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Ciemos pie vāveres

Ropažu annelēni zina – lai izaugtu liels un stiprs, 
ir svarīgi ne tikai veselīgi ēst, bet arī sportot!
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Rīgas Ziedoņdārza pirmskolas audzēknes 
Tatjanas Svetlakovas (6 gadi) radošais darbs „Ziemas fantāzijas”.

Rīgas Ziedoņdārza pirmskolas audzēkņa 
Martina Bashtovoja (6 gadi) radošais darbs „Ziemas fantāzijas”.

Rīgas Ziedoņdārza pirmskolas audzēkņa 
Ajdina Andreja Agajeva (6 gadi) radošais darbs „Ziemas fantāzijas”.

Ropažu annelēni zina – 
lai izaugtu liels un stiprs,
ir svarīgi ne tikai veselīgi 

ēst, bet arī sportot!
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Maketētāja: Daiga Dzene
Uz vāka: Tuvākais Ropažu 
PII „Annele” kaimiņš ir skaistā 
Ropažu luterāņu draudzes baznīca. 
Blakus baznīcai pamazām top 
grupu laukums dažādām 
aktivitātēm. Tiek veidots attēlā 
redzamais kalns, kas būs izmanto-
jams dažādi, bet patlaban – 
ziemas prieku baudīšanai: var šļūkt, 
braukt ar ragaviņām, līst pa 
caurulēm. Četrgadīgajiem „Kriksī-
šiem” un viņu skolotājai Sarmītei 
ļoti patīk aktivitātes ap kalnu, uz 
kalna, no kalna un cauri kalnam!

Ciemos pie vāveres
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SpoRTS

Sportot mums patīk! Daudz sportojam ārā. Kopš šā mācību gada septembra dienu sākam ar rītarosmi plkst. 8.00. 20 mi-
nūšu izkustēšanās palīdz pamosties! Kā atzina daži vecāki, bērni ir sākuši mazāk slimot. Lielajām grupām rītarosme notiek 
ārā, izņēmuma gadījumos (liela vēja, lietus vai sniega laikā) nodarbība ir sporta zālē. Bet sportot ārā bērniem patīk labāk. 
Rītarosme ir kļuvusi par ikrīta rituālu: pavingrojam, un noslēgumā – lēns skrējiens apkārt bērnudārzam, kopā 250 metru. 
„Brīnumpupas” bērni apgalvo, ka rītarosme viņus dara mundrus.

Mēs ļoti gaidījām sniegu, jo mums ļoti patīk slēpot. Bērni atzīst: „Slēpot ir forši!”, „Slēpot ir prieks!”, „Slēpot nemaz 
nav grūti!”. Kamēr ir sniegs un slēpošanai atbilstīgi laikapstākļi, slēpojam divas reizes nedēļā. Slēpošanas nodarbības 
svaigā gaisā lieliski norūda bērnu organismu un attīsta spēku, veiklību, izturību, acumēru, drosmi un gribasspēku. Ne-
novērtējami labi ir tas, ka mūsu bērnudārzā, pateicoties mūsu dalībai Eiropas projektos, ir pieejams slēpošanas inventārs 
un bērni slēpošanas pamatprasmes apgūst jau kopš 2011. gada.

Ropažu annelēni zina – 
lai izaugtu liels un stiprs, ir svarīgi 
ne tikai veselīgi ēst, bet arī sportot!

FOTO: no personiskā arhīva
Sākotnējā posmā bērni slēpošanas kustību pamatus apgūst bez slēpju nūjām. Mācās pamatelementus – slīdēšanu, atgrūdienu 
ar slēpi, slēpju novietojumu, ritmu.

DAIgA JeRMAkA,
Ropažu novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes „Annele” sporta skolotāja
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SpoRTS

FOTO: no personiskā arhīva
Pirms došanās slēpot 
tiek izmantoti speciālie 
sagatavošanās vingrojumi: 
svara pārnešana no vienas kājas 
uz otru, pārvietošanās sānis ar 
pielikšanas soļiem, pagriezieni 
ar slēpēm uz vietas u. c. To laikā 
bērni ļoti mobilizējas, cenšas 
vingrojumus pareizi izpildīt, jo 
zina, ka pēc tam būs vieglāk 
slēpot.

FOTO: no personiskā arhīva
Kā tikt lejā no kalniņa? 
Augums ir noliekts nedaudz uz 
priekšu, rokas liek uz ceļiem, 
lai vieglāk augumu noturēt 
uz priekšu un tas nesvērtos 
atpakaļ. Uzslavas par izdošanos 
ir labākā motivācija. Sākotnēji 
mazais kalniņš radīja bailes, bet 
nu jau bērni lūkojas pēc lielāka 
kalniņa.

FOTO: no personiskā arhīva
Slēpojot gadās visādi – var arī nokrist. Kā tikt augšā? Slēpes ir jānovieto paralēli un jāpievelk sev klāt, pēc tam jācenšas 
notupties tā, lai ceļgali pieskartos slēpēm, un, atbalstoties ar rokām, jāuzvelk sevi augšā. Sanāca!

FOTO: no personiskā arhīva
Bērni mācās kustības uz slēpēm – mācās izjust 
slēpes kā pārvietošanās līdzekli.
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SpoRTS

FOTO: no personiskā arhīva
Rītarosmē bērni izpilda dažādus vispārattīstošo vingrojumu kompleksus.

FOTO: no personiskā arhīva
Vingrojot un skrienot bērnus māca pievērst uzmanību arī pareizai elpošanai.
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SvēTkI

Mērķis: sniegt priekšstatu par Sve-
ču dienas tautas tradīcijām, par sveču 
liešanu un lietojumu ikdienas dzīvē, 
ugunsdrošības noteikumiem.

Uzdevumi:
iepazīstināt bērnus ar sveču daudz-

veidību;
rosināt bērnus minēt mīklas;
sniegt priekšstatu par sveču tap-

šanu – sveču liešanu;
veidot izpratni par tautasdzies-

mām;
nostiprināt iepriekš apgūto dzies-

mu un rotaļu materiālu;
veicināt pozitīvu emociju un 

prieka rašanos, kopīgi dziedot un dar-
bojoties mūzikas pavadījumā.

Darbojas:
saimniece ar meitām;
kaimiņiene ar puišiem.

Sveču diena

MAIJA BogDāne,
Krāslavas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pienenīte” mūzikas skolotāja

Aktivitāte vecākajā grupā

FOTO: no personiskā arhīva
Sveču dienas svinētāji kopā ar pirmskolas skolotājām, kuras šoreiz ir iejutušās saimnieces un kaimiņienes lomā, un sveču 
liešanas darbnīcas vadītāju Ainu Gubu.

FOTO: no personiskā arhīva
Zālē ir iekārtota sveču un svečturu izstāde, lai bērni var iepazīt to daudzveidību, kā 
arī lai radītu svētku noskaņu.
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SvēTkI

Svētku gaita
Skanot mūzikai, saimniece un kai-

miņiene ienāk zālē katra pa savām 
durvīm, nostājas katra savā pusē.

Kaimiņiene: Sveika, māsiņ!
Saimniece: Sveicināta arī tu, kaimi-

ņien! Man – brašas meitas, tev – stalti 
puiši, lai viņi kopā padanco! 

Zēni uzlūdz meitenes, veido dārziņu.
Latviešu tautas deja „Sijā auzas, 

tautu meita!”.
Beigās zēni pavada meitenes uz vie-

tām, tad paši aiziet savās vietās.

Kaimiņiene (aplūkodama kaimiņ-
bērnus): Ai, kādi tev bērniņi! Smaidīgi, 
apaļi! Vai jau sūti skolā?

Saimniece: Nē, skolā vēl nesūtu! Lai 
vēl paaugas! (Vēro kaimiņbērnus.) Arī 
tavi, skatos, ir pastiepušies. Kad tad ta-
vējie uz skolu dosies?

Kaimiņiene: Ai, vēl tik nākamo ru-
deni!

Saimniece: Tad jau kopā ar manē-
jiem!

Kaimiņiene: Cik jauki! Nu labi – lielies, ko tavi prot!
Saimniece: Manējie jau vēl ir mazi, vēl daudz jāmācās, bet ziemas mēnešus gan jau prot nosaukt. Re! (Aicina kādu 

bērnu nosaukt ziemas mēnešus; var visi kopā.) Jā, tagad akurāt ir februāris klāt! Senāk to sauca par sveču mēnesi. 
Sveču mēnesī svinēja Sveču dienu, to vēl sauca arī par Sveicaini jeb Grabnieci. Senos laikos elektrības nemaz nebija. 
Tumšā laikā tad dedzināja sveces. Ai, cik daudz tad sveču vajadzēja sagatavot! Manējie tieši prot tautasdziesmas par 
Sveču dienu.

Bērni:

Kaimiņiene: Bet manējie prot mīk-
las par svecēm! Lai mani uzdod, bet 
tavējie min!

Bērni:
•Pats pliks, sirds gaišumu rāda.
•Jo ilgāk aug, jo mazāks tiek.

Kaimiņiene: Gudri gan mūsu bēr-
ni! Lai tagad kopā parotaļājas! Vai tavi 
prot rotaļu par Jūli, kas krita grāvī?

Saimniece: Prot gan! Nāciet rotaļā!

Latviešu tautas rotaļdeja „Jūle 
krita grāvī”.

Kaimiņiene: Paklau, māsiņ, tev, es 
redzu, tik skaistas meitas – apaļiem 
vaigiem, baltiem matiņiem, zilām ac-
tiņām.

Saimniece: Ā, tas tāpēc, ka es savām 
meitām dodu ēst dzērvenes! Bet ma-
nas meitas ir ne vien skaistas, bet arī 
skanīgām balsīm. Paklausies!

Visu gadu naudu krāju,
Sveču dienu gaidīdama;
Kad atnāca sveču diena,
Tad naudiņa jātērē.

Labāk pirku sveču podu
Nekā skalu vezumiņu:
Ne man dūmu istabā,
Ne skangalu mēslainē.

Gaiši deg uguntiņa
Meitu mātes istabā.
Sešu zaru svece dega
Sudrabiņa lukturī.

Bitīt, Dieva kalponīte,
Dievam dara gaišumiņu:
Pati sēd ozolā,
Svece deg baznīcā.

FOTO: no personiskā arhīva
Aina Guba stāsta un demonstrē, kādi materiāli un darbarīki ir nepieciešami, lai 
katrs mājās var pagatavot savu sveci.

FOTO: no personiskā arhīva
Darbnīcas vadītāja Aina Guba rāda bērniem, kā parafīns, ieliets sveču formā, 
pakāpeniski sastingst.
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SvēTkI

Latviešu tautasdziesma „Vai tā mana vaina bija”.

Saimniece: Bet es skatos, ka tev, māsiņ, stalti puiši izauguši. Dienās būs īsti spēkavīri!
Kaimiņiene: Jā, iznesīgi gan man puiši! Arī viņiem ir skanīgas balsis. Gribi dzirdēt?

Latviešu tautasdziesma „Cipu, 
capu vāverīte”.

Kaimiņiene (ievēro sveču izstādi): 
Ai, mās, kas tad tas? Kur tev tik daudz 
sveču?

Saimniece: Zini, man ir tāds vaļas-
prieks vai, kā tagad moderni saka, ho-
bijs. Man patīk kolekcionēt sveces. Re, 
arī šodien dažas atnesu! (Neliels stāsts 
par izstādē redzamajām svecēm.) Zini, 
māsiņ, man ir doma – parādīsim mūsu 
bērniem, kā tiek darinātas sveces! Vai 
tu proti?

Kaimiņiene: Es nē! Bet es zinu kādu, 
kas to prot! Šodien mums ir viešņa no 
Indras pagasta. Nāc, māsiņ, parādi, kā 
sveces top!

Ainas Gubas sveču liešanas darbnī-
ca.

Saimniece: Kamēr sveces sastings, 
mēs varētu parotaļāties. Re, man ir ve-
sela bļoda ar raibām pupām!

Kaimiņiene: Bet man ir balti trau-
ciņi! Nāciet, visi parotaļāsimies!

Rotaļa „Man bij’ viena” (4 gru-
pās, pa stūriem).

Kaimiņiene: Vai, kas par orķestri 
sanāca!

Saimniece: Kas tas par orķestri? Trok-
snis vien! Lūk, tagad būs orķestris – ar 
mūzikas instrumentiem.

Orķestris: latviešu tautas melo-
dija „Es uzgāju ganīdam(i)s”.

Kaimiņiene: Mūsu Sveču diena tuvo-
jas noslēgumam. Paskaties, cik skaista ir 
sveces liesma!

Pieaugušie aizdedzina sveces, turot 
aizdegtas sveces, priekšā iznāk visas 
skolotājas.

Skolotājas:
•Sveces liesma ir skaista un dzīva, 

bet tā ir arī bīstama.
•Sveces var dedzināt tikai pieaugu-

šo klātbūtnē.
•Bīstami ir turēt sveci bez svečtu-

ra.
•Nedrīkst pienest sveci pārāk tuvu 

cilvēkiem vai priekšmetiem.
•Svece ir jātur taisni, jo sveču asaras 

ir ļoti karstas.

FOTO: no personiskā arhīva
Rotaļa „Man bij’ viena”. Bērni sadalās grupās – katra savā zāles stūrī, un viņu 
uzdevums ir sašķirot dažādu krāsu pupiņas katras savā trauciņā.

FOTO: no personiskā arhīva
Zēni uzlūdz meitenes un veido dārziņu – latviešu tautas deja „Sijā auzas, tautu 
meita!”.
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nodarbība

Nodarbības temats: „Ciemos pie vāveres” (nodarbība dabā).
Nodarbības mērķis: sekmēt izpratni par matemātikas pamatsakarībām, attīstot prasmes praktiskā darbībā dabā.
Dominante: matemātika.
Uzdevumi:
vingrināties skaitīt kokus dabā;
salīdzināt pēc acumēra dažāda resnuma kokus, mērīt tos ar nosacītiem mēriem;
nostiprināt priekšstatu par kārtas skaitļiem;
vingrināties pazīt un nosaukt ģeometriskās figūras, zīmēt figūras sniegā;
vingrināties noteikt pirmo skaņu vārdā, atrast atbilstīgu burtu, vingrināt lasītprasmi praktiskā darbībā;
aktivizēt prasmi strādāt apakšgrupās;
nostiprināt ceļu satiksmes noteikumu zināšanas un prasmes, pārejot ielu regulējamā krustojumā.

Nepieciešamie resursi:
vāvere, ciparu kartītes, burtu kartītes, matemātisko izteiksmju kartītes, mērlente.

Nodarbības gaita
Zvana telefons. Skolotāja sarunājas pa telefonu.
Skolotāja: Man zvanīja kāds meža dzīvnieks. Uzminiet, kurš!
Brūna kodaļa egles galiņā (atbilde: vāvere).

Ciemos pie vāveres

DACe vAIDo,
Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja

Integrēta rotaļnodarbība 5 gadus veciem bērniem

FOTO: no personiskā arhīva
Rēķināšana uz Cēsu pils parka lielajām kāpnēm. Katram bērnam ir matemātisko izteiksmju kartīte, piemēram, 2 + 2; 3 – 1 
u. c. Uzdevums – atrisināt izteiksmi, nosaukt rezultātu un uzkāpt uz nosauktā kārtas skaitļa pakāpiena.
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nodarbība

Riekstu grauzis bez spārniem laižas (atbilde: 
vāvere).
Māmiņai ataugā mūža sagša mugurā (atbilde: 

vāvere).
Jā, zvanīja vāvere, viņa uzaicina mūs doties pa-

staigā uz parku. Vāvere grib ar mums rotaļāties un 
arī mācīties.

Ceļā uz parku bērni kopīgi lasa ielu nosaukumus, 
pārrunā secību, pa kurām ielām pārvietojas.

Skolotāja: Parks ir tik liels! Kā lai atrodam vāve-
ri? Piezvanīsim! (Zvana.) Vāvere teica, ka viņa mūs 
gaida pie visresnākā koka.

Bērni ar acumēru nosaka visresnāko koku. Kopīgi 
ar skolotāju pārbauda norādīto – mēra ar mērlenti 
un nosacītiem mēriem – pēdām, soļiem u. c.

Bērni satiek vāveri parkā. Vāvere aicina bērnus uz 
kopīgu spēli, ievērojot spēles noteikumus.

1. UzDEVUMS. Katram bērnam – viena 
ciparu kartīte. Uzdevums – aizskriet un pieskarties 
tik kokiem, kāds cipars ir norādīts uz kartītes, skriet 
atpakaļ.

2. UzDEVUMS. Vāvere grib zināt, vai 
bērni pazīst burtus. Pie kokiem piestiprina burtus. 
Izdala katram bērnam vienu attēlu. Uzdevums – 
atrast koku, pie kura ir piestiprināts burts, ar kura 
skaņu sākas attēlā redzamais, piemēram, rūķis – r 
u. c. Vāvere apskata bērnu veikto un pārliecinās, kā 
uzdevums ir izpildīts.

3. UzDEVUMS. Dodamies uz pils parka 
lielajām kāpnēm. Katram bērnam ir matemātisko 
izteiksmju kartīte, piemēram 2 + 2; 3 – 1 u. c. Uz-
devums – atrisināt izteiksmi, nosaukt rezultātu un 
uzkāpt uz nosauktā kārtas skaitļa pakāpiena, piemē-
ram, iznākums ir 4, es stāvu uz 4. pakāpiena.

4. UzDEVUMS. Kopīgi meklēsim pār-
steigumu. Sastājamies vienā rindā. Nokāpjam 10 pa-
kāpienus, ejam 8 soļus uz priekšu, tad pagriežamies 
pa labi un ejam 5 soļus, pagriežamies pa kreisi un 
ejam 6 soļus, ejam 9 soļus atpakaļ. Bērni atrod vāve-
res paslēpto pārsteigumu.

5. UzDEVUMS. Sastājamies grupās pa 
trīs. Vāvere izdala kartītes, uz kurām ir rakstīts ģeo-
metriskās figūras nosaukums. Kopīgi izlasām no-
saukumu, ar kociņu uzzīmējam sniegā ģeometrisko 
figūru.

Atgriezeniskā saite
Pārrunājam padarīto. Bērni stāsta savas izjū-

tas, secina, ko jaunu uzzināja, kas patika. Vāvere 
pateicas bērniem par kopīgām rotaļām, atvadās 
un dodas prom. Bērni dodas uz bērnudārzu, at-
pakaļceļā vēro luksoforu darbības un nostiprina 
satiksmes noteikumus gājējiem regulējamā krus-
tojumā.

FOTO: no personiskā arhīva
Bērni ar acumēru nosaka visresnāko koku. Kopīgi ar skolotāju 
pārbauda norādīto – mēra ar mērlenti un nosacītiem mēriem – 
pēdām, soļiem u. c.

FOTO: no personiskā arhīva
Katram bērnam ir viena ciparu kartīte. Uzdevums – aizskriet un 
pieskarties tik kokiem, kāds cipars ir norādīts uz kartītes, skriet 
atpakaļ.

FOTO: no personiskā arhīva
Kad dalībnieki ir sastājušies grupās pa trīs, vāvere izdala kartītes, 
uz kurām ir rakstīts ģeometriskās figūras nosaukums. Grupa kopīgi 
izlasa nosaukumu un ar kociņu uzzīmē sniegā ģeometrisko figūru.


