBĪBAS

8. vakara aplis: 
 dienas kopsavilkums; 
 spāņu nacionālā rotaļa „Mednieks un pīles”.

OTRDIENA
 Dienas aktivitātes:

1. sasveicināšanās spāņu stilā;
2. novērojumu fiksēšana: 
 ziemas dārzs un sālsūdens;
3. diskusija par Spānijas augļiem, dārze-

ņiem, ēdieniem;
4. spēle „Uzmini – kas tas ir?”:
 pēc taustes noteikt, kādu dārzeni, augli pa-

ņēmi, nosver, kurš smagāks;
5. dārzeņu nosaukumi spāņu valodā;
6. kustību rotaļa ar noteikumiem „La Cu-

caracha”;
7. spēle „Nosaki pēc garšas, ko apēdi!” (apel-

sīns);
8. attēlu prezentācija (projektors) par Spā-

niju: 
 augļi, dārzeņi, tradicionālie ēdieni, dabas-

skati;
9. šodienas veicamie darbi, apakšgrupu iz-

veidošana: 
 sarkana, zaļa, oranža aproce – tomātu, apel-

sīnu un olīvu apakšgrupas;
10. darbs apakšgrupās:
10.1. spāņu ēdienu kataloga izveide: 
 recepte, aplicē uz šķīvja;
10.2. kalkulācijas karte (darba lapa) „Vienādības”;
10.3. spāņu salātu gatavošana;
11. pastaiga – kustību prieks;
12. vakara aplis: 
 dienas kopsavilkums, deja spāņu ritmos.

FOTO: no personiskā arhīva

 Ziemas dārzs.
FOTO: no personiskā arhīva

 Eksperiments ar sālsūdeni.

FOTO: no personiskā arhīva

 Salāti spāņu gaumē.

FOTO: no personiskā arhīva

 Spāņu cepuru gatavošana.

FOTO: no personiskā arhīva

 Vēdeklīšu gatavošana.

FOTO: no personiskā arhīva

 Aplicēšana uz šķīvja saskaņā ar recepti.
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NODARBĪBAS

FOTO: no personiskā arhīva

 Spānijas karoga izgatavošana.

FOTO: no personiskā arhīva

 Papīra puķes izgatavošana.

FOTO: no personiskā arhīva

 Gleznošana ar akvareli.
FOTO: no personiskā arhīva

 Darba lapa - rakstītais burts.

TREŠDIENA
 Dienas aktivitātes:

1. stāsts „Runča ceļojums”: 
 klausīšanās, atbildēšana uz jautājumu, 

ko ieteiktu darīt runcim Jankam jūras malā;
2. ātrās runas vingrinājums;
3.  didaktiska rotaļa „Klausies, domā! 

Apstiprini vai noliedz atbildi ar jā vai nē!”;
4. krustvārdu mīkla „Palīdzi runcim 

Jankam atšifrēt vārdu!”;
5.  aprakstošs stāstījums „Paņem at-

tēlu kartīti un pastāsti par šo jūras dzīv-
nieku!”;

6.  kustību aktivitāte „Mazie jūras 
iemītnieki”;

7. attēlu prezentācija par Vidusjūru un 
tās piekrasti (projektors);

8.  iepazīstināšana ar rakstīto burtu J 
un j:

 raksti gaisā;
 raksti uz paklāja;
 raksti kaimiņam uz muguras;
9. darbs apakšgrupās:
9.1. darba lapa – rokas vingrinājumi: 
 jūras vilnīši, burtu elementi, burts J;
9.2. ar akvareļu krāsām pludina, glez-

no Vidusjūru;

10. pastaiga;
11. pēcpusdienas aplis: 
 dienas kopsavilkums.

CETURTDIENA
 Dienas aktivitātes:

1. rotaļa uzmanības nostiprināšanai 
„Klausies uzmanīgi! Pietupies, ja dzir-
di vārdu svešā valodā!”;

2. pabeidz, turpini iesākto teikumu 
(par Spāniju);

3. didaktiska spēle: 
 izlasi vārdu un izveido teikumu, 

kurā būtu šis vārds;
4. muzikāla kustību rotaļa spāņu rit-

mos;
5. darbs apakšgrupās:
5.1.  meitenes gatavo galvasrotas (sar-

kanu papīra puķi) un papīra vēdeklīšus 
karnevālam;

5.2. zēni gatavo Zorro cepures karne-
vālam;

6. pastaiga: 
 sniega cietokšņa būvniecība;
7. pēcpusdienas aplis: 
 dienas kopsavilkums; 
 ritma rotaļa.

PIEKTDIENA
Mūsu grupa pārstāv Spāniju.

 Spāņu uznāciens:
 matadoru, spāņu gājiens vērša pavadībā;
 dziesma spāņu valodā „Happy birthday to you!”;
 īss bērnu stāstījums par Spāniju;
 flamenko deja apvienojumā ar deju no Žorža 

Bizē operas „Karmena”;
 slavenā franču ansambļa „Gipsy Kings” uzstāša-

nās (parodēšana).

KARNEVĀLS 
„CEĻOJUMS PA EIROPU”


