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Dzimšanas diena
Rotaļnodarbība

EGITA MILTIŅA,
Jaunjelgavas PII „Atvasīte”  
pirmsskolas izglītības skolotāja

Bērnu vecums: 3 gadi.
Rotaļnodarbības temats: „Dzim-

šanas diena”.
Mācību jomas: matemātika, soci-

ālā un pilsoniskā, kultūras izpratne 
un pašizpausme mākslā.

Mērķis: ar rotaļu un spēļu palīdzī-
bu veicināt matemātisko pratību.

Sasniedzamie rezultāti:
 prot sadarboties pārī vienota mēr-
ķa sasniegšanai;

 nostiprināta izpratne par krāsām;
 prot atrast divus vienādus priekš-
metus;

 ar interesi piedalās spēlēs, rotaļās, 
ievēro to noteikumus;

 ir vispārīgs priekšstats par mē-
riem  – liels un mazs, plats un 
šaurs, garš un īss.
Nepieciešamie materiāli: lielās 

rotaļlietas – lelle un lācis, krāsu me-
tamkauliņš, kastanīši, maiss ar dažā-
diem aksesuāriem, apģērbu, dažāda 
garuma un platuma šallītes.

NODARBĪBAS GAITA
 Rīta dziesmiņa „Re, kāds 

es”: izpildām ar kustībām (teksts un 

mūzika – Marina Kartušina, dziesma 
„Здравствуйте, ладошки”, no krie-
vu valodas tulkojusi Baiba Brice).

Re, kur manas rociņas –
Klap, klap, klap.
Re, kur manas kājiņas –
Dap, dap, dap.
Re, kur mani vaidziņi –
Pf, pf, pf,
Gaida mammas bučiņu –
Te, te, te.

Re, kur manas lūpiņas,
Re, kur mani zobiņi,
Re, kur deguntiņš –
Pī, pī, pī,
Ļoti ziņkārīgs ir viņš –
Pī, pī, pī.

Ziņkārīgais deguntiņš no bērniem 
grib uzzināt, kāds laiks ārā; kuri bēr-
ni šodien smaida kā saulīte; kuri gai-
da ciemiņus.

Ciemos pie bērniem ir ieradusies 
lelle Nelle. Lelle stāsta, ka šodien po-
šas ciemos pie lāča Mika, kuram ir 
skaisti svētki – dzimšanas diena.

Pedagogs jautā, vai lelle Nelle ir 
sakārtojusi guļamistabu. No rīta 
tur esot bijusi liela nekārtība. Nelle 
stāsta, ka šo darbiņu nav paspējusi 
izdarīt, tāpēc lūdz palīdzību bēr-
niem.

 Didaktiskā spēle „Atrodi 
tādu pašu”: bērni sadalās pāros, kat-
ram pārim iedod lietu, kurai jāatrod 
„draudziņš”  – otra tāda pati lieta 
(piemēram, divas vienādas tēta lielās 
zeķes, divi vienādi bērnu cimdi, divas 
baltas čībiņas utt.).

Lelle Nelle ir priecīga, ka māja sa-
kārtota un var doties ciemos, bet pe-
dagogs atgādina, ka ciemos nedrīkst 
iet bez dāvanām.

 Didaktiskā spēle „Meklē 
dāvanu”: nepieciešams krāsu me-
tamkauliņš, bērnam attiecīgajā krāsā 
grupā jāatrod priekšmets  – dāvana 
lācim. Tie bērni, kuri nav metuši me-
tamkauliņu, dāvanā nesīs lāča lielo 
gardumu – meduspodu (kastanīti).

Sarežģītības pakāpe: prot nosaukt 
priekšmeta formu.

Vēl viens svarīgs noteikums: ja do-
das ciemos, ir skaisti jāsaģērbjas.

 Rotaļa „Pucēsimies”: bērni 
stāv aplī un, mūzikai skanot, viens ot-
ram padod dārgumu maisu (pedagogs 
tajā ir salicis dažādus interesantus ak-
sesuārus un apģērbu – cepures, galvas 
maskas, matu gumijas, kaklasaites, 

Didaktiskā spēle „Atrodi tādu pašu”: bērni sadalās pāros, katram pārim iedod lietu, kurai jāatrod „draudziņš” – otra tāda pati lieta 
(piemēram, divas vienādas tēta lielās zeķes, divi vienādi bērnu cimdi, divas baltas čībiņas utt.).
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lakatiņus utt.); kad mūzika apklust, 
bērns, kuram rokās ir maiss, izvelk vie-
nu lietu un izdomā tās lietojumu sev.

Kad visi svarīgie darbi ir paveikti, 
var doties ciemos.

 Rotaļa „Seko taciņām”: pe-
dagogs pa grupas telpu ir izlicis dažā-
das taciņas no šallītēm, bērni pārvie-
tojas pa dažāda platuma un garuma 
taciņām, imitējot iešanu pa šauru un 
platu tiltu, lēkšanu pār mazu un lielu 
grāvi, līčloču iešanu starp kokiem utt.

Beidzot tiek sasniegts galamērķis.

 Dzejolis „Dzimšanas diena” 
(Jāzeps Osmanis):

Lelle Nelle ciemos iet
Un pa ceļam dziesmu dzied:
Re, cik skaista kleita man,
Re, cik skaisti dziesma skan!
La-la-la-la-la!

Lācim Mikum dzimšandiena,
Tādēļ kūka galdā viena.
Viesus Mikus pacienās
Un tad dejot aicinās.

Visi kopā Mikum teic: „Daudz lai-
mes dzimšanas dienā!”

Refleksija: uzdāvina līdzatnestās 
dāvaniņas un pastāsta par paveikta-
jiem šodienas darbiem.

 Dziesma „Bučiņas” (1. pants; 
teksts un mūzika – Iveta Kraševska):

Šai svētku dieniņā, šai mīļumdie-
niņā,

Mēs sveicam visas, visas mīļās sir-
sniņas.

Bučiņa pa labi, bučiņa pa kreisi,
Bučiņam tam pašam
Sirdī mīļākam.

Lācis Mikus pateicas par skaisto 
pārsteigumu un aicina visus draugus 
pie svētku galda, kur cienā ar lāču kū-
ciņām (zefīru).

Svinības turpinās ar dažādām ro-
taļām un spēlēm kopā ar muzikālo 
pedagogu.

Lai lustīgi un priecīgi svētki vi-
siem!

Rotaļa „Pucēsimies”: bērni stāv aplī un, mūzikai skanot, viens otram padod maisu ar 
aksesuāriem un apģērbu; kad mūzika apklust, bērns, kuram rokās ir maiss, izvelk vie-
nu lietu un izdomā tās lietojumu sev.
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Profesiju un talantu 
mēnesis

JŪRMALAS PII „SAULĪTE” 
KOLEKTĪVS

Gatavojoties pirmsskolas izglītī-
bas programmas mācību satura iz-
maiņām, Jūrmalas pirmskolā „Sau-
līte” 2018./2019. mācību gadā peda-
goģisko darbu plānojam, rēķinoties 
ar mēnešu tēmām. Iepriekšējā tēmu 
plānā tēmas tika noteiktas uz vienu 
nedēļu.

Katra mēneša beigās pirmskolas 
skolotāji pedagoģiskajā sanāksmē 
dalās idejās un plāno pedagoģiskās 
darbības norisi gan pirmskolas gru-
pās, gan ārpus tām nākamā mēneša 
tēmas ietvaros. Šāda kopīga plāno-
šana mūsu skolotājiem sniedz nepie-
ciešamo savstarpējo atbalstu, veicina 
sadarbību un kopēju attīstības virzī-
bu pārejas posmā uz pirmsskolas iz-
glītības mācību satura izmaiņām, par 
prioritāti izvirzot izziņu veicinošas 
vides veidošanu un kustību attīstības 
nodrošināšanu pirmsskolēniem.

Mēneša noslēgumā skolotāji veic 
pedagoģiskā darba pašvērtējumu 
tēmas ietvaros, un tas rada kopēju 
priekšstatu un iespēju izvērtēt, kā ie-
plānotais paveikts – gan kvantitatīvi, 
gan kvalitatīvi, kā arī sniedz informā-
ciju par pirmskolas skolotāju gatavību 
kompetencēs balstīta mācību satura 
izmaiņu ieviešanai.

PRAKTISKI DARBOJOTIES,  
ROSINĀT BĒRNOS ZINĀTKĀRI

Martu iesākām ar jauno vokālistu 
konkursu „Cālis 2019”. Pēc tam lau-
reāti pirmskolu pārstāvēja pilsētas 
mēroga vokālistu konkursā. Ikdienā 
šajā mēnesī rotaļnodarbības caurvija 
dažādu profesiju  – friziera, masiera, 
pavāra u.  c.  – iepazīšana, pirmssko-
lēnus pēc iespējas iesaistot praktiskā 
darbībā.

Praktiska darbošanās pavāra profesijā: bērni izpēta ābolu un biešu biezeņus, gatavo 
ābolu picas.
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Papildus vides iekārtošanai un 
tēmas izvēršanai pirmskolas grupās 
tika veidota izziņu veicinoša vide 
pirmskolas galerijā. Galerija ir vieta 
pirmskolas ēkā, caur kuru bērni do-
das no grupas uz mūzikas un sporta 
nodarbību telpām. Kādēļ gan neiz-
mantot šo ne tik ikdienišķo telpu, lai 
rosinātu pirmsskolēnos zinātkāri? 
Grupu skolotājas, apvienojot divas 
vai trīs grupas, piedāvāja bērniem 
didaktiskās spēles un daudzveidī-
gus materiālus par pavāra, šuvēja 
un dārznieka profesijām. Galerija ir 
pieejama un ērta vide ne tikai pirms-
skolēniem ar skolotājiem, bet arī au-
dzēkņu vecākiem, kuri rīta cēlienā 
vai mājupceļā brīvi aplūkoja sagata-
votos materiālus.

IESAISTĀS ARĪ VECĀKI
Pirmsskolēnu vecāki tika rosināti 

iesaistīties pirmskolas dzīvē, daloties 
ar saviem talantiem un profesionāla-
jām prasmēm, tās demonstrējot gru-
pā, piemēram, grupā „Kaķīši” katrs 
bērns varēja iepazīt ziepju vārīšanas 
tehniku, pagatavojot ziepju gabaliņu 
ar krāsvielām un dabas materiāliem 
arī sev.

MĀCĪBU EKSKURSIJAS
Atbildīgi plānojām un organi-

zējām mācību pastaigas un mācību 
ekskursijas ārpus pirmskolas teritori-
jas – neierastā un interesantā vidē. To 
uzskatām par vērtīgu papildiespēju 
rosināt pirmsskolēnus izzināt, uzzi-
nāt, iepazīt un apgūt vēl vairāk zinā-
šanu un prasmju un piedzīvot izziņas 
prieku.

Bibliotekāra profesiju grupas 
„Smaidiņi” bērni iepazina klātienē 
Jūrmalas Bulduru bērnu bibliotēkā. 
Pirmsskolēnu vecumam piemērotas 
aktivitātes un sirsnīgā uzņemšana ro-
sināja interesi par grāmatām, to lasī-
šanu un veicina bibliotēkas apmeklē-
jumu arī ar vecākiem. Apmeklējuma 
laikā bērni izvēlēto grāmatiņu varēja 
nest uz pirmskolu, kur turpinājās tās 
kopīga izzināšana un lasīšana.

Vecāku atbalsta un līdzdalības 
rezultātā tika rasta iespēja doties mā-
cību ekskursijā un iepazīt dārznie-
ka darba vidi un darba pienākumus 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas 

Didaktiskā spēle pavāra profesijā: palīdzam Pelnrušķītei sašķirot graudus un tikt uz 
balli.

siltumnīcās. Katrs pirmsskolēns de-
vās uz mājām ar paša iestādītu redīsu 
puķupodā, un atlika tikai turpināt 
par to rūpēties, lai būtu ievācama arī 
raža.

LIELĀKĀ VĒRĪBA –  
DĀRZNIEKA PROFESIJAI

Pirmskolas galerija pamazām pār-
tapa par zirņu aleju – visas 11 pirm-
skolas grupas sāka zirņu stādīšanu 
un audzēšanu. Bērni joprojām turpi-
na aprūpēt augus, lai sagaidītu zirņu 
ražu.

Savukārt pirmskolas grupās uz-
sākts pavasara puķu audzēšanas pe-
riods, kas aizsākās ar atbilstīgu sēklu 
izvēli, nepieciešamo materiālu apzi-
nāšanu un sagādi, sēklu iesēšanu, rū-
pēm par augiem, piķēšanu un beigsies 

ar izaudzēto augu pārstādīšanu pirm-
skolas puķudobēs kopējā izziņu veici-
nošā pasākumā visai pirmskolai – to 
nodēvējām par „Pavasara svētkiem”.

Sveicam kolēģus ar pavasara at-
nākšanu un tuvojošos mācību gada 
nobeigumu! Jūrmalas pirmskolā 
„Saulīte” gan bērnus, gan kolektī-
vu vēlamies redzēt dzīvespriecīgus 
un aizrautīgi darbīgus, tādēļ esam 
atvērti sadarbībai un jaunām ide-
jām. Informācija par noritējušajām 
vai plānotajām aktivitātēm pieejama 
mūsu lapā sociālajā tīklā „Facebook”. 
Piekrītam teicienam: „Ja mēs viens 
otram iedosim ābolu, mums katram 
būs pa vienam ābolam. Ja mēs viens 
ar otru padalīsimies ar ideju, mums 
katram būs divas idejas.”
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Didaktiskās spēles šuvēja profesijā.
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Profesiju un talantu mēnesī savos talantos dalījās arī bērnu 
vecāki. Grupas „Kaķīši” bērni iepazina ziepju vārīšanas tehniku 
un pagatavoja ziepju gabaliņu ar krāsvielām un dabas materiā-
liem.

Bibliotekāra profesiju grupas „Smaidiņi” bērni iepazina klātienē 
Jūrmalas Bulduru bērnu bibliotēkā.

Vecāku atbalsta un līdzdalības rezultātā tika rasta iespēja do-
ties mācību ekskursijā un iepazīt dārznieka darba vidi un darba 
pienākumus Bulduru Dārzkopības vidusskolas siltumnīcās.
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Lielākā vērība mēneša laikā tika pievērsta dārznieka profesijai: visas 11 pirmskolas grupas sāka zirņu stādīšanu un audzēšanu.


