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Pirmsskolēns – aktīvs dalībnieks mācību procesā
Dambretes spēlēšanas tradīcijas Talsu PII „Sprīdītis”
Eksperimenti ar ziepēm

Bērnu eksperimentēšana – līdzeklis pirmsskolas vecuma bērnu kognitīvās darbības veicināšanai

Konferenci klātienē Valmierā apmeklēja ap 600 pirmsskolas izglītības pedagogu no visas Latvijas, pieredzē dalījās pārstāvji no
14 pilotpirmskolām un skolām, kas praksē jau izmēģina pilnveidoto pieeju un saturu.

Pirmsskolēns –
aktīvs dalībnieks
mācību procesā
VITA PĻAVIŅA
Ar rosinājumu pieaugušajiem, kuri
ikdienā vada bērnu mācības, pārmai
ņu ceļā vienmēr pašiem atcerēties,
atkal no jauna piedzīvot izjūtu, ko no
zīmē apgūt kaut ko jaunu, un gūt no
tā prieku 14. martā noslēdzās projekta
„Skola 2030” konference „Darbojos,
izzinu – mācos ar prieku!” pirmssko
las izglītības pedagogiem. Konferenci
klātienē Valmierā apmeklēja ap 600
pirmsskolas izglītības pedagogu no vi
sas Latvijas, pieredzē dalījās pārstāvji
no 14 pilotpirmskolām un skolām, kas
praksē jau izmēģina pilnveidoto pieeju
un saturu. Šā gada 1. septembrī tiks
ieviestas jaunās vadlīnijas, kurās pa
redzēta pilnveidotā satura un pieejas
īstenošana ikvienā pirmskolā Latvijā.
Vairāk par jaunajām pirmsskolas iz
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glītības vadlīnijām un gaidāmajām
pārmaiņām skatīt šeit: http://bit.ly/
Pirmsskolas_izglitibas_vadlinijas.
JĀMĀCA NOŠĶIRT, KAS
IR BRĪNUMS UN KAS
IR DABASZINĀTNISKA
PĀRVĒRTĪBA
Pedagoģijas doktore Dace Nam
sone, Starpnozaru izglītības inovāci
ju centra direktore, vadošā pētniece
un projekta „Skola 2030” konsultante
mācību satura izstrādē, prezentācijā
„Dziļa izpratne caur tiešu pieredzi”
pievērsās jautājumam par dabaszināt
niskās izpratnes veidošanas uzsākšanu
agrīnā vecumā, jo pirmskolā ieliktais
pamats kalpo, veidojot dziļāku izprat
ni par dabā notiekošo un lietu pasauli.
D. Namsone aicināja domāt par to, kā
bērnos veidot dabaszinātnisko izprat

ni, sākot ar viņu pašu priekšstatiem,
kā dot iespēju bērniem gūt sajūtamu
pieredzi, eksperimentējot, mēģinot,
darot, lai izprastu jēdzienus, un uzdo
dot jautājumus. „Jāmāca nošķirt, kas
ir brīnums un kas ir dabaszinātniska
pārvērtība, kurai ir pamatojums un
kurai mēs varam iegūt pierādījumus,”
uzsvēra pētniece. Konkrētība, novēro
jumi un eksperimenti pasaules izziņā
māca bērniem meklēt pierādījumus
un domāt zinātniski.
MUMS VAJAG, LAI BĒRNI PAŠI
KONTROLĒ SAVU UZVEDĪBU
Veselības zinātņu maģistre Patrī
cija Herberta (Patricia Herbert, Liel
britānija), skolotāja praktiķe, skolas
vadītāja un izglītības konsultante,
izglītības centra „Ceļš uz nākotnes
izglītību” („Pathways to Future Edu
VISI PUBLICITĀTES FOTO

cation”) dibinātāja, prezentācijā „Mā
cīšanās mainīgajai nākotnei, attīstot
aktīvas un patstāvīgas rīcības spēju”
dalījās pieredzē, kāpēc bērniem jau ar
ļoti agru vecumu ir svarīgi mācīt uz
ņemties atbildību par savu mācīšanos.
Ikviens cilvēks vissekmīgāk mācās
tad, kad viņš labi jūtas, kad viņš pats
ir izvēlējies, ko mācīties, un viņam tas
sagādā prieku. Tam aizsākumi mek
lējami mazotnē, kad bērni rotaļājas
un viņiem ļauj justies kā autoriem
un saimniekiem savās nodarbēs. Kad
bērni paši izvēlas darbošanos un kad
viņi piedalās reālās dzīves situācijās, ir
noteicēji pār to, kas notiek mācīšanās
vidē, viņos aug atbildības izjūta. Skolo
tājam jābūt līdzās kā gudram virzītā
jam un padomdevējam. „Mums neva
jag, lai bērni labi uzvedas tāpēc, ka tiek
kontrolēti. Mums vajag, lai bērni paši
kontrolē savu uzvedību,” viņa uzsvēra.
Lai īstenotu šādu pieeju, pieaugušajam
nepieciešams laiks un pacietība, bet,
ejot šo ceļu, mācīšanās ir daudz efek
tīvāka.

VALODA IR BĒRNA DZĪVE
Projekta „Skola 2030” valodu mā
cību jomas satura izstrādes eksperte
un Daugavpils Universitātes docente
pedagoģijas doktore Sandra Zariņa
stāstīja par valodas prasmju attīstību
un lasītprieka veicināšanu pirmsko
lā. Bērna valodas attīstībā svarīgas ir
četras valodas uztveres formas: klau
sīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīša
na. Svarīgākais, kas bērnam palīdz
apgūt visas šīs prasmes, ir interese, ar
pozitīvām emocijām saistīta pieredze
un daudzveidīga, veicinoša vide. Tas
skolotājam jāpatur prātā, domājot par
lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīs
tīšanu.
„Mēs, pedagogi, valodas prasmes
sākotnēji mēdzam skatīt atsevišķi un
uztvert par izglītības mērķi. Mēs do
mājam – lai bērns iemācītos lasīt, vi
ņam ir jāzina burti, viņam ir jāprot
skaņas savienot zilbēs, zilbes savie
not vārdos, ir jāizlasa teikums un šis
teikums arī jāizprot. Tā ir ārkārtīgi
sarežģīta un nopietna darbība. Mēs

zinām – lai iemācītos rakstīt, bēr
nam ir pareizi jātur pildspalva, parei
zi jānovieto darba burtnīca. Mēs ļoti
daudz domājam par šīm tehniskajām
darbībām. Tas, no vienas puses, ir pil
nīgi pareizi, un par to ir jādomā. Bet
no otras pases – valoda ir bērna dzīve.
Tiklīdz bērns ienāk pirmsskolas izglī
tības grupā, viņš sasveicinās ar skolo
tāju, viņš grib noskaidrot, piemēram,
kuram šodien ir vārda diena, kuram
svinēsim dzimšanas dienu, ko mēs
šodien interesantu darīsim, kas ir jāie
raksta dabas kalendārā un kāda jauna
grāmata ir parādījusies grupā. Valoda
sāk darboties, bērns sāk darbināt valo
du,” stāsta S. Zariņa.
„NOVĒRO UN PASTĀSTI, KO TU
PAMANĪJI, PAR KO NODOMĀJI
BRĪDĪ, KAD TO IERAUDZĪJI!”
Savukārt projekta „Skola 2030”
pirmsskolas pedagogu profesionālās
pilnveides vecākā eksperte un privātās
pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
„Maziņš kā jūra” dibinātāja Arita Lau
Lai izprastu jēdzienus, Dace
Namsone (vidū) aicināja dot
iespēju bērniem gūt sajūtamu
pieredzi eksperimentējot,
mēģinot un darot.
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ka pievērsās jautājumam par caurvi
ju prasmju apzinātu un mērķtiecīgu
attīstīšanu jau pirmsskolas vecumā.
Tās, risinot ikdienas situācijas, ir svarī
gas ikviena pieaugušā dzīvē. Caurviju
prasmju nozīme pirmsskolas periodā
pielīdzināma mājas būvniecībai: pirms
to sāk būvēt, paši svarīgākie ir pamati,
tāpēc ir būtiski bērniem tās veidot kā
ieradumu jau bērnībā un pakāpeniski
attīstīt, piemēram, kritiskās domā
šanas prasmē svarīgākais pamats ir
sākotnēji vispār radīt bērnam iespēju
domāt un noteikt, ko nozīmē domāt.
Skolotāja uzdevums ir dot atbalstu
bērnam, nevis sakot „Ej padomā!”, bet
dodot rīkus un tehnikas, kas veicina
domāšanu, piemēram: „Novēro un pa
stāsti, ko tu pamanīji, par ko nodomāji
brīdī, kad to ieraudzīji!” vai „Agrāk,
kad biju mazs, es domāju šādi, tagad es
domāju tā”.
PRIEKŠNOTEIKUMS LABIEM
SVĒTKIEM IR RŪPĪGA
GATAVOŠANĀS
Dina Gaide, projekta „Skola 2030”
pirmsskolas izglītības pedagogu pro
fesionālās pilnveides eksperte un

PII „Viršu dārzs” vadītāja, diskusijā
„Kam svētki pirmskolā?” bija pulcējusi
pirmsskolas izglītības iestāžu, pašval
dību un vecāku pārstāvjus, lai spriestu
par jautājumu, kā pirmskolās svinēt
svētkus. Kāds ir dažādu svētku svinē
šanas mērķis? Kāda ir skolotāju, bērnu
un vecāku loma svētkos? Kā zināt, vai
svētki ir izdevušies? Runātāji bija vie
nisprātis, ka ļoti svarīgs priekšnotei
kums labiem svētkiem ir rūpīga gata
vošanās, bērnu iesaistīšana plānošanā,
skolotāju sadarbība, visu bērnu un arī
vecāku iesaiste pasākumā.
IESTĀDES ADMINISTRĀCIJAI
VĒRTĒŠANA NODER, LAI
PLĀNOTU, KĀ LABĀK
ATBALSTĪT SKOLOTĀJUS
Projekta „Skola 2030” vecākā eks
perte mācību satura izstrādē un Rīgas
pilsētas sākumskolas direktore Solvita
Lazdiņa, runājot par vērtēšanu pirm
skolā, norādīja, ka vērtēšanas uzde
vums ir padarīt mācīšanos redzamu:
skolotājam tā ir svarīga, lai zinātu, ko
bērni prot un kas viņiem vēl jāiemācās;
bērniem tā ir svarīga, lai viņi saprastu,
ko viņi mācās, ko jau prot, kas padodas

un kas vēl jāmācās; vecākiem tā sniedz
drošības izjūtu, ka bērns attīstās atbil
stīgi vecumam un pirmskola rūpējas
par viņa vajadzībām un prasmju attīs
tību, savukārt iestādes administrācijai
vērtēšana noder, lai plānotu, kā labāk
atbalstīt skolotājus.
EFEKTĪVAS MĀCĪŠANĀS
REZULTĀTS IZPAUŽAS
IERADUMU UN RĪCĪBAS MAIŅĀ
Noslēgumā projekta „Skola 2030”
mācību satura ieviešanas vadītāja PhD
Zane Oliņa aicināja skolotājus, kas ik
dienā vada mācīšanos, pašiem uzdro
šināties un aizvien piedzīvot kaut kā
jauna apgūšanas izjūtu, kā arī prieku
un gandarījumu par izdošanos. „Lai
mācīšanās būtu efektīva, ir vajadzīgs
mērķis, jautājumi, uz kuriem meklēt
atbildi, tieša, fiziska pieredze un laiks
refleksijai un secinājumiem par to, kā
izdodas, – iespēja salīdzināt veikumu
ar kādu citu perspektīvu – teoriju vai
kolēģu sniegumu, lai to varētu integrēt
savā praksē un virzīties uz priekšu,”
viņa uzsvēra. Efektīvas mācīšanās re
zultāts izpaužas ieradumu un rīcības
maiņā.

Diskusijas „Kam svētki pirmskolā?” runātāji bija vienisprātis, ka ļoti svarīgs labu svētku priekšnoteikums ir rūpīga gatavošanās,
bērnu iesaistīšana plānošanā, skolotāju sadarbība, visu bērnu un arī vecāku iesaiste pasākumā.
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Talsu PII „Sprīdītis” dambretes turnīrs 2018. gada aprīlī.

Dambretes
spēlēšanas tradīcijas
Talsu PII „Sprīdītis”
DAIGA JANSONE,

Talsu PII „Sprīdītis” vadītāja vietniece
izglītības jomā
Talsu pirmsskolas izglītības ie
stādē (PII) „Sprīdītis” ir vairāk nekā
25 gadus senas dambretes apmācī
bas un spēlēšanas tradīcijas. Mācī
bu procesa ietvaros 5–7 gadus veco
izglītojamo grupās audzēkņi, kuros
tas izraisa interesi, kopā ar pedago
giem mācās spēlēt dambreti, tādē
VISI FOTO: no PII „Sprīdītis” arhīva

jādi uzlabojot savas koncentrēšanās
spējas un atmiņu, attīstot loģisko
domāšanu. Bērni mācās kontrolēt
savas emocijas, priecāties par uzva
rām un arī pieņemt zaudējumu.
Katru mācību gadu pavasarī pie
mums tiek organizēts audzēkņu dam
bretes turnīrs. Tajā piedalās 2–3 labā
kie dambretes spēlētāji no katras gru
pas. Arī šajā mācību gadā pirmsskolas
izglītības iestādē īstenojās iecere par

dambretes nodarbību organizēša
nu bērniem un sadarbībā ar Vitautu
Budreiku, Dambretes attīstības bied
rības dibinātāju, tikām pie jauniem
dambretes spēlēšanas komplektiem.
Dambretes nodarbības Talsu
PII „Sprīdītis” notiek divas reizes ne
dēļā, un tās apmeklē vairāk nekā 25
jaunie dambretes spēlētāji. Nodarbī
bas bērniem vada dambretes entuzi
asts skolotājs Pēteris Skorohodovs.
Lai attīstītu dambretes spēlēšanas
marts 2019
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Dambrete veicina
bērnu loģisko
un telpisko domāšanu,
uzlabo koncentrēšanās
spējas.
tradīcijas pirmsskolas izglītības iestā
dēs, skolotājai Diānai Krauzei un ie
stādes vadītājai Ilzei Solovjovai radās
ideja organizēt starpnovadu pirms
skolas izglītības iestāžu 5–7 gadus
veco audzēkņu dambretes turnīru.
Tika izstrādāts turnīra nolikums. Pa
redzējām, ka tas notiks trijās kārtās.
Dambretes turnīra mērķis ir popula
rizēt prāta spēli dambreti pirmssko
las izglītības iestādēs, veicināt bērnu
loģisko un telpisko domāšanu, uzla
bot koncentrēšanās spējas, atmiņu
un pašdisciplīnu, radīt iespēju Talsu,
Dundagas, Rojas un Mērsraga novada
pirmsskolas izglītības iestāžu 5–7 ga
dus vecajiem bērniem piedalīties
dambretes turnīrā un pārbaudīt savas
prasmes prātot gudri.
PIRMAIS STARPNOVADU
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU AUDZĒKŅU
DAMBRETES TURNĪRS
2019. gada 13. martā pie mums
Talsu PII „Sprīdītis” norisinājās pirmā
starpnovadu pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņu dambretes turnīra
„Prāto gudri” 1. kārta. Turnīrā pie
dalījās 22 pirmsskolas vecuma bērni
no Talsu, Rojas un Dundagas nova
diem – Talsu PII „Pīlādzītis”, „Saulī
te”, „Zvaniņš”, „Kastanītis”, „Sprīdī
tis”, Sabiles PII „Vīnodziņa”, Stendes
pamatskolas PII, Pūņu pamatskolas
PII, Vandzenes PII „Zīlīte”, Laucie
nes pamatskolas Dursupes PII, Rojas
PII „Zelta zivtiņa”, Rojupes PII „Sau
lespuķe”, Rojas vidusskolas PII un
Kolkas pamatskolas PII. Bērni tika
sadalīti apakšgrupās, katrs izspēlē
ja 5–7 partijas. Nākamā kārta notiks
10. aprīlī, bet dambretes turnīra no
slēgums – 8. maijā, kad tiks paziņoti
paši labākie prātotāji un gudrinieki.
Ceram, ka dambretes turnīrs Tal
su, Dundagas, Rojas un Mērsraga no
vadu pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem kļūs par tradīciju.
6
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Šāgada dambretes turnīra uzvarētāji 6–7 gadus veco izglītojamo grupā: 1. vieta – Marta Rozenberga (vidū), 2. vieta – Rinalds Rullis, 3. vieta – Lauma Makstniece.

Dambretes turnīra dalībnieki, tiesneši novērotāji un dambretes nodarbību skolotājs
Pēteris Skorohodovs (vidū).

No Dambretijas zemes uz starpnovadu turnīru ieradušies Baltais un Melnais kauliņš
(pirmsskolas izglītības skolotājas Diāna Krauze un Daila Jantone).

Pirmā Talsu PII „Sprīdītis” starpnovadu dambretes turnīra „Prāto gudri” 1. kārta 2019. gada 13. martā.
marts 2019
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Eksperimenti
ar ziepēm

Bērnu eksperimentēšana –
līdzeklis pirmsskolas vecuma bērnu
kognitīvās darbības veicināšanai
ILONA EISAKA,

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”
pirmsskolas izglītības skolotāja un
eksperimentu pulciņa vadītāja
Izcilais fiziķis Alberts Einšteins
teicis: „Bērniem patīk meklēt, atrast
sevi. Tas ir viņu spēks.”
Manas pieredzes pamatideja ir
iekļaut bērnus pētnieciskajā darbībā
un iemācīt viņiem racionāli meklēt
informāciju. Eksperimentējot bērni
darbojas, lai iegūtu jaunas zināšanas.
Šīs metodes izmantošanas galvenā
priekšrocība ir tā, ka eksperimenta
laikā bērni iegūst reālu izpratni par
dažādiem pētāmā objekta aspektiem
un to attiecībām ar citiem. Veidojas
tādas īpašības kā neatkarība, mēr
ķu noteikšana, spēja pārveidot visus
objektus un parādības, lai sasnieg
tu noteiktu rezultātu. Attīstās bērnu
emocionālā sfēra un radošās spējas,
veidojas darba prasmes, tiek iegūta
jauna pieredze, paplašinās redzesloks.
Integrēta nodarbība eksperimen
tu pulciņā: valoda, vizuālā māksla;
dominante – dabaszinības.
Tēma: ziepes.
Bērnu vecums: 5–6 gadi.
Caurviju prasmes: domāšana, ra
došums, sadarbība, līdzdalība, pašva
dība.
Mērķis: padziļināt bērnu zināša
nas par ziepēm, to daudzveidību, lie
tošanu, nostiprināt higiēnas prasmes
un drošības noteikumus.
8
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Uzdevumi:
1)		attīstīt vārdisko kontaktu, pilnvei
dot emocionālo noturību un spēju
reflektēt;
2)		
veicināt interesi eksperimentēt,
izteikt iepriekšējus paredzējumus,
pārbaudīt tos, izdarīt secināju
mus;
3) attīstīt iztēli un fantāziju, praktis
ki darbojoties.
NODARBĪBAS GAITA
Skolotāja aicina bērnus sastāties
aplī. Pārrunā, kas ir komplimenti, cik
patīkami tos saņemt, kā arī pateikt
citiem kaut ko mīļu vai labu. Visi
kopā uzspēlē spēli „Komplimenti”
(2 min.): bērni, sadevušies rokās, stāv
aplī; skatoties kaimiņam acīs, jāpasa

ka viņam kaut kas labs vai viņš par
kaut ko jāpaslavē. Tas, kurš pieņem
komplimentu, māj ar galvu un saka:
„Paldies, man bija ļoti patīkami!”
Tagad, kad visi tik priecīgi un
smaidīgi, rodas jautājums, ko šo
dien mēs pētīsim. Lai to uzzinātu,
dosimies uz kino. Bērni noskatās
multfilmu „Kā lupatiņi mazgājās”
(7 min.; https://www.youtube.com/
watch?v=qo_U43TxrWo).
DISKUSIJA (2 min.)
Bērnu uzdevums ir uzmanīgi no
skatīties un izdomāt, ko mēs šodien
varētu pētīt, ar ko eksperimentēt. Pēc
multfilmas noskatīšanās bērni izsaka
savas domas. Skolotāja, ja nepiecie
šams, ar jautājumu palīdzību ievirza

vajadzīgajā gultnē. Lupatiņi mazgā
jās, bet viņiem nebija ziepju. Kāpēc?
Bērni izsaka savas domas.
VĒROJUMS, PĀRRUNAS
(5–7 min.)
Skolotāja aicina bērnus uz mazgā
šanas līdzekļu noliktavu, kur bērni
pēta, apskata dažādus mazgāšanas
līdzekļus un stāsta par tiem pēc savas
pieredzes. Pārrunā drošības notei
kumus, izmantojot mazgāšanas lī
dzekļus. Vai bērni drīkst aiztikt veļas
pulveri, pastas, trauku mazgāšanas
līdzekļus? Kāpēc?
Ko darīt, ja ziepes tiek acīs? (Bērnu atbildes.) Jānomazgā seja un acis
ar tīru ūdeni.
Ko darīt, ja rokas nejauši tiek maz
gāšanas pulverī? (Bērnu atbildes.) Jā
nomazgā rokas zem tekoša ūdens.
Ko darīt, ja ziepes tikušas mutē?
(Bērnu atbildes.) Jāizskalo mute ar
tīru ūdeni.
Ko drīkst lietot tikai pieaugušie,
ko drīkst lietot bērni? Atlasa higiēnas
nolūkam paredzētos līdzekļus.
Pētījuma laikā bērni nosaka, ka
ziepēm ir dažāda krāsa, forma, smar
ža, tās var būt šķidras un cietas. Pār
runā, kādas ziepes kuram patīk labāk.
1. EKSPERIMENTS
„ZIEPJU PAVĒLNIEKI”
(5 MIN.)
NEPIECIEŠAMS: dažādu veidu
ziepes, ūdens, vienreizējie dvieļi.
Vai iespējams mazgāt rokas un
seju ar parasto ūdeni? Ziepes nomaz
gā netīrumus, baktērijas un nepatī
kamas smakas. Ziepes, ar ko mazgā
rokas, sauc par tualetes ziepēm. Ir arī
speciāli bērniem paredzētas ziepes –
bērnu ziepes: tās ir maigas un nekai
rina ādu.
Bērni dodas uz tualetes telpu, kur
pēc izvēles testē dažādas ziepes, da
lās ar saviem novērojumiem: kuras ir
smaržīgākas, kuras labāk puto, kuras
patīk, kāpēc.
Kā uzzināt, ka ziepes ir cietas?
(Var saspiest rokās, uzsist, iekrāpēt.)
Šķidras? (Pil, lejas.)
Kas notiek ar ziepēm, kad tās sa
slapina? (Cietās ziepes kļūst slidenas,
marts 2019
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Eksperimenta
laikā bērni
iegūst reālu izpratni
par dažādiem pētāmā
objekta aspektiem un to
attiecībām ar citiem.
tās grūti noturēt rokās; šķidrās sajaucas ar ūdeni.)
Skolotāja gatavas atbildes ne
sniedz, bērni izsaka savus paredzēju
mus un pārbauda.
2. EKSPERIMENTS
„ZIEPJU ŠĶĪDINĀŠANA”
(5 MIN.)
NEPIECIEŠAMS: rīve, cietas
ziepes, bļodiņa, smidzinātājs, sīki
priekšmeti.
Vai tualetes ziepes var sarīvēt?
(Var.)
Kas notiks, ja uz sasmalcinātām
ziepēm uzsmidzina ūdeni? (Tās izšķīst.)
Ziepjūdenī iemet dažādus nelielus
priekšmetus. Kad tos var saskatīt la
bāk? Kāds paliek ūdens? (Duļķains.)
Ziepes pakāpeniski izšķīst, un, ūdeni
sakratot, rodas putas un burbuļi.
KUSTĪBU PAUZE (1 min.)
Skolotāja aicina apstāties cieši vie
nam pie otra, sadoties rokās.
Mēs pūšam, pūšam burbuli (pūš,
maziem soļiem iet atmuguriski).
Skaties, skaties, cik tas skaists!
Uzbriest, uzbriest! Spīdēt sāk!
Aizlido (ceļ rokas augšā un palaiž
vaļā)!
Skolotāja aicina pašiem pagatavot
burbuļūdeni, lai varētu uzpūst bur
buļus.
3. EKSPERIMENTS
„JAUTRIE BURBUĻI” (10 MIN.)
NEPIECIEŠAMS: stikla glāzes,
kokteiļsalmiņi, mērkarotes (viss pēc
bērnu skaita), ūdens, trauku mazgā
šanas līdzeklis.
Bērni piedāvā savus variantus, kā
pagatavot burbuļūdeni, skolotāja iesa
ka ņemt vienu mērkaroti līdzekļa, bet
ūdeni, izmēģinot pūst burbuļus, pieliet
10
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pakāpeniski, līdz burbuļi izdodas.
Pirms burbuļu pūšanas skolotāja
māca elpot caur salmiņu:
ieelpa caur degunu,
izelpa caur muti.
Pārrunā, ka tādu ūdeni dzert
nedrīkst. Pārrunā, kādi ir burbuļi.
(Mirdz, caurspīdīgi, viegli, lido, plīst
utt.)
Skolotāja jautā, vai var gleznot ar
burbuļiem. (Bērnu atbildes.)
RADOŠAIS DARBS
„LAICĪGĀS MĀKSLAS GLEZNA”
(10 min.)
NEPIECIEŠAMS: burbuļūdens,
guašas krāsas, kokteiļsalmiņi, šķīvji,
zīmēšanas lapas, krītiņi vai flomāste
ri.
Burbuļūdenim pievieno krāsu,
uzpūš burbuļus, uzliek lapu, pēc mir
kļa noņem; darbību atkārto ar nāka
majām krāsām. Kad nožūst, piezīmē
detaļas. Var piedāvāt bērniem pašiem
izdomāt, kā var zīmēt ar burbuļiem.
PAŠAPKALPOŠANĀS DARBS
(2 min.)
Bērni patstāvīgi sakārto savu dar
ba vietu.
REFLEKSIJA (3 min.)
Nodarbības nobeigumā bērni sa
stājas aplī, pastāsta, kas patika, ko
jaunu uzzināja, ko vēl gribētu uzzināt.
Bērniem paticis mazgāt rokas ar
dažādām ziepēm. Visvairāk patiku
šas krāsainās, smaržīgās ziepes. Uz
zinājuši, cik vienkārši uztaisīt ziepju
burbuļus, noteikti iemācīšot vecā
kiem. Bērni izsaka vēlmi sarīkot bur
buļšovu, iemācīties pūst lielus burbu
ļus.
Skolotāja paslavē bērnus par cen
tību, radošumu un pateicas par to, ka
viņai bijis ļoti interesanti darboties
kopā ar viņiem.
Laikraksta „Izglītība un
Kultūra” elektroniskais
pielikums „Pirmsskolas Izglītība”
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