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Izzina pieredzi
mazākumtautību bērnu
valsts valodas apguvē

Rīgas 252. PII ārvalstu viesi skatījās izrādi „Sniega karaliene” latviešu un krievu valodā. Izrādē aktieru lomās iejutās bērni un viņu
vecāki, kā arī skolotājas. Vecāku ieguldījums, lai bērni apgūtu valsts valodu, ir ļoti svarīgs.

DAIGA KĻANSKA
Laikā no 2015. gada 1. oktobra
līdz 2017. gada 30. septembrim Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestāde (PII) kā galvenais partneris kopā
ar kolēģiem Krisjānsannas (Kristiansand) bērnudārzā Norvēģijā,
Maldegemas bērnudārzā Beļģijā un
Ļubļanas Nedzirdīgo skolā Slovēnijā
īstenoja Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta
programmas „Erasmus+” KA2 stratēģiskās partnerības skolu sektorā
finansēto projektu „Reiz tikās 4 ceļotāji… Valsts valodas apguves veicināšana mazākumtautību bērniem”
(Nr. 205-1-LV01-KA219-013421_1).
VISI FOTO: no projekta arhīva

Projekta galvenais mērķis bija
veicināt valsts valodas apguvi PII audzēkņiem, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Citi mērķi: uzlabot izglītības pieejamību un sagatavot pedagoģisko personālu ar etnisko dažādību
un iekļaušanu saistīto problēmu risināšanai; veicināt PII sadarbību Eiropā
un vecumam atbilstīgu mācību metožu izstrādi valodas apguvē; stiprināt
sadarbību ar vecākiem valsts valodas
apguvē.
LATVIEŠU VALODU VISLABĀK
APGŪST AKTĪVĀ DARBĪBĀ
Projekta vadītāja ILZE SPUNDE
stāsta, ka projekta aktivitātes bija mācību braucieni pie kolēģiem sadarbī-

bas valstīs, kur ar ārvalstu kolēģu pieredzi iepazinās 12 pedagogu no Rīgas
252. PII.
2016. gada janvārī Rīgas 252. PII
pie sevis uzņēma kolēģus no Norvēģijas, Beļģijas un Slovēnijas. „Mēs bijām
sagatavojuši programmu piecām dienām. Ārvalstu kolēģiem bija iespēja
Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā vērot matemātikas stundu krievu un latviešu
valodā, noklausīties Latviešu valodas
aģentūras metodiķes Ērikas Pičukānes
lekciju „Bilingvālas mācīšanas metode
pirmskolā”. Viņi ne tikai vēroja dažādas atklātās nodarbības un iesaistījās
tajās mūsu PII, bet arī iepazinās ar kolēģu darbu Rīgas 141. PII „Kastanītis”,
Rīgas 264. PII „Zelta atslēdziņa”, Rīgas
septembris 2017
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Ārzemju kolēģi vēro bērnu un pedagogu sadarbību nodarbībā, kurā tiek izmantota bilingvālā metode.

Atklātā stunda bērniem ar dzirdes traucējumiem Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā–attīstības centrā.

182. PII un Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā–attīstības centrā, kur vēroja atklāto stundu bērniem
ar dzirdes traucējumiem.
Lai bērni veiksmīgi apgūtu valsts
valodu, būtiska ir vecāku iesaiste. To,
kā mēs iesaistām vecākus, viesi varēja
4
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redzēt, noskatoties izrādi „Sniega karaliene” latviešu un krievu valodā. Lai
ciemiņi, kuri nezināja ne latviešu, ne
krievu valodu, varētu saprast, kad notiek pāreja no vienas valodas uz otru,
mēs pacēlām kartīti ar sniegpārsliņu.
Izrādē aktieru lomās iejutās bērni un

viņu vecāki, kā arī skolotājas.
Mācību vizītes noslēgumā skolotāji un bērni bija sagatavojuši svētku
koncertu, kurā iesaistīja arī viesus, un
nedēļas beigās visi prata pateikt dažus
vārdus latviski un krieviski,” stāsta
projekta koordinatore INESSA SAPEŠKO.
Rīgas 252. PII latviešu valodas
skolotājas JOLANTAS SAKŠAS pieredze liecina, ka bērni valsts valodu
vislabāk apgūst aktīvā darbībā – rotaļājoties, dziedot dziesmas, skaitot
skaitāmpantus. Katru dienu visās grupās notiek latviešu valodas nodarbība
un arī pārējās nodarbībās un āra pastaigās skolotājas ar bērniem sarunājas latviski. Ir ģimenes, kurās latviski
runā arī mājās, un šo bērnu valodas
prasmes ir ievērojami labākas.
„Mūsu skolotāji zina gan krievu,
gan latviešu valodu, tādēļ saziņa ar
bērniem ir vieglāka, bet kolēģi Beļģijā
un Norvēģijā visbiežāk nezina to valodu, kurā runā bērns, taču, izmantojot
attēlus, kustības, mūziku, dziesmas,
tiek meklētas iespējas sazināties un
valsts valodu apgūt; strādā arī tulki.
Šajās valstīs īpaša uzmanība tiek veltīta sadarbībai ar vecākiem: reizi mēnesī tiek rīkotas tējas pēcpusdienas,
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kurās tiek pārrunāts tas, kā bērnam
sokas bērnudārzā, ko vecāki dara mājās un kas vēl būtu jāpilnveido. Ir interesanti, ka beļģi iedvesmojās no mūsu
pieredzes un saviem jaunākā vecuma
bērniem sāka mācīt ne tikai flāmu,
bet arī franču valodu, kaut gan līdz
šim viņi otru valodu bērniem mācīja
tikai ar 5–6 gadu vecumu. Viņi ir iegādājušies franču valodas metodisko
materiālu un mums rādīja, kā bērni
apgūst valodu,” stāsta I. Spunde.
„Vēl no mūsu dārziņa viņi ir aizguvuši ideju par uzrakstiem uz visiem
priekšmetiem, kas ir redzami telpās,
flāmu valodā,” piebilst I. Sapeško.
Runājot par idejām, kas tika noskatītas Norvēģijā, skolotājas atzīst,
ka būtu vērts pārliecināt vecākus par
nepieciešamību vairāk laika pavadīt
brīvā dabā, bet, lai to darītu, ir nepieciešams laikapstākļiem atbilstīgs apģērbs. Pedagoģes domā, ka bērniem
vairāk vajag piedāvāt attīstošus uzdevumus, respektēt viņu individuālās
vēlmes, nevis visiem vienlaikus piedāvāt vienādus uzdevumus.

Būtu vērts
pārliecināt
vecākus par
nepieciešamību
vairāk laika pavadīt
brīvā dabā
ĀRVALSTĪS BŪTISKA NOZĪME
VIZUĀLAJAI INFORMĀCIJAI
I. Sapeško uzsver, ka Norvēģijas
un Beļģijas bērnudārzos, kā arī Ļubļanas Nedzirdīgo skolā satiekas dažādu tautību bērni, kuriem ir atšķirīgas
dzimtās valodas. Šā iemesla dēļ gan
vecāku informēšanai, gan bērnu mācību procesā liela loma ir vizuālajai
informācijai, piemēram, Maldegemas
bērnudārza vadītāja prezentēja savu
grāmatu par to, kā ar piktogrammām
vecākiem izskaidrot iekšējās kārtības noteikumus, jo arī vecāki nezina
flāmu valodu, tādēļ viņi nesapratīs
rakstīto tekstu. „Arī mēs novērojam,
ka vecāki pret PII iekšējās kārtības noteikumiem attiecas formāli, tos pavir-

Maldegemas bērnudārzā Beļģijā ir ievērojami mazākas telpas, kas ir bagātīgi aprīkotas ar dažādiem mācību līdzekļiem, piemēram, vannām ar zāģu skaidām, smiltīm un
citiem birstošiem materiāliem bērnu rotaļām.

ši izlasa un paraksta, tādēļ nereti par
tiem ir jāatgādina.
Maldegemas bērnudārzā pedagogi
ir sagatavojuši metodiskos materiālus,
kas pa tēmām ir sakārtoti kastēs. Tos
izmanto ne tikai skolotāji – arī vecāki
tos drīkst paņemt uz mājām, lai mācītos kopā ar bērniem,” stāsta I. Sapeško.
Latvijas skolotājas esot pārsteidzis
tas, ka Beļģijas bērnudārzā ir ievērojami mazākas telpas, kas ir bagātīgi aprīkotas ar dažādiem mācību līdzekļiem,
piemēram, vannām ar zāģu skaidām,
smiltīm un citiem birstošiem materiāliem bērnu rotaļām. Pēc nodarbībām
bērni tiek iesaistīti telpu uzkopšanā.
Ierobežotās kustības nodarbību telpā
tiek kompensētas ar dažādiem trenažieriem. Latvijas skolotājas izbrīnījis
arī tas, ka bērniem nav maiņas apavu:
ja viņi uz dārziņu atnāk ar gumijas zābakiem, tad tajos pavada visu dienu.
Ārzemju viesi Latvijā atzinīgi novērtēja mūsu bērnu ēdināšanu, jo visās šajās valstīs bērnudārzos netiek
organizēta ēdināšana – katrs bērns
ēd to, ko vecāki viņam ir ielikuši līdzi
kastītē.
Beļģijā skolotājas pabijušas nedzirdīgo un neredzīgo skolā Brigē,
apmeklējušas Ģentes migrantu bērnu
skolu.

Projekta koordinatore Inessa Sapeško
Maldegemas bērnudārzā ber traukā birstošos materiālus.
septembris 2017
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Projekta koordinatore Inessa Sapeško fizisko aktivitāšu telpā Krisjānsannas bērnudārzā Norvēģijā.
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Dabas bērnudārzs uz salas, kur bērni pavada piecas stundas, spēlējoties ar dabas materiāliem.

Norvēģiem ir raksturīgi, ka diendusu
bērni guļ ārā gan ratiņos, gan gultiņās
zem nojumēm.

Krisjānsannas bērnudārzā visas
nodarbības notiek vienā atklātā un
tehniski labi aprīkotā telpā, ir arī atsevišķa rotaļu telpa ar bagātīgu sporta
inventāru. Liela uzmanība tiek veltīta tam, lai bērnus jau kopš mazotnes
norūdītu dzīvei Norvēģijas klimatiskajos apstākļos. Jaunākā vecuma
bērni pusdienlaiku guļ ārā savos ratiņos, kas ir piestumti pie ēkas loga,
lai skolotājas varētu uzmanīt, ja kāds
bērns ir pamodies, raud. Bērni katru
rītu ar kuģīti tiek aizvesti uz salu, kur

tām tiek organizēts turpmākais darbs.
Mācību brauciena laikā skolotājas apmeklēja skolu, kurā galvenokārt mācās imigrantu bērni no 20–30 valstīm.
Norvēģu valodas apguvei šajā skolā
intensīvi tiek izmantotas IT.
Skolotājām bija iespēja apmeklēt
pirmsskolas izglītības metodisko materiālu izstādi universitātē.
Ļubļanas Nedzirdīgo skolā bērni
mācās, izmantojot kustības un spēles, piemēram matemātikā, mācoties
ciparus, bērnam uz viena plakāta ir
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ir dabas bērnudārzs. Piecas stundas
viņi spēlējas ar dabas materiāliem,
no tiem darina rotaļlietas, diendusu
nosnauž šķūnītī uz lāviņām, kas ir
pārklātas ar ģērētām ādām. Norvēģiem ir raksturīgi, ka diendusu bērni
guļ ārā.
Latvijas, Beļģijas un Slovēnijas kolēģiem bija iespēja uzzināt norvēģu
pieredzi patvēruma meklētāju bērnu integrēšanā Norvēģijas izglītības
sistēmā. Vispirms tiek izzinātas bēgļu ģimeņu vajadzības – un atbilstīgi
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Bērnudārza rotaļu laukums Škofijē Slovēnijā.

Izmantojot
piktogrammas,
bērni mācās noteikt
savas emocijas,
novērtē, kā ir apguvuši
mācību vielu.
uzrakstīts cipars, kurš viņam ir jāattēlo ar lego klucīšiem, kā arī jāuzraksta
ar drukātiem burtiem, bet citam bērnam ir līdzīgs plakāts ar sarežģītākiem
uzdevumiem un divu krāsu pērlītēm.
Izmantojot piktogrammas, viņi mācās
noteikt savas emocijas, novērtē, kā ir
apguvuši mācību vielu, arī iekšējās
kārtības noteikumi tiek izskaidroti
ar piktogrammām. Bērni var sportot
gan speciāli aprīkotās telpās, gan spēļu laukumos ārā. Vecāki nepieciešamo
informāciju uzzina datorizētā stendā
pie ieejas bērnudārzā.
Projekta vadītāja I. Spunde uzsver,
ka, īstenojot ES programmas „Erasmus+” KA2 stratēģiskās partnerības
skolu sektora projektus, pedagogiem
ir iespēja paplašināt savu redzesloku,
iegūt starptautisku pieredzi, izvērtēt
to un vērtīgāko izmantot turpmākajā

Bērnu novērtējums Ļubļanas Nedzirdīgo skolā Slovēnijā.

darbā. Viņa aicina arī citas pirmskolas
aktīvi iesaistīties „Erasmus+” projektos un izmantot piedāvātās iespējas.
Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli. Eiropas
Komisijas (EK) atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un EK neuzņemas
nekādu atbildību par te ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

RÎGAS DOMES
IZGLÎTÎBAS, KULTÛRAS
UN SPORTA DEPARTAMENTS
septembris 2017

7

PIEREDZE

Skaitļošanas pratības attīstība
no pirmskolas līdz pamatskolai
ELFRĪDA KRASTIŅA

Daugavpils Universitātes profesore
IT ienākšana skolā radīja ilūziju,
ka galvā vairs nav jārēķina – to visu izdarīs kalkulators. Rezultātā – vilšanās.
Austrumu tautas ķīnieši, japāņi, singapūrieši to apjēdza ātrāk un atgriezās
pie senču metodēm. Vērojot videoierakstus internetā, varam apbrīnot, kā
bērni veikli risina galvā. To viņi apgūst,
sākumā veicot aprēķinus ar skaitīkļiem
(sorobans), pēc tam – jau iztēlē, kustinot tikai pirkstiņus. Vai nebūtu laiks arī
mums paanalizēt, ko no tā varam mācīties?
Mums nav vajadzīgs uztrenēt visus
bērnus skaitļot galvā ar daudzciparu
skaitļiem, bet 100 apjomā veikli izpildīt
četras darbības gan derētu. Prasme lielos skaitļus noapaļot un lietot šīs zināšanas jaunās situācijās lieti noderēs arī
praktiskajā dzīvē. Vājā skaitļu uztvere,
rezultātu prognozēšanas neprasme biznesā mūs padara nekonkurētspējīgus.
Prasmīgie rēķinātāji mūs apsteidz. To
pierāda arī OECD pētījumi. Ko dod
labas idejas daudzās dzīves nozarēs, ja
pietrūkst matemātiskās pratības?
Vispirms paanalizēsim savas metodiskās pieejas un kļūdas: kāpēc neprotam bērniem iemācīt veikli skaitļot galvā, kāpēc bērni kļūdās reizrēķinā.
Viens no cēloņiem – mēs pārāk pavirši pieejam kļūdu analīzei, neskaidrojot cēloņus un sekas. Skolēni saņem
pārbaudes darbu, apskatās atzīmi vai
„ieskaitīts” („neieskaitīts”) – un lapiņa
ielido papīrgrozā.
Otrkārt, par maz laika ziedojam
skaitļošanas iemaņu vingrināšanai. Agrāk, sākumskolā vērojot mācību stundas pie pieredzes bagātiem skolotājiem,
varēja apbrīnot to, cik veikli skolēni
risināja tā saucamās ķēdītes. Jaunie
skolotāji paši vāji skaitļo galvā un arī
no skolēniem neprasa – „ko vien vari,
galvā dari”. Profesora Jāņa Menča idejas
8
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Elfrīda Krastiņa.

FOTO: no personiskā arhīva

sākam aizmirst. Vai nebūtu laiks tās atkal celt gaismā?
Treškārt, neanalizējam darbību izpildes un iegaumēšanas algoritmus, dažādus paņēmienus, tādējādi grāmatā ir
tikai viens paņēmiens, „mani mācīja tā,
un tā arī mācu tālāk”. Bet tagad mums
ir plašākas iespējas iepazīt pasaules pieredzi! Tagad esam aicināti paši atklāt
šos paņēmienus.
Manī izbrīnu radīja kādas skolotājas piezīme bērnam: „Uz pirkstiem
nedrīkst skatīties!” Un tad es sapratu,
kur sākas neizpratne. Bieži ģimenē un
pirmskolā bērnus sākumā dresē iegaumēt tikai skaitļu vārdus, tos nesaistot ar
konkrēto daudzumu. Skolā saskaitīšanas (atņemšanas) un reizināšanas tabulas liek iezubrīt. Un šāda iegaumēšana
darbojas tikai īslaicīgi. Longīns Ausējs
uzskata, ka „pirksti ir ļoti svarīgs uzskates līdzeklis rēķināšanas sākumos.
Tas ir bērna rēķināšanas aparāts, kas
vienmēr gatavs mācībai. Te vienmēr
darbojas divi jutekļi: redze un tauste.
Apzināta rēķināšana ar pirkstiem ir labāka nekā neapzināta rēķināšana bez
priekšstatiem. Tiklīdz bērns ir drošs
pamatskaitļos, rēķināšana ar pirkstiem

viņam izliekas par slogu, un viņš pakāpeniski no tās atsvabinās” (1935).
Manuprāt, ar to arī vajadzētu sākt.
Bērnam ir jāprot veikli parādīt uz pirkstiem skaitļus līdz 10 un šo skaitļu sastāvu, pēc tam uztverē redzot, ka 6 = 5 + 1;
7 = 5 + 2; 8 = 5 + 3; 9 = 5 + 4. Tas pēc
tam palīdzēs uztvert, kā, saskaitot skaitļus 7 un 6, uz pirkstiem veidojas summa 5 + 5 = 10; 2 + 1 = 3; rezultāts – 13.
Vācu paņēmiens atņemšanā parāda,
ka, aizstājot atņemšanu ar pakāpenisku
pieskaitīšanu, ir viegli redzēt, ka, no 12
atņemot 7, pirmā skaitļa vieni un otrā
skaitļa papildinājums ir jāsaskaita līdz
10, tātad 12 – 7 = 2 + 3 = 5. Uzskatāmi
šie paņēmieni ir ilustrēti 2. klases mācību grāmatas „Matemātika, mājturība
un tehnoloģijas” 1. daļā.
Līdzīgi var vizualizēt reizināšanu,
veicot aprēķinus uz pirkstiem. Pirksti ir
skaitļošanas palīglīdzeklis tiem, kuriem
ir grūti iegaumēt lielos reizinājumus –
no 5 × 6 līdz 9 × 9. Sākotnējais sorobana skaitīkļu modelis ir roku pirksti.
Racionālāku, uzskatāmāku paņēmienu
lietošana skaitļošanā mums atbrīvotu
laiku arī nestandarta uzdevumu risināšanai mācību stundā.
Neparādot dažādus skaitļošanas
paņēmienus, nav iespējas izvēlēties racionālāko paņēmienu katrā konkrētajā
situācijā. Ne visi bērni patstāvīgi spēs
atklāt novitātes. Te ir nepieciešama arī
skolotāja metodiskā sagatavotība. Galvas rēķini ir praktizējami arī 5., 6. klasē, bet pamatskolas skolotāji bieži nav
iepazinuši sākumskolas metodiku un
neprot piedāvāt aprēķinu paņēmienus.
Taču abstraktā domāšana daļai bērnu
attīstās vēlāk, tāpēc nedrīkst uzskatīt,
ka matemātikā visu var iemācīt sākumskolā. Ne velti Ziemeļvalstīs atzīmes sāk
likt tikai 7., 8. klasē.
Kur dalīties ar metodiskajām idejām? Vai tās vispār skolotājus interesē?
Ja kādu interesē, varam organizēt seminārus metodiskās pieredzes apmaiņai.
Dalīsimies!

PIEREDZE

Ezīša Fukša
dzimšanas diena
Ludziņas iestudējums teātra nedēļā

JEKATERĪNA
AVOTIŅA, TATJANA ŠVERŅIKA,

pirmskolas skolotājas,

LUDMILA TIHOMIROVA, mūzikas
skolotāja Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” vecākajā grupā „Cālītis”
Lomās
Sētnieks – skolotāja Tatjana

Ezis Fuksis, Spāre – skolotāja Jekaterīna
Vāvere – skolotāja Aija
Ezīši, zivis, kurmis, pilsētas bērni,
mašīnas – bērni
Zāle ir noformēta kā mežs (koki,
krūmi, putni), vienā zāles malā atrodas dīķis, citā – pilsēta (daudzstāvu
mājas).
Ienāk sētnieks, slauka grīdu. Zālē

ir skatītāji, sētnieks tos beidzot pamana.
Sētnieks: Vai, cik daudz bērnu
šeit ir sanākuši! Vai tik jūs šeit neesat
izmetuši atkritumus? Vai šie papīra
gabaliņi nav jūsu? (Slauka zem kājām un krēsliņiem, skatās.) Un jūs,
skolotāji, iemācījāt bērniem uzturēt
kārtību un tīrību telpās un uz ielas?
(Skolotāji atbild.) Ko jūs uz mani tā
skatāties? Vai nepazīstat? Es esmu

Sētnieks katru dienu agri ceļas un iet uz darbu – paceļ katru papīriņu, visu saslauka.
septembris 2017
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Pavasarī ezītim bija dzimšanas diena. Uz to viņš uzlūdza visus savus draugus ezīšus.

kuram neviens nebija paskaidrojis,
kas ir labi un kas – slikti. Gribat, lai es
jums par viņu pastāstu? (Zāle atbild:
„Jā!”) Tad skatieties un klausieties!
(Apsēžas.) Reiz dzīvoja ezītis Fuksis.
Ezītis iznāk zāles vidū.
DZIESMA
„EZĪTIM IR TĀDA
DZIESMA”.
Bērni dzied, stāvot uz vietas.

Draugi ezīši atnesa Fuksim dažādas dāvanas. Tās visas ezītim ļoti patika.

sētnieks (lepni). Es rūpējos par kārtību un tīrību. Ne visi bērni ir tik labi
audzināti kā jūsējie.
Skolotāja (no zāles): Vai tiešām
10
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kāds no bērniem izmētā atkritumus?
Sētnieks: Protams! Ir arī nekārtīgi
bērni. Vienreiz man bija interesants
gadījums ar mazu, neaudzinātu ezīti,

Sētnieks: Pavasarī ezītim bija
dzimšanas diena. Uz to viņš uzlūdza
visus savus draugus ezīšus.
Iznāk ezīši. Fonā skan dziesma
„Ežuks mazs, ežuks labs, ežuks soļo
tipu-tapu-taps”.
Sētnieks: Draugi ezīši atnesa Fuksim dažādas dāvanas. Visas dāvanas
ezītim ļoti patika (visi ezīši pēc kārtas
iznes dāvanas).
1. ežuks: Es tev, draudziņ, atnesu
(nes groziņā) ļoti gardu sēnīti. Gribi –
ēd, gribi – neēd, bet pusdienas jau gatavas!

PIEREDZE
2. ežuks: Dāvinu tev lapiņu,
Atradu zem sniega to.
Skaties, kāda skaista tā,
Pietaupīju es to tev!
3. ežuks: Es ābolīti glabāju,
Un tev es to dāvinu:
Lai tu augtu ļoti liels,
Jāēd vitamīni ir.
4. ežuks: Nesu tev es konfekti,
Taču nozaudēju to…
5. ežuks: Konfekte bij’ „Čupačups”,
Nokrita tā, lūk, tur – bums!
Mēs to visi paņēmām un draudzīgi tev atnesam.
Visi eži kopā stiepj konfekti.
Sētnieks: Ezītis par tādu dāvanu
bija tik priecīgs! Draugi priecājās, dejoja, gāja rotaļās.

Ezītis par dāvanu bija tik priecīgs! Draugi priecājās, dejoja, gāja rotaļās.

DZIESMA „DAUDZ BALTU
DIENIŅU, LAIMIŅA,
DODI”.
Sētnieks: Un arī cienastu Fuksis
sagatavoja saviem ciemiņiem. (Sagriezti āboli uz kociņiem. Ezīši nogaršo un cienā skatītājus.) Pacienājāties?
Nu tad klausieties, kas notika tālāk!
Draugi nosvinēja ezīša Fukša dzimšanas dienu un izklīda pa savām aliņām.
Eži: Uz redzēšanos! (Apsēžas savās vietās.)
Sētnieks: Ezītis nolēma saglabāt
visas dāvanas (noliek grozu malā).
Taču visvairāk Fuksim patika konfekte „Čupa-čups”. Viņš noņēma no
konfektes papīriņu, izmeta to un sāka
ēst konfekti (apstājas pie sētnieka, papīriņš pie eža pielīp). Lipīgais, saldais
papīriņš pielīp pie eža.
Ezītis: Lipīgais papīriņ, vajag tevi
izmest. Nu, bet kur? Nezinu… Lūk,
kaut kāds caurums! (Pieskrien pie
kurmja rakuma.)
Sētnieks: Pieskrēja ezītis pie
kurmja rakuma un uzmeta uz tā papīriņu.
Kurmis (izlien un sāk uz visiem
dusmoties un skaļi kliegt): Ko tu dari,
kas tas ir?
„KURMJA ROTAĻA
AR LĀPSTU” (visi bērni).
Sētnieks: Ezītis noskuma un de-

Deja „Zivtiņas”.

vās ar papīriņu tālāk. Redz – meža
vidū atrodas dīķis ar tīru ūdeni (ezītis
pienāk pie tā), virs kura lido Spāre.
Spāre: Ezīti, ko tu šeit dari?
Ezītis: Lūk, kur mans „Čupačups”,
Papīriņš te dīķī – plunkš!
Spāre: Ko tu? Ko tu? Pagaidi! Dīķi
mūsu pasargā! Zivtiņas šeit dzīvo –
skaties!
No dīķa paceļas zivis.
1. zivs: Dīķī ūdens tīrs un dzidrs,
piesārņot to nekad nedrīkst.
2. zivs: Ūdens tīrs ir vajadzīgs tev
un arī man!

DEJA „ZIVTIŅAS”
(fonā skan ūdens burbuļošana,
bērni sākumā staigā izklaidus,
tad izveido ķēdīti un līklocī
staigā pa zāli).
Sētnieks: Ezītis nolēma dīķi nepiesārņot. Viņš apsēdās uz celma blakus Spārei un aizdomājās… pēkšņi
no koka zara nolēca Vāvere.
Vāvere: Sveika, Spāre! Tu pamodies reizē ar pavasari un atradi sev
draudziņu?
Spāre: Sveika, Vāvere! Es satiku
ezīti Fuksi. Viņam bija dzimšanas
septembris 2017
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diena un viņam uzdāvināja konfekti
„Čupa-čups”. Viņš nezina, kur izmest
papīriņu.
Vāvere: Es nezinu, kā viņam
palīdzēt, taču mežu piesārņot nedrīkst.
Spāre (paņem papīriņu): Bet varbūt to paņemt un aizmest aiz koka?
(Aizmet.) Neviens taču nepamanīs.
Vāvere (rāda ar pirkstu pie deniņiem, paceļ papīriņu): Tā nedrīkst
darīt! Mežam ir jābūt tīram. Neviens
negrib dzīvot piesārņotā mežā, visi
grib dzīvot tīrā Latvijā.
DZIESMA
„TĪRA LATVIJA”.
Spāre stāsta Vāverei, ka ezītis nezina, kur izmest konfektes papīru.

Bērni sašķiro atkritumus pa konteineriem.

Vāvere: Pilsētā ir daudz atkritumu, tur arī ejiet! Bet es dzīvošu savā
tīrajā koka dobumā (aizskrien).
Spāre: Es tevi, ezīt, pavadīšu (aiziet).
Sētnieks: Lūk, tā arī ezītis nokļuva
pilsētā. Bet tur, pagalmā, bērni spēlējās, ēda konfektes, dzēra limonādi un
izmētāja atkritumus (pilsētas bērni
izmētā dažādu veidu atkritumus).
Spāre: Bērni, bet vai tā drīkst –
Piesārņot pagalmu šo?
Kurš gan rīta agrumā
Nāks un sakops to?
Sētnieks (pieceļas): Lūk, tad arī
es ieraudzīju ezīti Fuksi un viņa lielo papīriņu. Ak tu, neaudzinātais
ezīt! Neviens tev nepastāstīja, kur
ir jāmet atkritumi. Bet es, sētnieks,
katru dienu agri ceļos un eju uz darbu. Paceļu katru papīriņu, visu saslauku.
Spāre: Katram, pat vismazākajam
bērnam būtu jāzina, ka atkritumi ir
jāizmet tikai speciālos konteineros.
ATRAKCIJA
„KONTEINERI”
(bērni sašķiro atkritumus pa
konteineriem).

Katram, pat vismazākajam bērnam būtu jāzina, ka atkritumi ir jāizmet tikai speciālos konteineros.
12
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Sētnieks: Nu, Fuksi, vai tagad tu
saprati, kur ir jāmet atkritumi? Un
jūs, bērni? Pēc tam ezītis Fuksis atgriezās mežā un izstāstīja saviem
draugiem visu, kas ar viņu notika.
Bērni apsēžas un skatās filmiņu.
Tiek rādīta „Zaļās jostas” vides izglītības animācijas filmiņa „Dāvana”.

