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Četrus gadus vecu bērnu 
āra aktivitātes rudenī

IVETA SOLIMA, 
INGA BARŠEVSKA, 
OKSANA DILBA,
Krāslavas PII „Pienenīte” 
pirmsskolas izglītības skolotājas

Jau otro gadu Krāslavas pirmssko-
las izglītības iestādē (PII) „Pienenīte” 
cenšamies ieviest jaunu mācību sa-
turu atbilstīgi projekta „Skola 2030” 
iecerēm  – apmeklējam kursus, izzi-
nām, mācāmies un – pats galvenais – 
iegūtās zināšanas izmantojam savā 
praksē.

Svarīgākais visā, protams, ir saru-
nāties, saprasties, darīt kopā, lai bērns 

ir laimīgs izzinot un lai zināšanas, 
ko viņš iegūst, ir pakāpeniskas, caur 
savu pieredzi un prasmēm iegūtas.

Mūsu grupiņa kļuva arvien lie-
lāka, un lielā bērnu skaita dēļ šogad 
tika sadalīta, tāpēc tagad projektā 
darbojas abas grupiņas – kā „Ežuki”, 
tā arī „Bitītes”.

Esam nolēmušas, ka, ieceres īste-
nojot, visam mācīšanās un izzināša-
nas procesam jābūt nepiespiestam, 
dabiskam, bērnam patīkamam. Kā-
pēc gan to nerealizēt ārā? Āra vide ir 
ideāla, lai apgūtu ļoti daudzas pras-
mes  – izzinātu dabu, veiktu pētnie-
cisko darbību, izspēlētu rotaļas un 

spēles, lai apgūtu un nostiprinātu 
zināšanas. To visu papildina bērna 
prieks par to, ka viņš ir ārā, svaigā 
gaisā, brīvībā un kustībā, kas ir tik 
būtiska maziem bērniem.

Atskatoties aprakstīsim dažas no 
aktivitātēm, kuras tika īstenotas ārā. 
Ar prieku atzīstam, ka bērniem tās 
patīk daudz vairāk nekā darbošanās 
telpā.

Mūsu lielā ideja ir „Ko es varu 
darīt pasaulē”, no kuras izriet temati 
„Laikapstākļi rudenī”, „Cilvēku darā-
mie darbi rudenī”, „Lapu daudzveidī-
ba” un citi. Varbūt šķiet, ka, esot ārā, 
runājot par dabu un pētot to, bērniem 
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sniegtās un kopīgi apspriestās infor-
mācijas ir par daudz, bet nepārprota-
mi varam teikt, ka tā nav. Ārā pavadī-
tais laiks un iegūtās iemaņas un zinā-
šanas ir tik svarīgi un būtiski, turklāt 
bērni patiešām nenogurst, jo apguves 
process ir nepiespiests.

KĀ SAMEKLĒT KĻAVAS LAPU?
Pulcējoties ārā, mēs ar bērniem 

un cits ar citu sasveicināmies, jo, tikai 
esot smaidīgi un draudzīgi, mēs va-
ram strādāt ar pilnu atdevi un prieku. 
Bērni cits citam nodeva kamoliņu, 
nosaucot savu vārdu. Izveidojās ļoti 
jauks aplis, un bērniem jautājām, kas 
tas ir un kam tas ir līdzīgs. Ļoti bū-
tiski ir gatavas atbildes un paraugus 
nedot tāpēc, ka tad bērni paši nosa-

piespiestā un brīvā veidā bērni, sko-
lotājas aicināti, atnesa vislielāko lapu, 
vismazāko lapu, pēc tam, savstarpēji 
salīdzinot tās, pierādīja viens otram, 
ka tieši viņa lapa ir tāda, kādu lūdza 
atnest.

VAI RUDENI VAR DZIRDĒT?
Uz jautājumu atsaucās daži, bet 

citi bija neizpratnē. Kā – dzirdēt? Vie-
ni apgalvoja, ka tas noteikti nav iespē-
jams, un pat pasmējās. Otri atzina, ka 
krīt lapas, ka čivina putni – vesels ba-
riņš bija iemeties pīlādzī, kurā karā-
jās sārtas ogas. Bērni atbildot smeļas 
zināšanas arī no citiem, tādējādi arī 
tie, kuri apgalvoja, ka rudens neskan, 
sāka izteikt savus variantus. Viņi pat-
stāvīgi secināja: „Peļķe skan, kad es 
ar zābaciņu iekāpju”; „Lapas čab zem 
kājām”; „Dzirdi – lapas krīt?”.

Mūsuprāt, ļoti svarīgi un apsvei-
cami ir bērnos attīstīt prasmi darbo-
ties individuāli, komandās, domāt, 
ieklausīties sarunās, vērot un ļaut 
izteikt savas domas, kā arī vienmēr 
tiekties pēc jaunas pieredzes.

KO LIKT MAISIŅĀ?
Dodoties tālāk un vērojot kokus, 

piedāvājām bērniem lapiņu ar uzde-
vumu. Bērnus tas ieinteresēja tāpēc, 
ka tika iedoti arī maisiņi… Hm, ko ar 
tiem darīt? Kāds teica, ka maisiņā jā-
vāc gaiss, jo tā tika darīts iepriekš un 
eksperimentos, savukārt citi sacīja, 
ka ies lasīt ābolus, puķītes un kļavu 
deguntiņus, kā mums ir ierasts tos 

ka, domā, kā arī, skolotājas mudināti, 
iztēlojas un izgudro vairākus varian-
tus. Bērni minēja, ka aplis ir līdzīgs 
bumbai, galvai, ābolam, lapiņai. Citi, 
kuriem sākotnēji nebija skaidrs jautā-
jums, uzklausījuši pārējo bērnu atbil-
des, piedāvāja arī savas.

Tā kā bērni minēja, ka aplis var 
būt līdzīgs lapiņai, piedāvājām kat-
ram paņemt pa kļavas lapai, liekot 
atrast noteiktu lapu citu lapu vidū. 
Bērni paši meklēja koku, no kura ir 
nokritušas lapas. Izrādījās, ka mūsu 
bērnudārza teritorijā ir ļoti daudz 
koku. Daži apgalvoja, ka arī krūmi 
ir kļavas, jo atrada tajos iekritušas 
kļavas lapas, savukārt citi bija pār-
liecināti, ka kļava ir tā, kurā vēl ir 
saskatāms ļoti daudz kļavas lapu. Ne-



5          novembris 2018

saukt. Vēl citi iedomājās, ka tas ir iz-
pletnis, un meta to gaisā, vērojot, kā 
tas liegi laidās lejā. Un kāpēc gan ne? 
Tā ir bērnu izvēle un pieredze.

Vienmēr grupā ir kāds, kurš citus 
uzvedina uz galveno uzdevumu un 
mērķi – tika taču teikts, ka mums ir 
jāatrod tas, kas ir atzīmēts lapiņā. La-
piņā bija attēlota sarkana lapa, dzelte-
na lapa, zaļa lapa, zāle, puķe, zariņš, 
akmentiņš, čiekurs, kastanis, zīle, 
koka miza, kļavas sēkla jeb degun-
tiņš. Bērni, vērojot attēlu, mēģināja 
atrast pēc iespējas vairāk norādīto 
objektu un ielikt tos maisiņā. Kādam 
uzdevums šķita vienkāršs, bet citam 
sagādāja grūtības.

Mēs stāvējām nomaļus un vēro-
jām. Bija redzams, ka bērni savstarpē-
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ji sadarbojas. Tas ir ļoti svarīgi tāpēc, 
ka ir jāspēj saprasties un problēmsi-
tuācijās uzreiz neskriet pie skolotājas 
ar vārdiem „es nezinu”, „es neprotu”, 
bet gan rast citus risinājumus  – var 
palūgt palīdzību draugam vai darbu 
paveikt grupās vai pāros.

Āra nodarbībās bērni paši ievāc 
dabas materiālu  – egļu zariņus, kas-
taņus, akmentiņus, koku mizas, la-
pas –, kuru pēc tam izmanto turpmā-
kajā darbā. Pašam to darīt ir daudz 
būtiskāk  – gandarījums ir lielāks, ja 
var izmantot paša lasītu materiālu. 
No kastaņiem un lapām bērni izliek 
ritmiskas rindas, sagrupē vai saskaita 
tos.

Ārā bērni strādā arī ar krītiņiem, 
piemēram, pēc savas iniciatīvas zī-

mēja lapu siluetus, spiežot lapiņu pie 
asfalta un apvelkot to ar krāsainu krī-
tiņu.

Sākumā mēs satraucāmies, vai 
brīvā dabā katrs bērns iesaistīsies un 
iedziļināsies aktivitātēs  – varbūt ne-
ieklausīsies un darīs vien to, kas inte-
resē pašu, tomēr tagad ar drošu sirdi 
varam teikt, ka bērni visu dara kopā, 
viņus tas aizrauj un viņiem tas patīk. 
Un pat tie bērniņi, kuri pret noteiktu 
darbu sākotnēji ir noskaņoti skeptis-
ki, vērojot, kā to veic citi, iesaistās un 
gūst patiesu prieku.

Svarīgākais, mūsuprāt, ir atziņa, 
ka ir jāieklausās bērnos, ir jāizprot 
un jāuzklausa tas, kas viņiem šobrīd 
šķiet būtisks un svarīgs. Ja bērns 
sporta laukumā, vērojot lapas, ierau-

ga sēnes, tad tūdaļ klāt ir visi grupas 
bērni  – viņi vēro tās, diskutē un at-
rod arī citas sugas sēnes. Skolotājam 
jāsaprot, ka tas viņus aizrauj. Kāpēc 
gan neieplānot dienu vai nedēļu, kad 
visi tās varētu vērot, pētīt, zīmēt, vei-
dot utt.? Kādēļ runāt par lietu, vēju 
un peļķēm saulainā laikā? Mūsuprāt, 
par lietutiņu jārunā tad, kad tas līst, 
kad to var vērot pa logu, reāli izbaudīt 
ārā, kad var pieskarties peļķei un mē-
rīt to, nevis tad, kad ir saulains laiks.

Ir liels prieks, ka bērni kļuvuši 
daudz atvērtāki, brīvi diskutē, nebai-
dās kļūdīties, jo zina, ka vienmēr tiek 
dota iespēja darīt darbu vēl vai arī to 
labot. Bērni patstāvīgi risina reālas, 
sev un citiem aktuālas problēmas, un 
par to mēs priecājamies.
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Zīmēšana – emociju  
un rīcības līdzsvarošana

GUNTA BAUĢE,
Mg. sc. educ., mākslas un krāsu terapijas 
skolotāja

Viens no veidiem, kā bērnos var 
līdzsvarot emocijas un uzvedību, ir 
zīmējumu veidošana. Dažādu krāsu 
izmantošana un zīmējumu formātu 
dažādošana ataino bērnu emocionālo 
stāvokli un trenē sevis apzināšanos.

VAIRĀK RUNĀT, JAUTĀT, 
KĀ BĒRNI JŪTAS, KO ZĪMĒ

Nereti gadās, ka pieaugušajam 
bērna krāsas izvēle šķiet aizdomīga. 
Vai tik nav vajadzīga speciālista kon-
sultācija – kā bērns jūtas, kas ar viņu 
notiek, kāpēc tieši tāda krāsu izvēle? 
Ir jāatzīst, ka visbiežāk tā ir viltus 
trauksme. Piemēram, kāds mazs zēns 
dienu no dienas krāso melnus bum-
buļus. Kas notiek ar bērnu? Kādēļ 
viņš tik daudz izmanto melno krā-
su? Speciālists jautā bērnam, kas tie 
par bumbuļiem un kādēļ tie ir melni. 
Bērns atbild: „Pavasarī mēs, visa ģi-
mene, stādījām kartupeļus. Tas bija 
ļoti interesanti, un es gaidu, kad tie 
izaugs.” Tāpēc pieaugušos – gan sko-
lotājus, gan vecākus – aicinu vairāk 
runāt ar bērniem, jautāt viņiem, kā 
viņi jūtas, ko viņi zīmē. Uzturiet dia-
logu, un bērns pastāstīs!

Cilvēkam piedzimstot, viena no 
pirmajām maņām ir krāsu sajūta – 

pat māti bērns sākumā uztver kā krā-
sas, smaržas un garšas apvienojumu. 
Pētījumi liecina, ka, bērnam augot, 
krāsu uztvere attīstās. Piedzimstot 
bērns uztver tikai sarkano krāsu, 
mazliet vēlāk arī dzelteno, jo tām ir 
viszemākā frekvence. Pārējās spilgtās 
krāsas bērni sāk uztvert vēlāk: cits 
divu gadu, cits triju gadu vecumā vai 
pat vēlāk. Savā pedagoģiskajā praksē 
esmu pārliecinājusies, ka mani au-
dzināmie bērniņi jau divu gadu ve-
cumā prot atšķirt spilgtās krāsas un 
var tās arī nosaukt. Ar viņiem esmu 
darbojusies kopš pusotra gada vecu-
ma. Mēs daudz runājam, krāsojam ar 
zīmuļiem un krītiņiem, strādājam ar 

pirkstiņkrāsām, gleznojam ar otiņu, 
darām visu ko, ne tikai lai bērni liet-
derīgi un priecīgi pavadītu savu laiku, 
bet arī lai būtu pēc iespējas vairāk 
nodarbināta sīkā pirkstu motorika, jo 
bērna valodiņa slēpjas mazajās roci-
ņās, viņu pirkstiņos.

ZĪMĒŠANAS 
UN GLEZNOŠANAS PROCESĀ 
VISAS KRĀSAS LABAS

Ir bērniņi, kam patīk daudzus 
krāsu toņus likt vienu uz otru un it kā 
muļļāt tos kopā, citi krāso tīras krāsas 
lielos laukumos, veido interesantus 
krāsu salikumus ar krāsu zīmuļiem, 
sedzot vienu toni pār otru – ja tā ir 

Pētījumi liecina, 
ka, bērnam augot, 

krāsu uztvere attīstās. 
Piedzimstot bērns 
uztver tikai sarkano 
krāsu, mazliet vēlāk arī 
dzelteno, jo tām ir
viszemākā frekvence.
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guaša, tad veidojas dubļi, bet tas ir 
darba process. Bērnu pašizpausmes 
veidi ir ļoti dažādi, un satraukumam 
nav pamata. Bērns ir kā sūklis, kas 
visu uzsūc. Viņš ir atdarinātājs – tā 
viņš izzina pasauli un mācās.

Bērnu patika uz spilgtām krāsām, 
kontrastiem saglabājas līdz pusaudžu 
vecumam. Šajā zīmēšanas un glezno-
šanas procesā bērnam visas krāsas ir 
labas. Galvenais ir runāt ar bērnu, uz-
dot jautājumus, ļaut viņam pastāstīt, 
kā viņš jūtas, kāpēc zīmē tieši tā un 
ko viņam tas nozīmē. Emociju līmenī 
mums katram ir sava krāsu uztvere 
un asociācijas. Kas vienam patīk, ci-
tam var nepatikt.

ZĪMĒŠANAS TEHNIKAS 
UN FORMĀTI

KRĀSAINIE ZĪMUĻI. Ja bēr-
nam dosim krāsot un zīmēt ar krā-
sainajiem zīmuļiem, tiks trenēta bēr-
na pacietība un aktivizēti kontroles 
procesi. Tiek kontrolēts ne tikai zī-
mējums, līnijas, krāsu intensitāte, bet 
arī emocijas.

ŪDENSKRĀSAS un GUAŠAS 
KRĀSAS. Krāsas, kas ir izmantoja-
mas kopā ar ūdeni, gleznojot atbrīvos 
emocijas, dažādas domas, parādīsies 
spontanitāte.

KRĪTIŅI. Labi ir dot bērniem krā-
sot ar eļļas pasteļkrītiņiem, jo ar tiem 
ir viegli noklāt lielus laukumus, un tie 
ir koši. Arī flomāsteri bērniem iet pie 
sirds: viegli klājas, ir košas krāsas.

PILDSPALVA. Zīmējot ar pild-
spalvu, uzmanība tiek virzīta no 
ārējās pasaules uz iekšējo. Process ir 
meditatīvs. Zīmējums, ko vada roka, 
izved no dvēseles labirintiem uz āru 
iekšējās izjūtas, pārdzīvojumus un 
pat bailes. Tādējādi var uzzināt, kas 
notiek bērna dvēselītē. Elementi zī-
mējumā veidojas nevis no prāta, bet 
no zemapziņas, kas enerģētiskā veidā 
tiek virzīti caur roku uz papīru.

DAŽĀDI LAPAS FORMĀTI UN 
IZMĒRI. Dosim bērniem zīmēt un 
gleznot uz dažāda formāta lapām: 
kvadrāts, taisnstūris, aplis – no ma-
ziņa līdz pat lielam izmēram. Tas pa-
līdzēs bērnam attīstīt telpas izjūtu, 
kas ar laiku atspoguļosies runā un 
atmiņā. Skolā būs vieglāk izjust lai-
ku telpā, piemēram, mācoties vēstu-

ri. Vairākiem bērniem kopā zīmējot 
uz liela formāta, katram bērnam ir 
iespēja labāk izprast savu vietu ko-
lektīvā. Šādi darbojoties, tiek apgūtas 
komunikācijas prasmes, ir jārēķinās 
ar otru, jāievēro robežas, kuras ne-
apzinoties nosaka paši bērni, veidojas 
prasme sadarboties.

MANDALU ZĪMĒŠANA UN IZ-
KRĀSOŠANA. Bērniem patīk izkrā-
sot bildītes. Zīmējumu izkrāsošana 
atšķiras no mandalu izkrāsošanas. 
Mandala ir strukturēta apļa kompo-
zīcija, kuras krāsošanas rezultātā tiek 
sinhronizētas abas smadzeņu puslo-
des. Strukturējot rakstu un ievērojot 
sistēmu, aktivējas kreisā smadzeņu 
puslode, kas atbild par verbālo, ma-
temātisko un loģisko domāšanu, tur-
pretim, izvēloties krāsu toņus, tiek 
aktivēta labā smadzeņu puslode. Tā-
dējādi, krāsojot mandalas, tiek līdz-
svarotas abas smadzeņu puslodes, un 
bērnā tas izpaužas kā gatavība kādai 
darbībai vai gatavība apgūt jaunas 
prasmes. Arī mandalu izmēri var būt 
dažādi. Šim nolūkam es izmantoju 
savu nozīmīšu darbnīcu, kur bērnam 
ir jāvar ietilpināt zīmējumu 45 mm 
diametra formāta aplī. Šāda darbība 
ļoti labi koncentrē uzmanību un ak-
tivē abas smadzeņu puslodes. Balva ir 
reāli lietojama piespraude – bērniem 
patīk redzēt sava radošā darba rezul-
tātu. Bērnu zīmējumos apļi parādās 
samērā agri, pat divu gadu vecumā. 
Apmēram triju gadu vecumā bērni 
sāk piedēvēt nozīmi uzzīmētajiem 
apļiem: tā var būt saulīte, mēnestiņš, 
bumba, ogas. 3–4 gadu vecumā bērni 
pat bez mācīšanas paši sāk zīmēt sta-
rojošas saules, ziedus, ko varētu saukt 
par pirmajām mandalām. Zīmēju-
mos parādās cilvēciņi, kam kājas un 
rokas „aug” tieši no apaļas galvas. 
Tas izskatās tā, it kā mēs raudzītos uz 
savu ķermeni no augšas.

PARASTU ZĪMĒJUMU IZKRĀ-
SOŠANA. Zīmējumu izkrāsojot, 
parādās krāsu dažādība, bet sižets 
daļēji ietekmē bērna domāšanu, jo 
nav apļa, kas koncentrē uzmanību, 
krāsas ritmiski neatkārtojas, nav cen-
tra. Pārsvarā darbojas labā smadzeņu 
puslode, minimāli tiek aktivēta krei-
sā smadzeņu puslode, un rezultātā tās 
nesinhronizējas.

KRĀSU DAŽĀDĪBA. Jo mazāks 
bērns, jo mazāk viņš zīmējot meklē 
krāsaino zīmulīšu dažādību. Bērnam 
augot, vajadzība pēc krāsu dažādī-
bas pieaug, un viņš sāk izkrāsot zī-
mējumu krāsās. Bērniem, kuriem ir 
novērojama intraversija, noslēgšanās 
sevī, var apzināti dot vairāk dzelteno, 
oranžo un pasteļtoņus – tie viņus at-
vērs. Toties ir jāizvairās no tumši vio-
letiem toņiem, kas ierobežo bērnu ko-
munikāciju. Dzelteni zaļie toņi stimu-
lēs bērnu uz radošu darbību, bet, vēl 
pievienojot oranžo, tie radīs bērnos 
savstarpēji draudzīgāku atmosfēru.

ATBRĪVOŠANĀS NO NEGA-
TĪVĀM EMOCIJĀM ZĪMĒJOT. Ja 
bērns ir satraukts un nervozs, dodiet 
viņam veidot pelēku plastilīnu, vei-
dojiet kopā ar bērnu – tas nostabili-
zēs bērna emocijas, neļaus tām iznākt 
priekšplānā, sakārtos un nomierinās 
bērna prātu; šī darbība būs neitralizē-
joša. Stresu bērnā var samazināt, ļau-
jot lielu lapu haotiski svītrot ar vienu 
viņa izvēlētu toni. Tad šo darbu iznī-
cina. Tāpat var darboties, uzzīmējot 
savas bailes vai slimību un pēc tam 
likvidējot šo darbu – saplēšot vai pat 
sadedzinot. To esmu vairākkārt pār-
baudījusi savā praksē – un tas strādā! 
Efektīvs ir ne tikai individuāls darbs 
ar bērnu, bet pat ar lielāku bariņu vai 
klasi, šādi ļaujot izreaģēt negatīvajām 
emocijām.

JO BIEŽĀK DARBOSIMIES 
AR KRĀSĀM, JO VAIRĀK 
MAINĪSIES PASAULE

Psihologi ir pierādījuši, ka no-
teiktas krāsas ap mums var palīdzēt 
paveikt noteiktus uzdevumus, pie-
mēram, ar fiziskiem vingrinājumiem 
vislabāk ir nodarboties siltu krāsu 
ielenkumā – ja dominē sarkanā un 
oranžā krāsa, bet mierīgās krāsas – 
gaiši zilā un zaļās – ir ideālas garī-
gam darbam. Jo biežāk mēs zīmēsim 
un darbosimies ar krāsām, jo vairāk 
mainīsies pasaule mūsos un ārpus 
mums.

Kā novēlējumu es sūtu profesora 
Šalvas Amonašvili teikto, ka bērni 
nes uz Zemi savu pasauli, apbrīnoja-
mu gara spēku un demonstrē cilvēku 
iespējas, tikai pieaugušajiem ir jātic, 
biežāk jāsaka: „Tu visu vari.”

SPECIĀLISTA KOMENTĀRS
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„Vaifija spēle” rosina  
kritiski domāt, zināt un prast

IK INFORMĀCIJA
„Vaifija spēle” ir pirmā Latvijas iz-

glītības iestādēm dāvinātā spēle, kas 
aptver daudzpusīgas tēmas, saistītas ar 
drošu un gudru interneta izmantoša-
nu. Tā izdota kampaņā „Supervaroņi 
internetā”, un to izstrādājis Latvijas 
Drošāka interneta centrs (Drossin-
ternets.lv). „Vaifija spēle” ir izdota 
3000  eksemplāru un bez maksas no-
nāk ikvienā Latvijas skolā.

„Vaifija spēles” uzdevums ir aizrau-
jošā veidā aktualizēt drošības interne-
tā un medijpratības tēmas, vienlaikus 
stiprinot sadarbības, komunikācijas 
un argumentēšanas prasmes, kā arī 
mācīt skolēniem teorētiskās zināša-
nas saistīt ar savu pieredzi. Pateicoties 
spēlei, bērni var apgūt piecas svarīgas 
prasmes:

 zināt, ko drīkst un nedrīkst teikt 
citiem;

 lūgt padomu un palīdzību pieau-
gušajam, kad tas ir vajadzīgs;

 domāt, pirms noticēt internetā at-
rodamajai informācijai;

 būt pieklājīgam;
 lietot internetu gudri.
„Vaifija spēle” ir piemērota sākum-

skolas vai bērnudārzu vecāko grupiņu 
bērniem. Spēles noteikumi ir pielāgo-
jami dažādiem bērnu zināšanu līme-
ņiem, kā arī spēlei atvēlētajam laikam.

„Spēlējot patiešām interesantu un 
aizraujošu spēli, bērni aizmirst savu 

SPĒLE

šāka interneta centram (Drossinter-
nets.lv), uzņēmumiem „Balta”, „Rimi” 
un „Deep White”. Kampaņas laikā ir 
izveidoti pieci video, kas 5–8 gadus ve-
ciem bērniem māca izprast dažādas si-
tuācijas, ar kurām viņi varētu saskar-
ties internetā. Kampaņas materiāli ir 
pieejami supervaroni.vip.lv/interneta.

biklumu izteikties, mācās aizstāvēt 
savas domas, izzūd bailes kļūdīties, 
rodas azarts. Pašiem nemanot, viņi 
apgūst vērtīgas zināšanas. Spēlējot 
šo spēli, intensīvi tiek darbināta gan 
kritiskā (analītiskā), gan radošā do-
māšana, tādējādi veicinot starpdiscip-
linaritāti, kas ir viena no mūsdienīgas 
izglītības pamatprasībām,” uzsver 
spēles līdzautore Drošāka interneta 
centra izglītības darba vadītāja Liene 
Valdmane.

Pozitīvi spēli novērtē arī skolotāji. 
Mārupes vidusskolas skolotāja Gun-
dega Ozola uzsver: „Spēles ikvienu 
bērnu aizrauj tikpat ļoti, cik interneta 
vide. Lai mācīšanās būtu maksimāli 
efektīva, ir svarīgi runāt par drošību 
internetā interesanti, bērniem saistošā 
un saprotamā valodā. Spēlējot „Vaifija 
spēli”, mācību stunda paiet nemanot, 
bērni it kā rotaļājoties mācās drošības 
pamatnoteikumus, apgūstot samērā 
sarežģītas un nopietnas zināšanas un 
prasmes.”

Ikvienai Latvijas skolai ir iespēja 
bez maksas saņemt līdz pieciem spēļu 
komplektiem, bet bibliotēkām – vienu. 
Lielās intereses dēļ skolām ir jāgaida 
pāris nedēļu, lai tiktu sagatavots ne-
pieciešamais spēles komplektu skaits. 
Šobrīd Drossinternets.lv ir izplatījis 
vairāk nekā 1200  spēļu 240  skolām 
un bibliotēkām. Kopumā skolas un 
bibliotēkas Latvijā bez maksas saņems 
3000 spēļu.

Spēles autores ir Vineta Vaivade, 
Liene Valdmane, māksliniece – Elīna 
Šulca. Spēles tapšanu atbalstīja Valsts 
policija, Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija, Latvijas In-
terneta asociācija.

„Supervaroņi internetā” ir Valsts 
policijas 2017.  gadā aizsāktās kampa-
ņas „Supervaronim nepazust!” turpi-
nājums, kas veidots, spēkus apvienojot 
vairākiem partneriem – Valsts polici-
jai, Kultūras ministrijai, Latvijas Dro-

Spēlējot patiešām 
interesantu un 

aizraujošu spēli, bērni 
aizmirst savu
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