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Nāk rudens izgreznot Latviju
Izvērsts dienas plānojums
Liene Kaminska,

Tukuma PII „Vālodzīte”
grupas „Čiekuriņš” skolotāja
Bērnu vecums: 4–5 gadi.
Nedēļas tēma: „Nāk rudens izgreznot Latviju”.
Apakštemats: „Krāsainais rudens”.
Mērķis dienai: emocionālā piedzīvojuma un estētiskās uztveres sekmēšana, eksperimentējot ar lapām.
Dominante: dabaszinības.
Pakārtotie mācību priekšmeti:
sociālās zinības un ētika, matemātika, vizuālā māksla.
Uzdevumi:
nostiprināt zināšanas par gadalaikiem, to raksturīgākajām pazīmēm;
attīstīt izziņas interesi, prasmi vērot un pētīt apkārtējo vidi;
skaitot līdz 4, nostiprināt skaitītprasmi;
veicot eksperimentu ar koka laVISI FOTO: no izglītības iestāžu arhīva

pām, pilnveidot prasmi noklāt
laukumu ar akvareļu krāsām;
sekmēt emocionālā pārdzīvojuma
par iegūto rezultātu izpausmi.
Izmantotie materiāli: pogas
(puķe, sniegpārsliņa, taurenītis, koka
lapa), brīnumolas (t. s. kinderolas),
brīnummaisiņš, gadalaiku aplis, dzejolis „Divi mazi, melni kaķi”, koku
lapas, A4 lapas (pārlocītas uz pusēm),
akvareļu krāsas, otas, ūdens trauks,
sveces, vēstule no fejas, bumbiņa.
NODARBĪBAS GAITA
Ievaddaļa
Skolotāja aicina bērnus izveidot
apli, tad atskaņo rīta apļa dziesmu un
kopā ar bērniem dzied un dejo. Pēc
dziesmas viņa aicina bērnus paņemt
paklājiņus un apsēsties.
Sasveicināšanās notiek ar skaitāmpantiņu „Visi kopā nākam”. Padodot bumbiņu pa apli uz priekšu,
bērni nosauc savu vārdu un blakus
sēdošo bērnu vārdus. Kad visi bērni

nosaukuši savu vārdu, skolotāja aicina bērnus aizvērt acis.
Galvenā daļa
Tikmēr skolotāja apļa vidū novieto gadalaiku apli un brīnummaisiņu
ar olām. Skolotāja pagrabina brīnummaisiņu, aicinot bērnus pastāstīt, ko
viņi dzird un kas varētu būt brīnummaisiņā.
Skolotāja aicina atvērt acis, pataustīt brīnummaisiņu un izteikt
savu viedokli par to, kas tajā skanējis.
Viņa katram bērnam izdala pa oliņai,
mudina pagrabināt tās un uzminēt,
kas varētu būt iekšā.
Skolotāja lūdz bērnus atvērt oliņas
un izpētīt, kas tajās paslēpies, kā arī
palīdzēt tiem, kas olu nevar atvērt.
Iekšā atrastos priekšmetus katrs novieto sev priekšā uz paklājiņa. Skolotāja aicina nosaukt katru priekšmetu,
to paceļot un parādot (sniegpārsliņa,
puķīte, koka lapiņa, taurenītis).
Skolotāja: „Kā jums liekas, kas atdecembris 2018
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rodas mums priekšā? Kas tas ir par
apli? Vai tas ir parasts aplis? Kāds ir
šis aplis?”
Skolotāja vedina bērnus domāt
par gadalaikiem, norāda uz apļa daļām, aicinot bērnus pastāstīt, kurš gadalaiks tur attēlots un kas par to liecina. Tad viņa lūdz vēlreiz palūkoties
uz priekšā noliktajām lietām.
Skolotāja: „Kā jums liekas, kurš no
šiem priekšmetiem varētu būt raksturīgs ziemai?”
Bērni tiek aicināti atbilstīgo
priekšmetu uzlikt uz noteiktā gadalaika.
Skolotāja: „Kurš priekšmets raksturīgs pavasarim, vasarai, rudenim?”
Atkal uz katras apļa daļas bērni
uzliek atbilstīgo priekšmetu.
Skolotāja aicina bērnus piecelties
un aplūkot, kā tagad izskatās gadalaiku aplis.
Skolotāja: „Vai jūs zināt, kas pašlaik par gadalaiku? Kāpēc?”
Skolotāja noklausās bērnu teiktajā
un jautā: „Kā jums liekas, kam varētu
patikt spēlēties ar lapām?”
Skolotāja uzklausa bērnus un jautā: „Kaķiem patīk spēlēties. Vai viņi
varētu spēlēties ar lapām?”
Skolotāja aicina bērnus kopā ar
viņu noskaitīt dzejolīti:
Divi mazi, melni kaķi
Ceļa malā skatījās,
Divas lielas, sārtas lapas
Viņiem priekšā nolaidās.
Divi mazi, melni kaķi
Kā jau kaķi priecājās
Un ar lielām, sārtām lapām
Visu dienu spēlējās.
Skolotāja: „Par ko bija dzejolītis?
Ar ko spēlējās kaķi? Kādas bija lapas?
Un kad lapas ir sārtas?”
Skolotāja aicina doties ārā un
4
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meklēt un pētīt krāsainās rudens lapas. Pirms iešanas viņa atgādina bērniem par nepieciešamību apmeklēt
tualeti un dodas palīdzēt (tiem, kam
tas nepieciešams) saģērbties, lai dotos
ārā.
Kad visi izgājuši ārā, skolotāja rosina bērnus pavērot kokus un nosaukt
krāsas, kādās ir koku lapas, pieiet tuvāk pie kokiem un aplūkot tos. Bērni
tiek lūgti kļūt par pētniekiem un, aplūkojot kokus un to lapas bērnudārza
teritorijā, atrast trīs noteiktas krāsas
koku lapas – zaļu, sarkanu un dzeltenu.
Pēc laukumiņu apskatīšanas skolotāja jautā: „Kā jums veicās? Vai
izdevās atrast sarkanu, dzeltenu un
zaļu lapiņu?”
Skolotāja lūdz bērnus pacelt zaļās
krāsas lapiņu, tad dzeltenās krāsas lapiņu, tad sarkano, bet pēc tam – nolikt lapiņas zemē un uzspēlēt rotaļu
„Lapiņas danco”:
Viena, divas, trīs un četras (3 x; ar
pirkstiņiem skaitām lapiņas, kas novietotas uz zemes)
Mazas lapiņas danco (bērni paņem rokās vienu lapiņu).
Viena lapiņa danco man uz kājām
(lapiņu pakustina uz kājām),
Viena lapiņa danco man uz galvas
(lapiņu pakustina uz galvas),
Viena lapiņa danco man uz rokas
(lapiņu pakustina uz rokas),
Viena lapiņa danco (apgriežas ap
savu asi),
Viena, divas, trīs un četras (3 x; ar
pirkstiņiem skaitām lapiņas, kas novietotas uz zemes)
Mazas lapiņas danco (bērni paņem rokās divas lapiņas).
Divas lapiņas danco man uz pleciem (bērni paņem katrā rokā pa lapiņai un pakustina to uz pleciem),
Divas lapiņas danco man uz ceļiem (pakustina uz ceļgaliem),
Divas lapiņas danco (bērni pietupstas).
Viena, divas, trīs un četras (3 x; ar
pirkstiņiem skaitām lapiņas, kas novietotas uz zemes)
Mazas lapiņas danco (bērni paņem rokās trīs lapiņas).
Trīs lapiņas danco man uz kakla
(bērni paņem vēl vienu lapiņu un pakustina tās visas kopā uz kakla),

Trīs lapiņas danco man uz vēdera
(pakustina lapiņu uz vēdera),
Trīs lapiņas danco (pakustina lapiņas no lejas uz augšu un atpakaļ
lejā).
Viena, divas, trīs un četras (3 x; ar
pirkstiņiem skaitām lapiņas, kas novietotas uz zemes)
Mazas lapiņas danco (bērni paņem rokās četras lapiņas).
Četras lapiņas danco man uz deguna (pieliek lapiņas pie deguna),
Četras lapiņas danco man uz dupša (pieliek lapiņas pie dupša),
Četras lapiņas danco man uz pleciem (pakustina lapiņas uz pleciem),
Četras lapiņas danco (padejo kopā
ar lapiņām).
Skolotāja pateicas par darbu un
aicina doties uz grupas laukumiņu
aplūkot, kādās krāsās tur ir lapas.
Laukumiņā ieraugām neparastas
pārvērtības – ir novietoti galdi, uz
galda sega, virs tās – vēstule. Skolotāja paņem vēstuli un nolasa to bērniem. Vēstule ir no fejas. Bērni tiek
lūgti palīdzēt fejai un veikt eksperimentu. Vēlreiz tiek nolasīts eksperimenta apraksts, un visi reizē soli pa
solim veic uzdevumus:
katram jāpaņem salocīta papīra
lapa un viena krāsaina koka lapa
(paši var izvēlēties, kādu);
koka lapa ir jāieliek pa vidu salocītajai papīra lapai un jāpaņem svece;
ar sveces sānu vairākas reizes piespiežot jāvelk pār papīra lapu;
ar sveci apstrādātā papīra lapa jānoklāj ar rudenīgām akvareļu krāsām.
Skolotāja palīdz, ja kādam nepieciešams.
NOBEIGUMA DAĻA,
REFLEKSIJA
Bērni savu eksperimenta lapu izliek izstādē, darbus kopīgi aplūko –
kuram izdevies visinteresantākais
zīmējums. Ko katrs var ieraudzīt savā
zīmējumā?
Skolotāja aicina bērnus nostāties
aplī un jautā, kas viņiem šodien vislabāk paticis un kas ne.
Skolotāja pateicas par darbu un,
uzslavējot visus bērnus, mudina doties spēlēties ar lapām.
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Domājot par bērniem,
kas godā un ciena savu valsti
EVA UPMANE,

Tukuma PII „Vālodzītes” vadītāja
Esam
sagaidījuši
Latvijas
100. dzimšanas dienu, bet katru gadu
daudzus vecākus un skolotājus nodarbina jautājums, kā savus bērnus
audzināt par cilvēkiem, kas godā un
ciena savu valsti. Tieši tādēļ ir tik būtiski jau kopš mazotnes bērnā audzināt piederības savai valstij izjūtu.
Pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā veiksmīgi izmantojamas
ar iestādes pedagoģisko procesu tieši
nesaistītas iespējas, kuru specifiskās
pamatfunkcijas ļauj pilnveidot un padziļināt audzināšanas saturu.
Patriotiskās jūtas ir cilvēka dvēseles stāvoklis, piederības un atbildības
izjūta pret savu dzimteni. Lai šīs izjūtas kļūtu par katra bērna, katra cilvēka pamatvērtībām, ir jāsaglabā nacionālā kultūra, jāiepazīst sava tuvākā
apkārtne un tauta, tās valoda, vēsture
un māksla, darbs un sadzīves kultūra.
Dažreiz bērnam ir grūti saprast,
kas ir valsts, kāda ir tās himnas un
karoga nozīme. Taču vecāki un skolotāji kopā ar bērnu var sameklēt
Latviju pasaules globusā, redzēt, cik
daudz pasaulē ir valstu un kur starp
tām visām atrodas Latvija, var rosināt
bērnus iepazīt Latvijas dabu, mācīties
iemīlēt bagātīgo tautasdziesmu pūru,
Dziesmu svētkus, zaļos mežus, dzidros ezerus un daudzas citas bagātības,
kas mūs atšķir no citām tautām, un
lepoties ar šīm bagātībām.
Lai sekmētu attīstību un radītu
bērnos vēlmi novērojumu, pētījumu
un secinājumu veidā apgūt pamatzināšanas par savu valsti Latviju,
Tukuma pirmsskolas izglītības ie
stādē (PII) „Vālodzīte” tika organizētas praktiskas darbības kompetenču
projekta ietvaros. Audzēkņiem tiek
organizētas dažādas interesantas noVISI FOTO: no izglītības iestāžu arhīva

decembris 2018

5

S VĒTKI
darbības, kurās bērni dalās ar savām
zināšanām un pieredzi, bērns māca
bērnu.
Mūsu katra uzdevums – sekmēt
bērnos mīlestību pret savu valsti.
Tas viss sākas ar piederību savai
ģimenei un sabiedrībai, kurā bērns
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dzīvo. Tieši ģimenei un mums, pirmsskolas izglītības iestādei, sākotnēji ir
noteicošā loma bērna piederības izjūtas attīstīšanā. Ģimenei un pirmskolai sadarbojoties, ir iespējams veikt
lielus un varenus darbus, kopt tradīcijas, svinēt svētkus un vēl, un vēl…
Lielu paldies vēlos teikt 6 un 7 ga-

dus veco bērnu grupas „Kastanītis”
skolotājai Evai Grīnbergai par radošu
ideju un grupas vecākiem par idejas
realizēšanu – latvju zīmju dārza izveidošanu Tukuma PII ,,Vālodzīte”
teritorijā. Galvenais – bērns redz pozitīvu piemēru un jūt piederību valstij, kurā dzīvo.
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Latvijas dzimšanas dienas
svinības
IVETA DERKAČA,

J. Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas Zilajākalnā skolotāja
Mēs esam mazs bērnudārzs Kocēnu novada Zilākalna pagastā, mums
blakus atrodas ar dažādām teikām
apvītais Zilaiskalns. Mūsu iestādi apmeklē 47 vietējie bērniņi. Esam apvienotas trīs iestādes, kā jau mūsdienās tas notiek, – mūsu mamma Jura
Neikena Dikļu pamatskola un māsa
Dikļu bērnudārzs atrodas Dikļos.
Esam ļoti liels draudzīgs kolektīvs,
kurā cenšamies viens otru atbalstīt
un ar sākumskolas skolotājām daudz
kopīgi strādājam, īstenojot pēctecības
principu, – lai, bērniem no bērnudārza aizejot uz skolu, skolotājas zinātu,
ar kādu zināšanu bagāžu bērns ieiet
pa skolas durvīm.
Šā mācību gada sākumā nolēmām,
ka nelieliem solīšiem sāksim pāriet uz
jauno kompetenču pieeju mācību saturā. Bet pamēģinot šis process ierauj
neatgriezeniskā virpulī, un saprotam,
ka atpakaļceļa vairs nav. Jā, saprotam,

ka tas ir citādi, bet, ja patīk izaicinājumi, šis process ir vienreizīgs. Atklājas, ka varam mācīties ne tikai viens
no otra – mūsu bērni grupiņās skolotājām dod padomus un idejas, kā
strādāt citādi.
Temats: „Dzimšanas diena Latvijai”.
Bērnu vecums: jaukta vecuma
grupa – 4, 5, 6 gadi.
Ziņa bērnam: mūsu valstij Latvijai – 100 gadu.
Sasniedzamais rezultāts: bērni
iesaistās svētku sagatavošanā un svinēšanā, veido pozitīvu attieksmi pret
tautas tradīcijām un kultūru; savas
idejas ataino zīmējumā; nostiprina
zināšanas par Latvijas karti un novadiem; vingrinās salīmēt sloksnītes
un izveidot bumbu, kura pārtaps par
puķi, ko dāvināt pansionāta iemītniekiem; kopā ar pieaugušajiem pagatavo biezpiena masu cepumu tortei;
patstāvīgi pagatavo savu torti; kopā
ar pieaugušo klāj un noformē galdu,
nostiprina prasmes galda kultūrā.

Cenšamies viens
otru atbalstīt un ar
sākumskolas skolotājām
daudz kopīgi strādājam,
īstenojot pēctecības
principu, – lai, bērniem
no bērnudārza aizejot uz
skolu, skolotājas zinātu,
ar kādu zināšanu bagāžu
bērns ieiet skolā.
Caurviju prasmes: domāšana,
radošums, sadarbība, līdzdalība un
pašvadība.
Tikumi: atbildība, centība, savaldība, mērenība, laipnība, tolerance.
Piedāvātās aktivitātes bērnu organizētai rotaļu darbībai: eksperimenti, spēles, rotaļas, darbības.
NODARBĪBAS GAITA
Nodarbību iesākam ar dziesmiņu „Dzimšanas diena Latvijai”

Baltas un karmīnsarkanas papīra sloksnītes bērni salīmē, veidojot bumbu, kura pārtaps par puķi, ko dāvināt pansionāta iemītniekiem.
VISI FOTO: no J. Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas Zilajākalnā arhīva
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Varam mācīties
ne tikai viens
no otra – mūsu bērni
grupiņās skolotājām dod
padomus un idejas, kā
strādāt citādi.
(Inese Circene, grāmata „Dziesmotais gads”, mūzikas nodarbībās bērni
apguva šo dziesmiņu):
Dzimšanas diena, dzimšanas diena Latvijai.
Vienu spožu svecīti dāvāsim tai.
Dzimšanas diena, dzimšanas diena Latvijai.
Vienu skaistu puķīti dāvāsim tai.
Dzimšanas diena, dzimšanas diena Latvijai.
Vienu skaistu karodziņu dāvāsim
tai.
Dzimšanas diena, dzimšanas diena Latvijai.
Vienu skaistu dziesmiņu dāvāsim
tai.
Skolotāja uzdod jautājumus par
dzimšanas dienu: kam ir dzimšanas
diena, kā to sagaida un svin.
Bērni secina, ka dzimšanas dienā
Latvijai, tāpat kā bērniem, ir nepieciešama torte.
Skolotāja uzdod jautājumus: kā
pagatavot torti, kā mammas to dara?
Bērni secina, ka tortes pagatavošanai nepieciešama recepte.
Skolotāja parāda, kādi produkti
nepieciešami tortei, un ierosina pašiem uzrakstīt savu recepti. Recepti
raksta lielie bērni, kuri jau ir apguvuši
lasītprasmi un rakstītprasmi. Kad recepte ir uzrakstīta, bērni ar skolotājas
palīdzību, izmantojot recepti, veido
(kuļ) masu, kuru likt starp cepumiem.
Kustību pauze: lai pirkstiņi
raitāk varētu strādāt, izspēlējam pirkstu rotaļu „Cepšana”:
Mīcu, mīcu mīkliņu,
Izcepu kūciņu (ar dūrēm atdarina
mīklas mīcīšanu).
Izcepu kūciņu –
Mīkstu kā pūciņu.
Izcepsim labi – ēdīsim abi (sit
plaukstas).
8
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Mākslas centrā bērni zīmē savu dzimšanas dienas torti.

Skolotāja sagatavo biezpiena masu cepumu tortei.

PIEREDZE
Ņam, ņam, ņam (ar rokām rāda,
kā ēdienu liek pie mutes)!
Gardi, gardi, gardi (glauda vēderu)!
Skolotāja, izmantojot saldējuma
kociņus, uz kuriem ir uzrakstīti bērnu vārdi, izlozē, kurā centrā bērns
sāks patstāvīgu darbošanos.
PIEDĀVĀTĀS AKTIVITĀTES,
RESURSI PATSTĀVĪGAI
ROTAĻU DARBĪBAI
Dabas centrs
Divu veidu puzles:
1) 		 par novadiem;
2) par Latvijas pilsētām.
Bērniem jāsaliek šīs puzles.

Katrs bērns, izmantojot piecus cepumus, pagatavo sev cepumu tortīti.

Rokdarbu centrs
Paliktnīši, līmes zīmuļi, loksnītes – baltas un karmīnsarkanas. Pār
sliņas jāsalīmē, pēc tam jāsavieno, lai
sanāktu bumba.
Mājturības centrs
Recepte, biezpiena masa, cepumi,
marmelāde, karodziņi dekorēšanai,
dēlīši, naži marmelādes sagriešanai,
šķīvīši.
Katrs bērns izveido savu cepumu
torti.
Pirms tam tiek izskaidroti noteikumi:
1) 		rūpīgi nomazgāt rokas;
2) būt uzmanīgam, strādājot ar nazi;
3) izmantot ne vairāk par pieciem
cepumiem.
Mākslas centrs
Baltas lapas, zīmuļi, krītiņi, attēli
ar dažādām tortēm.
Jāuzzīmē sava dzimšanas dienas
torte.

Vecākie bērni, kuri jau māk rakstīt, uz lielas papīra lapas uzraksta cepumu tortes recepti.

NOBEIGUMĀ
Kad visi uzdevumi izpildīti, sanākam kopā un izvērtējam, kuri uzdevumi bija vieglāki, kuri – grūti, kurš
uzdevums paticis visvairāk. Daži bērni atzīst, ka mājās jau esot gatavojuši
cepumu torti, daži nolemj mājās to
pagatavot vēlreiz – kopā ar vecākiem.
Kopīgi saklājam svētku galdu, saliekam salvetes un šķīvīšus, vēlreiz
nodziedam dziesmiņu „Dzimšanas
diena Latvijai” un cienājamies ar pagatavoto torti.
Dabas centrā bērni saliek pilsētu puzli.
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