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Jāmācās sarunāties
un vienam otru sadzirdēt

Madonas pilsētas PII „Priedīte” audzēkņa radošais darbs, kurā no krāsotiem
saldējuma kociņiem ir pagatavota būda sunim, kā arī aplikācija „Zirņa pāksts”.

Didaktiskā spēle
„Saulīte ar 3 brīnumstariņiem”

Madonas pilsētas PII „Priedīte” audzēkņa radošais darbs „Akvārijs”,
kurā ir izmantoti graudaugi, pupiņas un papīrs.

„Varavīksnē” mācību procesā
iedzīvina brīvdabas pedagoģijas
pamatprincipus
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Jāmācās sarunāties

un vienam otru
sadzirdēt
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Rīgas PII „Annele” grupas kopskats.

Ilze Brinkmane
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) vadītāji un pedagogi 10. maijā
pulcējās konferencē „Sadarbības pieejā
balstīta pedagogu profesionālā izaugsme pirmskolā”. Par sadarbību tika runāts dažādos aspektos: gan par iespēju
sadarboties sociālās un izglītības jomas
speciālistiem, gan par to, kā pirmskolai
veidot savstarpēju sapratni un sadarbību ar vecākiem, lai kopīgi bērnam palīdzētu augt un attīstīties.
Svarīgi atbalstīt
bērna tieksmes
Rīgas domes (RD) izglītības, kultūras un sporta komitejas (IKSK) priekšsēdētāja Eiženija Aldermane savā
uzrunā atklāja, ka savulaik, apgūstot

pedagoģijas teoriju un praksi, netika
dzirdējusi, cik svarīgi ir izmantot bērna
tieksmes un kā ar tām strādāt. „Tieksme pārvarēt šķēršļus un grūtības ir ielikta katrā bērnā, un tā ved uz attīstību.
Ir tieksme kļūt pieaugušam, un rotaļās
bērns attēlo pieaugušo dzīvi, attiecības
ģimenē, kopē bērnudārza personālu un
citus, kas ir ap viņu. Skolotāju darbs ir
kaut ko novērst vai papildināt,” stāstīja
E. Aldermane un uzsvēra, ka pieaugušie nedrīkst upurēt bērna šodienas
dzīvi, t. i., bērnību, rītdienas labā un
pāragri likt realizēt pašu nepiepildītos
sapņus u. tml.
Runātāja norādīja arī uz bērnu
tieksmi pēc brīvības un faktu, ka katrs
bērns ir atšķirīgs. Viņasprāt, skolotāju
nenovērtējamais un milzīgais darbs ir
ieraudzīt katra individualitāti, pielikt

Sadarbība ir
jēgpilna, ja
mēģinām kaut ko mainīt
un izdarīt citādāk nekā
iepriekš, balstoties uz
analīzi, izvērtējot kļūdas
un nepilnības. Tas iekļauj
arī atbildību par pašu
procesu un rezultātu.
prātu, roku, sirdi, domājot, kā strādāt tieši ar šo bērnu; kas ir galvenais;
uz ko viņš ir jāvirza; par ko jārunā ar
vecākiem. „Patlaban tiek prasīts, lai vidusskolā pilnīgi visi skolēni sasniegtu
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vienādi ļoti augstu zināšanu līmeni.
Nevēlos to pat komentēt, jo tad ir jānosauc nozare, specialitāte, kurā pilnīgi visi sasniedz vienādi augstu līmeni,
darot vienu vai otru darbu. Manuprāt,
būtiskāk ir tas, kā mācīties mācīt mīlēt,
un to var, tikai mācoties kopā ar bērniem,” akcentēja E. Aldermane.
RD IKSK priekšsēdētāja atzina, ka
sarunās ar izglītības darbiniekiem ir
secinājusi – nav vienotas izpratnes par
plaši lietoto jēdzienu „kompetence”
un it kā jauninājumu – kompetenču
izglītību. „Ir jāceļ trauksme, lai pedagogi nav iebaidīti, jo nezina, kas ar to
tiek domāts,” ieteica E. Aldermane,
mudinot atkārtoti darīt zināmu valdībai – izglītības un zinātnes ministram
un premjeram, ka pirmskola ir svarīgākais posms izglītības sistēmā un ka
tas ir jānostiprina tiesību aktos. Viņasprāt, ir jāatgādina arī par nepieciešamību palielināt atalgojumu, jāatrod
jaunas metodes un formas sadarbībai
ar augstskolām, kurās gatavo topošos
skolotājus, lai studenti dotos praksē uz
bērnudārziem, kļūtu iesaistīti, līdzatbildīgi, ieinteresēti un lai pēc studijām
turpinātu darbu apgūtajā profesijā.

Lai kaut ko
īstenotu,
procesā nepārtraukti ir
nepieciešamas sarunas,
diskusijas, ir vajadzīga
dzīva saruna.
Par sadarbības
pedagoģiskajiem
aspektiem
Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Pedagoģijas katedras
docente Dr. paed. Līga Āboltiņa norādīja, ka sadarbība sākas ar sociālajām prasmēm, savukārt sadarbības
prasmes veido pamatu emocionālajām
prasmēm un rakstura īpašībām. Lai
sadarbība būtu veiksmīga, ir svarīga
kopīgā mērķa izvirzīšana un sekojošā kopīgā darbība, pienākumu sadale
starp sadarbības partneriem.
„Izglītības standartu un pro
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LU PPMF Pedagoģijas katedras docente
Dr. paed. Līga Āboltiņa.

grammu saturs ir zināšanu un prasmju
kopums, kas palīdz gūt panākumus
un nodrošina to, lai bērni būtu gatavi
dzīvesdarbībai,” uzskata L. Āboltiņa.
Viņa atgādina, ka, runājot par bērnu
brīvību, nedrīkst aizmirst par atbildību, kas ir cieši saistīta ar to. „Inovācija
ne vienmēr ir viss jaunais, bet gan citādais, salīdzinot ar jau zināmo. Manuprāt, sadarbība ir jēgpilna, ja mēģinām
kaut ko mainīt un izdarīt citādāk nekā
iepriekš, balstoties uz analīzi, izvērtējot
kļūdas un nepilnības. Tas iekļauj arī atbildību par pašu procesu un rezultātu,”
skaidroja L. Āboltiņa.
Pedagoģiskās sadarbības prasmes ir
svarīgs aspekts: kā prot plānot darbību,
kā prot novērot, ieklausīties, konsultēt
un savstarpēji diskutēt, pieņemt citus
viedokļus.
„Vai esam pirmskolā, skolā vai
augstskolā, visa pamatā ir labvēlīgu
apstākļu radīšana bērna vispusīgai attīstībai – fiziskai, psihiskai, sociālai. Par
personību varam sākt runāt, kad esam
socializējušies; līdz tam var runāt par
indivīdu ar fiziskām un fizioloģiskām
atšķirībām, bet mērķis ir iekļauties
sabiedrībā un dzīvot jēgpilnu dzīvi. Ja
bērns jutīsies slikti, nedroši, nenovērtēts, tad nesasniegs iecerēto,” stāsta pedagoģijas doktore.
L. Āboltiņa sadarbības struktūru salīdzina ar vilcienu, kur katram

posmam ir īpaša nozīme: vispirms ir
mērķis, seko uzdevumi jeb soļi, saturs,
tad līdzekļi, formas un metodes un rezultāts. „Saturs ir fundaments, kas dod
dziļumu, atvērtību. Tas ir inovatīvais,
ko veido, balstoties uz uzdevumiem,
iespējams, jau zināmais, bet ar citādu
pieeju. Kvalitatīvā ātruma noteicējs
ir izvēlētās metodes un formas, piemēram, tā var nebūt sapulce, ziņojumi, bet kopīgi pasākumi ar ģimenēm,
sadarbība ar citu institūciju u. tml.,
veicinot caurspīdīgumu, kad nebaidāmies arī sevi vērtēt un atzīt iespējamās
kļūdas. Lai kaut ko īstenotu, procesā
nepārtraukti ir nepieciešamas sarunas,
diskusijas, ir vajadzīga dzīva saruna,”
ir pārliecināta pedagoģijas doktore
un aicina veidot kopīgus projektus ar
sākumskolas skolotājiem, lai pirmsskolēns pamazām apgūtu jauno skolas
vidi, kā arī apzināt iespējamos riskus,
ko laikus pārrunāt ar vecākiem.
Jāmaina arī sociālo
pakalpojumu saturs
„Svarīgi ir būt informētiem par
atbalsta pasākumiem pašvaldībā. Ir
jābūt elastīgiem, inovatīviem jaunu
pakalpojumu nodrošināšanā, modelēšanā – lai tie atbilstu bērnu vajadzībām
un arī sabiedrības vērtībām. Sociālo
pakalpojumu sniedzēji dienas centros
atzīst, ka bērni ir ar daudz komplicētākām uzvedības problēmām, nekā
tas bija novērojams pirms pieciem gadiem. Pašreizējais sociālā pakalpojuma
saturs ne vienmēr var palīdzēt,” sacīja
RD labklājības departamenta sociālās
pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta
Klimkāne.
Speciālistes ieteikums ir panākt,
ka sociālā un izglītības sistēma ir iekļaujošas un papildinošas, jo situācija
liecina, ka palīdzība ir nepieciešama
daudziem, piemēram, 2016. gadā
sociālā darba pakalpojumus ir saņēmušas 3211 ģimenes, 5373 bērni
un 12 % no visām Rīgas ģimenēm
ir saņēmuši pašvaldības sociālo palīdzību, 1310 bērni, sākot ar septiņu
gadu vecumu, ir saņēmuši testētos
sociālos pabalstus. Lielākās grūtības,
ar ko saskaras bērni, ir vardarbība ģimenē, izglītības problēmas, atkarības,
saskarsmes un no tā izrietošās uzvedības problēmas. 10 224 gadījumos
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ir notikusi apsekošana dzīvesvietā, ir
norisinājušās 542 starpprofesionālās
tikšanās, sagatavoti 1626 atzinumi.
R. Klimkāne atgādināja, ka ir iespēja saņemt ģimenes asistenta pakalpojumus līdz 14 stundām nedēļā, jo bieži
vecākiem trūkst nepieciešamo prasmju
saskarsmē ar bērnu. Sarežģītu situāciju gadījumos speciālisti var sniegt
krīzes intervences pakalpojumus, lai
bērns nav jāizņem no ģimenes, bet tiek
sniegtas nepieciešamās konsultācijas.
Pēc darba laika var iesaistīt mobilās
brigādes.
Ja ģimenē ir bērns ar īpašām vajadzībām u. tml., tad vecākiem tiek dota
iespēja nedaudz atgūt spēkus īslaicīgas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā „Atelpas brīdis”. Skolotājas un medicīnas māsas var izmantot
iespējas iegūt papildu zināšanas apmācības programmā „Veselīgs rīdzinieks –
veselā Rīgā” (www.veseligsridzinieks.
lv). Tiek organizētas arī izglītojošas
lekcijas vecākiem. Informatīvais tālrunis – 80005055.
Vairāk jāinformē vecāki
„Nereti problēmas rodas brīdī, kad
cilvēkiem trūkst informācijas. Pašiem
varbūt šķiet, ka informācijas aprite
starp izglītības iestādēm un politisko
virzību departamentā notiek, bet vecākiem tās trūkst,” atzina RD izglītības, kultūras un sporta departamenta
(IKSD) pirmskolu nodaļas vadītāja
Iveta Nagla.
Tā kā konferences lasījumos izskanēja viedoklis, ka viens no veiksmīgas
sadarbības būtiskiem elementiem ir
sarunas un diskusijas, tad rodas jautājums, vai ir apzināti iemesli, kas to
kavē. I. Nagla apstiprināja, ka, par
konferences pamattēmu izvēloties sadarbību un savstarpējas saziņas veidošanu, tam tiks pievērsta uzmanība.
Laika posmā kopš iepriekšējās konferences, kas notika pirms trim gadiem,
kopā ir nākušas skolotāju mērķgrupas,
lai kopīgi rastu risinājumu dažādiem
problēmjautājumiem. Paveiktais un labākās pedagoģiskās pieredzes materiāli ir pieejami RD vienotās informācijas
sistēmas universālās darba vides sadaļā „Zināšanu bāze”, un tos var iepazīt
ikviens Rīgas pedagogs.
Kā stāstīja I. Nagla, ierastais ceļš

saziņai ar bērnu vecākiem ir sapulce.
Ja sarunas risinās par to, kā iestādei
trūkst un kā vecāki varētu iesaistīties,
paši strādājot vai meklējot sponsorus,
tad tas viņus lielā mērā atgrūž no turpmākas iesaistīšanās. „Nepietiek arī, ja
apspriež disciplīnas problēmas. Tā vietā, piemēram, vecāki labprātāk saņemtu padomu, kā ar bērnu labāk runāt, kā
vienoti veidot audzināšanas modeļus
izglītības iestādē un mājās, lai prasības
neatšķirtos. Bieži cilvēki neprot sadarboties, nezina, kā rīkoties, un tas rada
spriedzi un grūtības savstarpējā komunikācijā. Tas, protams, nerada pozitīvu
vidi, kur bērns var harmoniski attīstīties,” secināja pirmskolu nodaļas vadītāja. Viņasprāt, ir jāpieliek vairāk pūļu,
lai atrastu pareizo veidu, kā vecākus
uzrunāt, piemēram, rosinot apmeklēt
kursus par bērnu audzināšanas jautājumiem.
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RD IKSD pirmskolu nodaļas vadītāja Iveta Nagla.

Kopš šā gada janvāra darbu ir uzsākuši divi konsultatīvie centri: viens
atrodas Rīgas 13. PII „Ābecītis”, otrs –
Rīgas 273. PII telpās. Tur ir pieejams
psihologs, notiek izglītojošas lekcijas, kursi un semināri, tiek sniegtas
konsultācijas, kur un kādu palīdzību
meklēt, utt. Vēl viens mērķis – lai katrā izglītības iestādē izveidotos atbalsta
komanda un skolotājs nav viens, kad
ir jārisina pamanītās izmaiņas bērna
uzvedībā.

Ja bērns būs
emocionāli
stabils, tad viņam
veiksies arī mācībās,
taču ir jārēķinās, ka bērni
attīstības ziņā ir ļoti
atšķirīgi.
„Ja bērns būs emocionāli stabils,
tad viņam veiksies arī mācībās, taču ir
jārēķinās, ka bērni attīstības ziņā ir ļoti
atšķirīgi,” uzskata I. Nagla.
Uz jautājumu, vai kompetencēs
balstītā satura veidotāji un eksperti
ir iedziļinājušies pieminētajās problēmās, I. Nagla atbildēja, ka viena Rīgas
PII aprobē jauno projekta programmu. Uz lūgumu dalīties pieredzē šajā
konferencē sekojis atteikums, jo esot
parakstīta vienošanās, ka notiekošo
procesa laikā nedrīkst izpaust. „Gaidām brīdi, kad viņi drīkstēs publiskot
jaunās pieejas uzstādījumu. Tas rada
nevajadzīgu satraukumu, jo izmaiņām ir jāsākas jau 2018. gada 1. septembrī, un nevaram plānot laiku, kad
pirmskolu pedagogus profesionāli
sagatavot un kad viņiem izskaidrot
jaunās pieejas būtību. Manuprāt, jau
patlaban pirmskolās strādā tuvu projekta ideju principam, tāpēc pieļauju,
ka jau esam visgatavākie un īpaši pārsteigumi nav gaidāmi,” pārliecināti
teica I. Nagla.
Mērķis popularizēt labos
piemērus masu medijos
Rīgas pilsētas pašvaldības PII vadītāju un pirmsskolas izglītības metodiskā
darba vadības konsultatīvās padomes
priekšsēdētāja Inga Gudēviča klātesošos iepazīstināja ar rezolūcijas projektu,
kuru ir paredzēts iesniegt pašvaldībā un
valdībā. Rezolūcijas ievadā ir rakstīts, ka
pirmskolā ir jāstrādā kompetentam pedagogam, kurš sekmē bērna kā brīvas,
patstāvīgas un atbildīgas personības
veidošanos atbilstīgi laikmetam raksturīgākajām tendencēm un vērtībām,
saglabājot un stiprinot nacionālo pašapziņu.
„Pirmskolā skolotāji dara ļoti
daudz un veic smagu darbu, bet
maijs 2017
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nav, kas palīdz parādīt mūsu pozitīvos piemērus. Visbiežāk ziņas masu
medijos izskan, ja ir atgadījies kaut
kas ne tik labs. Ikdienā esam pakļauti daudziem riskiem, tā ka tas ir pat
nenovēršami. Apzināmies, ka trūkst
saiknes ar sabiedrību, ar vecākiem,
tādēļ lūgsim pašvaldību rast iespēju vēstīt par pozitīvo saskarsmē, par
veiksmīgiem problēmsituāciju risinājumiem, piemēram, speciālā raidījumā kanālā „RīgaTV 24”, kā arī
izmantot citas plašsaziņas līdzekļos
sniegtās iespējas,” skaidroja I. Gudēviča.
Vēl viens sabiedriski nozīmīgs
priekšlikums, gaidot Latvijas simtgadi, ir rezolūcijā iekļautais punkts Rīgā
izveidot pirmā bērnudārza vadītājas
Martas Rinkas piemiņas vietu. Izskanēja arī priekšlikums kādam no bērnudārziem piešķirt viņas vārdu. Ir jā-
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Rīgas pilsētas pašvaldības PII vadītāju un
pirmsskolas izglītības metodiskā darba
vadības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Gudēviča.

cer, ka ideja realizēsies, jo sabiedrības
ilgstošie lūgumi atjaunot nodegušo
mecenāta Augusta Dombrovska reiz
radīto un celto Zaļo skolu līdz šim ir
palikuši neatbalstīti.
I. Gudēviča atzina, ka līdz šim daudzos gadījumos pārāk novēloti ir varēts
saņemt atbalsta personāla palīdzību,
tādēļ rezolūcijā ir arī aicinājums atbalstīt ieceri atvērt vēl divus konsultatīvos
centrus Rīgā.
„Vadu PII „Kurzeme”, kurā ir arī divas grupas bērniem ar īpašām vajadzībām, tādēļ zinu, cik sarežģīti mēdz būt
cilvēku saskarsmes jautājumi un citādā
pieņemšana. Ieguldītās pūles nav viegli atklāt un afišēt, protams, uzskatāmāk
ir informēt par ēku renovāciju un rotaļlaukumu iekārtošanu,” pārdomās
dalījās I. Gudēviča, piebilstot, ka rezolūcijā iekļautās vēlmes raksturo reālo
situāciju.

REZOLŪCIJA
Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi vērš uzmanību
uz to, ka pirmskolā ir jāstrādā kompetentam pedagogam, kurš sekmē
bērna kā brīvas, patstāvīgas un atbildīgas personības veidošanos atbilstoši laikmetam raksturīgākajām
tendencēm un vērtībām, saglabājot
un stiprinot nacionālo pašcieņu.
Konferences dalībnieki
	Aicina Latvijas valsts valdību
paaugstināt pirmskolu pedagogu atalgojumu, samazinot darba
slodzi no 40 stundām uz 34 stundām nedēļā (t. sk. 4 nodarbību
sagatavošanas stundas).
	Aicina Rīgas pilsētas pašvaldību:
• atbalstīt ieceri atvērt vēl divus
konsultatīvos centrus Rīgā, tādējādi sekmējot atbalsta personāla
pieejamību lielākam interesentu
lokam;
turpināt darba samaksas paaugstināšanas politiku, lai nodroši-

•
•

•
•

•

nātu atbilstošu un konkurētspējīgu atalgojumu ikvienam pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekam;
nodrošināt visus pirmskolās strādājošos ar veselības apdrošināšanas polisēm;
turpināt finansēt mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju iegādi, lai
pilnveidotu pedagoģiskā procesa
norises;
veidot mērķtiecīgu speciālās pedagoģijas un iekļaujošās izglītības politiku Rīgas pilsētā;
par ieguldījumu pirmskolu attīstībā Rīgā izveidot pirmā bērnudārza vadītājas Martas Rinkas
piemiņas vietu Latvijas simtgades
pasākumu ietvaros;
atbalstīt un sekmēt pirmskolas
veidošanās vēstures izpēti, radot
vietu pirmskolas vēstures muzeja
izveidei Rīgas pilsētā.

Aicina pedagogus:
• veidot uz pozitīva saskarsmes

dialoga balstītu izglītības iestādes un ģimenes sadarbību;
• sekmēt starpkultūru dialogu,
veicinot izpratni par sabiedrības
integrāciju, ieviešot un popularizējot starpkultūru izglītību,
kas vērsta uz cieņu pret kultūru
dažādību mūsu valstī, to sadzīvošanas, savstarpējās sapratnes
un iecietības veicināšanu;
• paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci, arī iekļaujošajā izglītībā bērniem ar speciālām
vajadzībām vispārīgās izglītības
programmās, bet neizvirzot to
kā pašmērķi;
• starpkonferenču periodā turpināt darboties aktuālāko pirmsskolas izglītības jautājumu
mērķgrupās un popularizēt savas labās prakses piemērus ne
tikai Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas universālajā
darba vidē, bet arī plašsaziņas
līdzekļos.

Rezolūcija pieņemta Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konferencē „Sadarbības pieejā balstīta pedagogu profesionālā izaugsme pirmskolā” 2017. gada 10. maijā Rīgā.
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Spēle

Saulīte ar

3 brīnumstariņiem
Didaktiskā spēle*

Linda Šķēla,
Kristīne Praškeviča,

Metodiskais materiāls „Saulīte ar
trim brīnumstariņiem” tiek izstrādāts sociālajās zinībās. Darbs sastāv
no divām daļām – teorētiskās un
praktiskās. Teorētiskajā daļā tiek atspoguļots bērnu vecumposma raksturojums un metodiskā materiāla
izmantošana, praktiskajā daļā – pedagoga un bērna praktiskā darbība
ar metodisko materiālu, notikušās
sadarbības analīze un secinājumi.
Mums ir jāaudzina bērni par radošām personībām, kas spēj uztvert
un novērtēt novitāti, jātrenē bērnu
spējas improvizēt, domāt līdzi un radīt jaunu no jau esošā, prasmes radoši
risināt problēmas un situācijas, bez
īpašas sagatavošanās spēt reaģēt uz
pēkšņām situācijas maiņām – tas īpaši noder mūsdienu straujajā un mainīgajā dzīves ritmā. Bērni pēc savas
būtības ir ļoti zinātkāri un radoši, un
pedagoga pienākums ir to veicināt un
atbalstīt.
Mērķis: veicināt bērnu empātijas,
saskarsmes un sadarbības prasmes.
Uzdevumi:
• rosināt bērnu sadarboties ar pieaugušo;
• attīstīt prasmi dalīties, dodot kādam citam saules stariņu;
• sekmēt empātiju pret citiem, rosinot dot saules stariņu kādam, kuram tas būtu nepieciešams;
• apzināties savu ES – personību.
Bērnu vecums: 3–4 gadi (2. jaunākais pirmsskolas vecumposms).
* Adaptēta no Dainas Lieģenieces.

FOTO: no personiskā arhīva

Madonas pilsētas PII „Priedīte”
pirmsskolas izglītības skolotājas

Mācību priekšmets: sociālās zinības.
Metodiskā materiāla lietojums:
individuālais darbs.
Teorētiskā metode: pedagoģiskās
un psiholoģiskās literatūras analīze.
Empīriskās metodes:
• vērojumi;
• sarunas ar bērniem;
• iegūto rezultātu analīze.
Metodiskā materiāla
apraksts
„Saulīte ar trim brīnumstariņiem” – dzeltena saule ar košiem elementiem, lai bērniem tā šķistu estētiski pievilcīga. Saulei ir trīs zelta krāsas stari, kurus ir iespējams pielikt un
noņemt.
Ar šo metodisko materiālu kopā
darbojas (sadarbojas) bērns un pieau-

gušais. Darbs risinās ar katru bērnu
individuāli.
Bērns vizuāli un ar tausti iepazīst
sauli, nosaka, cik staru atšķiras no
citiem un kuri tie ir. Bērns tiek iepazīstināts ar sauli: tā ir īpaša, jo tās trīs
zelta stari ir brīnumaini, tie var piepildīt trīs vēlēšanās – viņa, vecāku, vecvecāku, draugu u. c. Bērna uzdevums
atbilstīgi izvirzītajam mērķim (mācīties sadarboties, dalīties) ir izdalīt šos
brīnumstarus, par katru staru lūdzot
izpildīt vienu vēlēšanos.
Praktiskais darbs
ar bērniem
Pedagogs aicina katru bērnu individuāli iepazīt un izspēlēt metodisko
materiālu (didaktisko spēli).
Vispirms pedagogs aicina bērnu
aplūkot sauli, rosina pamanīt atšķirīmaijs 2017

7

Spēle
gos starus (brīnumstarus) un norādīt
uz tiem, saskaitīt tos; tad turpina: „Šī
saule ir ļoti īpaša, jo, kā jau tu pats saskaitīji, saulei šie trīs zelta stari ir ļoti,
ļoti īpaši. Šie saules stari var piepildīt
trīs tavas vēlēšanās, bet tu drīksti vēlēties kaut ko ne tikai sev, bet arī saviem
draugiem, vecākiem, vecvecākiem un
citiem tev mīļiem cilvēkiem.”
Pedagogs: Zane, liec saulei pa
vienam brīnumstariņam klāt un saki
kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu piepildāmies!
Zane:
• saules stariņu – es gribētu noķert
putnu un paturēt to rokās;
• saules stariņu – lai mammai puķes
ir;
• stariņu – tētim „končas”.
Pedagogs: Pieliec, Gati, saulei
pa vienam brīnumstariņam klāt un
saki kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu
piepildāmies!
Gatis:
• saules stariņu – gribu sunīti Maksi, kurš runā;
• saules stariņu – mammai meiteņu
kaķi;
• saules stariņu – tētim jaunu „Volvo” automašīnu.
Pedagogs: Viktorija, liec saulei
pa vienam brīnumstariņam klāt un
saki kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu
piepildāmies!
Viktorija:
• saules stariņu – tētim daudz mazu
konfekšu;
• saules stariņu – mammai mājās
izdega lampiņa, mamma grib jaunu lampiņu;
• saules stariņu – Jānim bumbu.
Pedagogs: Liec, Elga, saulei pa
vienam brīnumstariņam klāt un saki
kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu piepildāmies!
Elga:
• saules stariņu – mammai jaunu
kleitu;
• saules stariņu – Ivandai jaunas
drēbes;
• saules stariņu – tētim bērnu alkoholu.
Pedagogs: Rita, liec saulei pa
vienam brīnumstariņam klāt un saki
kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu piepildāmies!
8
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Rita:
• saules stariņu – brālim jaunu motociklu (rotaļu);
• saules stariņu – mammai ķiploku,
lai mamma ceptu gardas pusdienas;
• saules stariņu – es gribu „eglīšu”
grāmatu.
Pedagogs: Sandija, liec saulei
pa vienam brīnumstariņam klāt un
saki kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu
piepildāmies!
Sandija:
• saules stariņu pati sev, gribu kasti
ar mantām, kādu man nav;
• saules stariņu – mammai papīru,
uz kā rakstīt;
• saules stariņu – tētim kastē vilcienu.
Pedagogs: Elvīra, liec saulei pa
vienam brīnumstariņam klāt un saki
kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu piepildāmies!
Elvīra:
• saules stariņu – mammai kaķi;
• saules stariņu – brālim rotaļlietas;
• saules stariņu – tētim jaunu datoru.
Pedagogs: Didzi, liec saulei pa
vienam brīnumstariņam klāt un saki
kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu piepildāmies!
Didzis:
• saules stariņu – Rūtai lelli;
• saules stariņu – tētim jaunu auto;
• saules stariņu – mammai bārbiju.
Pedagogs: Keita, liec saulei pa
vienam brīnumstariņam klāt un saki
kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu piepildāmies!
Keita:
• saules stariņu – mammai kurpes;
• saules stariņu – brālim maiku;
• saules stariņu – tētim datoru.
Pedagogs: Katrīna, liec saulei
pa vienam brīnumstariņam klāt un
saki kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu
piepildāmies!
Katrīna:
• saules stariņu – mammai slotu;
• saules stariņu – tētim datoru;
• saules stariņu – sev televizoru.
Pedagogs: Elza, liec saulei pa
vienam brīnumstariņam klāt un saki
kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu piepildāmies!
Elza:
• saules stariņu – omei „končas”;

• saules stariņu – mammai zvaigznīti;

• saules stariņu – tētim puķīti.

Pedagogs: Matilde, liec saulei
pa vienam brīnumstariņam klāt un
saki kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu
piepildāmies!
Marija:
• saules stariņu – sev batutu;
• saules stariņu – mammai puķes;
• saules stariņu – tētim instrumentus.
Pedagogs: Evelīna, liec saulei
pa vienam brīnumstariņam klāt un
saki kādu vēlēšanos, kuru tu gribētu
piepildāmies!
Evelīna:
• saules stariņu – mammai skaistu
mīlestību;
• saules stariņu – Kristeram draudzību;
• saules stariņu – babai skaistu,
skaistu puķīti.
Pedagogs, metodisko materiālu
izspēlējot ar katru bērnu individuāli,
uzsver un uzslavē viņa prasmi dalīties
un saskarsmes prasmes, piebilstot to,
ka ir jādomā ne tikai par citiem, bet
arī par sevi.
To, kā bērni dalīja saules stariņus,
viņi attēloja zīmējumos, izmantojot
krāsu zīmuļus, krītiņus un krāsainās
smiltis.

Secinājumi
2. jaunākajā pirmsskolas vecumposmā bērniem pakāpeniski veidojas sava vērtību
hierarhija. Būtiskākās vērtības ir ģimene, draudzība,
mīlestība, iejūtība.
Ar šā metodiskā materiāla
palīdzību tika secināts, ka
ikdienā bērns ir koncentrēts
pārsvarā uz sevi, uz savu ES,
bet, izspēlējot šo didaktisko
metodisko materiālu, bērns
pirmajā vietā izvirza citu vajadzības.
Praktiskā darba laikā kopā
ar bērniem tika īstenots izvirzītais mērķis un izpildīti
uzdevumi.

NODARBĪBAS

„Varavīksnē” mācību procesā iedzīvina

brīvdabas pedagoģijas
pamatprincipus

Ieskats „Zaķēnu” laukumā: te tapa zoodārzs, tika celtas mājas dzīvniekiem.

Kristīne Boitmane,

Ventspils PII „Varavīksne” vadītāja
18. maijā visā pasaulē svinēja Āra
nodarbību dienu (Outdoor Classroom
Day). Tā ir globāla kampaņa, kura iedvesmo skolas un bērnudārzus visā
pasaulē mācību dienu pavadīt laukā.
Arī Ventspils pirmsskolas izglītības
iestāde (PII) „Varavīksne” šo dienu jau
trešo reizi pavadīja ārā.

Darbojoties
laukā, ir vairāk
iespēju saplūst ar
dabu un sasniegt katra
bērna izaugsmi un
vielas apguvi atbilstīgi
vecumam.
Iestāde jau trešo gadu mācību
procesā izmanto brīvdabas pedagoģijas pamatprincipus, mācību procesu
maksimāli nodrošinot ārpus telpām.
Visi FOTO: no bērnudārza arhīva

Skolotāju taisītajā āra aktivitātes centrā ir interesanti pētīt, kā pa caurulēm plūst gaiss
un pārveidojas skaņa.

Burbuļu pūšana ar dažādiem salmiņiem.
maijs 2017
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Salds miegs svaigā gaisā.

Ģeometriskā spēle 2–3 gadus veciem bērniem.

Dobe ir tapusi arī laukumā, ne tikai siltumnīcā. Tika iestādīti
grupā audzētie augi.

Skolotāju taisītajā āra aktivitātes mūzikas centrā izmēģinām un
salīdzinām, kā skan dažādi trauki. Laba nodarbe īpaši aktīviem
un trokšņainiem bērniem.

Mazie
varavīksnēni,
jau sākot ar divu gadu
vecumu, ēdienu sev
uzliek paši. Šāda pieeja
rosina bērnu jau agrā
vecumā būt atbildīgam
par savu izvēli, rīcību,
trenē koordināciju,
iedrošina un rada izvēles
iespējas.

Pusdienas. Pašapkalpošanās.

Pieredze rāda, ka, darbojoties šādi,
tiek samazināts rīta cēliena klasiskais
stress gan skolotājām, gan bērniem, jo,
plānojot un īstenojot mācību procesu
laukā, rīta cēliens tiek atslogots, proti, nav cītīgi jāievēro laiks, mainoties
nodarbībām. Netiek izjaukts bērna
miers, steidzoties uz mūzikas vai spor-

ta nodarbību, nepabeidzot, piemēram,
gleznošanu vai literāra darba apspriedi. Turklāt, darbojoties laukā, ir vairāk
iespēju saplūst ar dabu un sasniegt
katra bērna izaugsmi un vielas apguvi
atbilstīgi vecumam.
Otro gadu darbojamies arī kā ekoskola, kuras ietvaros jau pagājušā gada

maijs 2017

maijā pirmo reizi iesaistījāmies Āra
nodarbību dienas svinēšanā. Tā kā
mācību process ārpus telpām mums
nebija nekāds jaunums, papildus ierastajam vajadzēja saplānot tikai ēdināšanu un gulēšanu ārā. Bērnu prieks
bija neaprakstāms un ilgi neaizmir
stams. Kad piedalījāmies šādā pasā-

NODARBĪBAS
kumā arī oktobrī, tad gulēšanu nebija
iespējams organizēt ārā un bērni jutās
vīlušies.
Šogad nolēmām dalīties pieredzē
ar pārējo Ventspils pilsētas PII pedagogiem, kuriem tika dota iespēja,
iepazīstoties ar dienas plānojumu, apmeklēt un piedalīties dažādās aktivitātēs jebkurā katrai skolotājai piemērotā
laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, lai
vērotu, kā bērni darbojas integrētajās
nodarbībās, kā notiek jēgpilna darbošanās laukā, kā bērni praktizē pašapkalpošanās iemaņas (tās cītīgi attīstām
jau trešo gadu). Mazie varavīksnēni,
jau sākot ar divu gadu vecumu, ēdienu
sev uzliek paši. Šāda pieeja rosina bēr-

Pētām, kā skan pudeles ar dažādu ūdens tilpumu.

Darbojoties
šādi, tiek
samazināts
rīta cēliena klasiskais
stress skolotājām
un bērniem.
nu jau agrā vecumā būt atbildīgam par
savu izvēli, rīcību, trenē koordināciju,
iedrošina un rada izvēles iespējas. Ir
novērots, ka uzlabojas gan apetīte, gan
komunikatīvās prasmes.
18. maijā bērni visu dienu pavadīja
dažādās spēlēs un rotaļās gan grupās,
gan individuāli: no dabas materiāliem gatavoja saules ķērājus, aplicēja,
zīmēja uz asfalta, molberta, uz tapešu
loksnēm, kas piestiprinātas pie žoga;
stādīja un aplaistīja puķes, darbojās
iestādes siltumnīcā; lasīja pasakas un
piedalījās dažādās kustību un valodas
apguves spēlēs; diendusu bērni, sākot
ar trīs gadu vecumu, pavadīja laukā,
atpūšoties teltīs.
Dienas vidū mūs apciemoja arī
Vides izglītības fonda un UNESCO
pārstāvji eksperti, lai izvērtētu mūsu
panākumus ekoskolas darbības ietvaros un turpmāk lemtu par t. s. zaļā
karoga piešķiršanu – tas ir galvenais
ekoskolas simbols un apbalvojums.
Bijām gandarīti par Daniela Trukšāna
atziņu: „Pie jums ir jūtama tāda kā festivāla atmosfēra.” Savukārt pilsētas PII
pedagogi savu vērtējumu un novēlējumus ierakstīja viesu grāmatā.

Kopējiem spēkiem tapa varavīksnes dekors, ko darināja grupas „Bitītes” bērni.

Viena no „Rūķīšu” uzbūvētajām
ligzdām.

Mazie divgadnieki spēlē boulingu.
maijs 2017
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„Rūķīši”
(sagatavošanas
grupa)

„Bitītes”
(mazākumtautību
grupa)

• Lomu, sižeta
rotaļa „Lellītes
mazgāšana un
ieaijāšana”.
• Dabas pētniecība.

11.00–
12.00

Pusdienas 11.50, atpūta grupas telpās.

• „Ģeometriskā
spēle”.
• Lomu, sižeta
rotaļa „Lellītes
dzimšanas diena”.
• Smilšu kūku
cepšana.

Pusdienas 12.15, atpūta, relaksācija laukā.

• Radošās darbnīcas: otrreizēja materiālu
izmantošana;
zīmēšana uz
tāfeles; „Burbuļi”; „Skanošās
pudeles”.

• „Kukulītis” (teātra izrāde grupai „Ežuki”).
• „Kas dārzā”.
• Kustību aktivitātes.

• Darbs ar bērnu
• Darbošanās
• Orientēšanās
apakšgrupām
zaļajā laukumā:
teritorijā „Kur
radošajās darb„Atrodi tādu
tas ir?” ar spornīcās.
pašu”; „Atrodi
tiskiem uzdevu• Mūzika.
īsto koku”.
miem.
• Kolāžu veidošana
• Spēle „Žagatas
no dabas matedārgumu krāriāliem.
tuve”.

• Daba + zīmēšana.
• Puķes iestādes
teritorijā.
• Kustību rotaļa
„Puķes – koki”.
• Otrreizēja materiālu izmantošana.
• Darbs siltum• „Ciparu spēle.”
• Mēmais šovs
• Eksperiments
nīcā.
„Atmini dzīvnie- • „Pazīsti apkār
„Zobu pasta
• Kustību rotaļa.
tni”.
ku”.
zilonim”.
• Augu krāsu darb • Darbs ar īlenu
• Ziepju burbuļu • Atmiņas spēle
„Ziedi”.
nīca.
„Pazudušais
pūšana.
dzīvnieks”.
• Darbošanās
sportisko aktivi- • Rokdarbi „Savvaļas dzīvnieks”.
tāšu centros.

„Zaķēni”
(logopēdiska grupa)

• Mūzikas nodar• Kustību rotaļas. • Darbošanās
bība.
kopā ar grupu
• Vilciena salikša• „Kukaiņu pēt„Taurenīši”:
na no olīšiem.
nieks”.
teātris „Kukulī• Putu rotaļas.
tis”; rotaļa „Kas
dārzā”.
• Celtniecības
rotaļa „Ceļš kukulītim”.
• Pasaka „Kaķēns • Rotaļas ar ūdeni: • „Ūdens orķestris”, ūdens
kuģīšu peldināun uguns”.
trase.
šana, burbuļu
• Pirkstiņu rota ļa
pūšana.
„Sildi, sildi,
• Skaņu rīku
uguntiņa”.
gatavošana, or• Zīmēšana
ķestris.
„Ugunskurs”.

„Mārītes”
(vecākā grupa)

• Saules pulksteņa
• Runa + daba +
• Valodas, runas
• Mūzikas nodar- • Literatūra +
ierīkošana.
matemātika
attīstība + kon
valodas attīstība:
bība.
„Putni pavasarī”. • Darbs apakšstruēšana „CeļoAnna Sakse.
• Didaktiskā spēle
grupās: latviešu
jums uz zooloģis- • Atmiņas spēle.
„Jasmīns”.
„Kas neiederas
valoda un mateko dārzu”.
• Aplicēšana „Piedabā?”.
mātika.
neņu pļava”.
• Dabas materiālu
vākšana.
• Vizuālā māk
sla + matemātika „Sedziņas”.

„Taurenīši”
(vidējā grupa)

• Literatūra +
• Zīmēšana uz
• Dabas materiālu • Kustību rotaļa
daba kopā ar
asfalta.
„Balons”.
vākšana, saules
bitīti Maiju:
ķērāju izgatavo- • Aplicēšana „Ba- • Puķu stādīšana,
Margarita
apliešana.
lons”.
šana.
Stāraste. „Pie• „Burbuļu labo- • Smilšu rotaļas ar • Skaitāmpanti,
nenīte”; puķes
izmantojot pirkcaurulēm.
ratorija”.
iestādes teritoristiņlellītes.
• „Boulings”.
jā, darbošanās ar
pienenēm.

10.00–
11.00

9.00–
10.00

Brokastis. Higiēna (tualetes apmeklējums, roku mazgāšana).

„Pelēni”
(2. jaunākā grupa)

8.00–
9.00

„Ežuki”

Bērnu sagaidīšana laukā. Spēles un rotaļas grupās un individuāli.

(bērni līdz 3 gadu vecumam)

„Kaķēni”

7.00–
8.00

Laiks

„Cālēni”

Āra nodarbību diena 18.05.2017.
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„Ežuki”

„Taurenīši”
(vidējā grupa)

„Rūķīši”
(sagatavošanas
grupa)

Patstāvīga bērnu darbošanās. Skolotāju individuālais darbs ar bērniem. Bērnu pakāpeniska aiziešana mājās.

„Bitītes”
(mazākumtautību
grupa)

• „Trāpi mērķī”
(baloni + ūdens
pistole).
• Kustību rotaļa
„Bitītes uz ziediem”.
• Didaktiskā spēle
„Saliec kvadrātu”.

• Siltumnīcas augu • Radošie darbi no • „Ziedu kolāža”
varavīksnes foraplaistīšana.
tualetes papīra
mā.
• Ķirbju stādīšana.
rullīšiem.
• Akmeņu apglez- • Spēle „Kur aug?”.
• Kustību rotaļas
nošana.
„Augstāk par
• Stafete „Krāsaizemi”, „Klasītes”.
nie cipari”.
• Spēles ar spoguļa
attēlu.

„Zaķēni”
(logopēdiska grupa)

• Sporta nodar• Mūzikas nodar- • Ziepju burbuļu
bība.
un citas radošās
bība.
• Radošās darbnīdarbnīcas.
• Radošā darbība
cas „Mandalas”.
• Krāsojamās lapas
(apgleznojot
ar dzīvniekiem.
akmeni) ar matemātikas uzdevumu „Mārītes”.

„Mārītes”
(vecākā grupa)

16.00–
18.00

• „Pēdiņas” –
• Radošās darbdarbs ar dabas
nīcas: akmeņu
materiāliem.
apgleznošana,
• „Kā darbojas
zīmēšana pie
izpletnis?” (ekmolberta, zīmēsperiments).
šana uz asfalta,
dabas materiālu • Radošo darbnīcu turpinājums.
glezniņas, darbošanās ar āmuru un naglām.
• Rotaļas.

„Pelēni”
(2. jaunākā grupa)

Launags. Higiēna.

• Plastmasas
• Zīmēšana, otu
• Spēles smilšu
pudeļu apzīmēvieta, izmantojot
kastē.
šana.
balonus, ziedus,
• Kustību rotaļa
• Darbošanās ar
u. tml.
„Upīte”.
priekšmetiem.
• Spēles ar priekš- • Rotaļas ar akmentiņiem,
metiem „No
ūdeni.
kalniņa lejiņā”.
• Sportiskas aktivitātes.

(bērni līdz 3 gadu vecumam)
Pusdienas atpūta.

„Kaķēni”

16.00–
16.30

15.00–
16.00

14.00–
15.00

Laiks

„Cālēni”

NODARBĪBAS

Prieks par pašaudzēto un nu jau dabā iestādīto kastani.

Rokas arī mazgājām ārā, vienlaikus taupot
ūdeni.
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Starptautiskā āra nodarbību diena Ventspils PII „Varavīksne” 18.05.2017.
Metodiskais materiāls
Grupa „Cālēni” (2–3 g. v.)
LAIKS
7.00–8.20
8.20–8.40
8.40–9.00
9.00–9.30

DARBĪBA
Bērnu sagaidīšana. Pieejamas galda spēles – koka puzles, beramās graudiņu spēles, spēles ar
knaģīšiem. Spēle „Lauku sēta” ar graudiņiem un mazām dzīvnieku figūriņām.
Sagatavošanās brokastīm. Brokastis.
Tualetes apmeklējums. Roku mazgāšana. Sagatavošanās nodarbībai.
Veidosim saules ķērājus no dabas materiāliem. Bērni ar spainīšiem dosies meklēt dabas materiālus –
lapiņas, ziedlapiņas, zariņus utt. Būs sagatavoti papīra šķīvji ar izgrieztu vidu un vidū ielīmētu
caurspīdīgo līmplēvi, uz kuras bērni lipinās savus izvēlētos dabas materiālus. Pabeigto darbiņu
iesiesim aukliņā, lai var pakarināt.

9.30–9.50
9.50–10.10

Pikniks uz segas, vitamīnu pauzīte.
Tualetes apmeklējums. Roku mazgāšana.
Burbuļu laboratorija. Būs sagatavots ziepju burbuļu šķīdums, un izmēģināsim pūst dažāda lieluma
10.10–10.30
burbuļus no dažādām veidnēm.
10.30–10.50

Ģeometriskā spēle. Uz asfalta uzzīmētas ģeometriskas figūras, kuras bērniem ar dabas materiāliem –
akmentiņiem, zīlēm, kastaņiem, čiekuriem – jāizliek pēc formas, sekojot līnijai.

10.50–11.10 Lomu rotaļa „Lellītes dzimšanas diena”. Smilšu kūku cepšana.
11.10–11.30 Lomu rotaļa „Lellītes mazgāšana un ieaijāšana”.
Dabas pētniecība. Bērniem būs pieejamas kartītes ar piecām dažādām dabā sastopamām lietām –
11.30–11.50 akmentiņu, mārīti, mušu, zaļu lapu, zariņu –, kā arī lupas. Bērni paņem kartītes un dodas pa
laukumiņu meklēt kartītē attēlotās lietas, izpēta tās.
11.50–12.10 Pusdienas.
12.10–12.30 Tualetes apmeklējums. Gatavošanās diendusai.
12.30–15.00 Diendusa.
15.00–15.30 Pamošanās, apģērbšanās. Tualetes apmeklējums.
15.30–15.50 Launags.
Veidosim smilšu kalnus, no kuriem ripināsim mašīniņas. Smiltīs veidosim mazu pilsētiņu ar mazām
15.50–16.10
mantiņām.
16.10–16.30

Kustību rotaļa „Upīte”: uz asfalta ir uzzīmētas dažāda platuma upītes, bērniem būs jāmēģina tām
pārlēkt.

16.30–16.50 Koka ripu ripināšana no tiltiņa (pārmaiņām var tik izmantotas mašīniņas, bumbas).
16.50–17.10 Galda spēles – beramās un ar knaģīšiem.

Grupa „Kaķēni” (1,5–3 g. v.)

Plkst. 9.00–9.10
Rīta aplis. Kustību rotaļa „Balons”:
Pūšam, pūšam balonu –
Tādu lielu, lielu, apaļu.
Atlido te odiņš mazs – ī-ī-ī,
Pārplīst balons – tas nekas!
(Baiba Brice)
Plkst. 9.10–10.00
Aplicēšana „Balons”: ir uzzīmēta
balona kontūra, no krāsaina papīra
izgriezti mazi aplīši. Bērni uzklāj līmi
uz tiem un tos pielīmē pie balona kon14
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tūras. Lielākie bērni aplīšus cenšas izgriezt paši.
Smilšu rotaļas: rotaļās ar smiltīm
tiks izmantotas dažāda izmēra caurules, bērni caur tām bērs smiltis un vēros, kā tās birst, kā arī veidos dažādas
formas no mitrajām smiltīm, izmantojot arī dažādus dabas materiālus
(akmentiņus, zariņus u. c.).
Plkst. 10.00–10.40
Rotaļa „Boulings”.
Kustību rotaļa „Vilcienā man patīk
braukt” (B. Brice): bērni no olīšiem
saliek vilcieniņu.

Kustību rotaļa „Saulīte un lietutiņš”, „Noķer sauleszaķi” (ja saulaina
diena).
Vizināšanās ar karuseli u. c.
Plkst. 10.40–11.10
Putu rotaļas: no paštaisītas putu
pudeles pūšam burbuļus.
Kustību rotaļa „Šķērso okeānu ar
haizivīm”: zilai plēvei ar iepriekš pielīmētām haizivju spurām pāri ir nolikts dēlis, pa kuru bērniem ir jānoiet,
nenokāpjot no tā.
Kustību rotaļa „Vilcienā man patīk
braukt”.

NODARBĪBAS
Plkst. 11.10–11.50
Pasaka „Kaķēns un uguns” (krievu valodā).
Pirkstiņu rotaļa „Sildi, sildi, uguntiņa, lai kļūst siltāk man!”: plaukstiņu sildīšana, tās paberzējot vienu gar
otru.
Zīmēšana „Ugunskurs”: bērni ar
pirkstiņiem zīmē malku, ar plauk
stām – uguni.
Plkst. 11.50
Mazgājam rokas un gatavojamies
pusdienām (pašapkalpošanās iemaņas).
Diendusa.

Plkst. 15.15–16.00
Atkārtosim kustību rotaļu „Balons”.
Zīmēšana: zīmēsim ar uzpūstu
balonu, iemērcot to krāsā un veidojot
nospiedumus.
Dažādas rotaļas:
• ar akmentiņiem – sagrupēt tos pa
krāsām;
• ar ūdeni – liet caur caurulēm un
vērot tā tecēšanu;
• vingrināties līst cauri aukliņām;
• mešana – trāpīt lācītim mutē;
• dažādas muzikālas rotaļas.
Zīmēšana: zīmēsim ar puķēm –

iemērksim tās krāsā un pārcelsim uz
baltu lapu; vērosim, kas ir izdevies.
Burbuļu pūšana un ķeršana.

Didaktiskā spēle ar uzdevumu atrast kādu
konkrētu aprakstītu lietu, priekšmetu.

Grupa „Ežuki” (1,5–2 g. v.)
LAIKS
7.00–8.20
8.20–8.40
8.40–9.10
9.10–9.20
9.20–9.50
9.50–10.00

10.00–10.20

DARBĪBA
Bērnu sagaidīšana. Pieejamas galda spēles – veramās krellītes, loto.
Sagatavošanās brokastīm. Brokastis.
Sagatavošanās nodarbībai.
Rīta aplis. Labu rītu saulītei! Labu rītu zemītei!
Zīmēsim ziedus ar krītiņiem uz bruģa. Stādīsim pašu izaudzētās puķītes. Pastaiga, kuras laikā vāksim dabas materiālus, kurus vēlāk bērsim lielās pudelēs.
Pēc labu darbiņu padarīšanas pikniks uz plediņiem.
Skatīsimies teātri „Kukulītis”. Aktieru lomās – grupas „Taurenīši” bērni.
Iesim rotaļās „Kas dārzā”.
Spēlēsim pirkstiņrotaļas:
Ejam meklēt tipu-tapu
Mazā ežulēna papu.
Augstāk kalnā uzrāpos,
Tālu, tālu skatījos.
Būc!
Tā kā kamols novēlos!
(I. Cērpa)

10.30–11.00

Būvēsim ceļus no koka klučiem, ripām un pa tiem vizināsim savus rotaļu draudziņus.
Kustību rotaļa „Jautrās bumbiņas”.

11.00–11.10

Lielā burbuļošanās. Pūtīsim burbuļus ar dažādiem salmiņiem, pūtīsim ziepju burbuļus.

11.10–11.20

Peldināsim kuģīšus no dažādiem materiāliem. Pētīsim, kurš grimst, kurš negrimst saburbuļotajā ūdenī.

11.20–11.50

Pildīsim lielās plastmasas pudeles ar pašu savāktajiem dabas materiāliem. Ar piepildītajām
pudelēm spēlēsim „Pudeļu orķestri”.
Dramatiskā rotaļa „Mazs zaķēns sēž zem krūma”.

11.50–12.10
12.10–15.00
15.00–15.30
15.30–15.50
15.50–16.20
16.20–18.00

Pusdienas.
Diendusa.
Pamošanās no diendusas, gatavojamies launagam.
Launags.
Radošā darbnīca. Apgleznosim plastmasas pudelītes dažādās krāsās.
Cepsim smilšu kūkas – lielas un mazas, izgreznosim tās.
Kustību rotaļa „Lecam pa zaķa pēdām”.
Spēlēsim galda spēles: vērsim krellītes, bērsim pudelēs, spainīšos zīles, kastaņus.
maijs 2017
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Patstāvīgs bērna pētījums „Cik peļķē
ūdens spainīšu?”.

Grupa „Pelēni” (3–4 g. v.)

Plkst. 7.00–8.15
Sagaida savā laukumā bērnus.
Plkst. 8.15
Brokastis.
Plkst. 9.00–10.00
Rotaļnodarbība ar dabas dominanti (literatūra, zīmēšana).
Plkst. 9.00
Rīta aplis:
Dili, dili, dili, din,
Atskan zvaniņš: dzin, dzin, dzin!
Pamodina vabolīti,
Pamodina taurenīti. (B. Brice)
Plkst. 9.05–10.00
Nodarbība ar bitīti Maiju: bitīte
(audzinātāja) liek bērniem izpildīt dažādus uzdevumus (lidot, atdarināt bitītes skaņas). Aplūko teritorijā puķes,
izpēta tās – pasmaržo, nosaka krāsu,
noskaidro, kā sauc. Iepazīstas ar pieneni – krāsa, smarža.
Bitīte Maija stāsta pasaku –
M. Stāraste. „Pienene”. Bērni kopā
noskaidro, kas pasakā palīdzēja pienenei (gliemezis).
Visi kopā „aizlido” uz pļavu (blakus bērnudārzam) pēc pienenēm un
atpakaļ uz laukumu, kur katrs zīmē
ar pienenes galviņu uz lapas, piezīmē
ar vaska krītiņiem kātiņu un lapas.
Veido darbiņu izstādi.
Atlikušās pienenes liek ūdenī,
vēro, kā kātiņš pārvēršas.
Plkst. 10.00
Mūzikas nodarbība.
Plkst. 10.30
„Kukaiņu pētnieks”: pētīsim kukaiņus, to dzīvesveidu.
16
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Pētīsim kukaiņus zem akmeņiem,
papīrgroza, celmiem; pabarosim
skudras, pētīsim, ko skudras dara;
meklēsim kukaiņus komposta kaudzē; taisīsim cukurūdeni; kuram kukainim tas garšo?
Plkst. 11.00
„Ūdens orķestris”: dažāda tilpuma
burkas ar dažādu daudzumu ūdens,
spēlē ar karotītēm. Mācīt bērniem atbildīgi izmantot ūdeni, ar nevajadzīgo ūdeni aplaistīt puķes.
Kopā ar bērniem taisām ūdens
trasi; ir nepieciešama folija, akmeņi.
Bērni paši nes ūdeni. No korķiem taisām kuģus.
Plkst. 12.15
Pusdienas.
Plkst. 13.00–14.00
Atpūta.
Plkst. 14.00–15.00
Radošās darbnīcas:
• akmentiņu apgleznošana – bērni
brīvi darbojas ar krāsām, apglezno akmeņus;
• gleznošana pie molberta;
• zīmē ar krītiņiem uz bruģa;
• no dabas materiāliem taisa glezniņu pie rūts stenda;
• brīva darbošanās ar āmuru un
naglām.
Rotaļas:
• „Parād’, mazo balodīti”;
• „Zirneklis un mušas”;
• „Kukaiņu medības”;
• „Saulīte un mēnestiņš”.

Grupa „Taurenīši”
(4–5 g. v.)

Plkst. 9.00–10.00
Mūzika.
Integrēta nodarbība (vizuālā māk
sla, matemātika):
• didaktiskā spēle „Kas neiederas
dabā?” (salasīsim visu, kas neiederas dabā);
• uzdevums katram bērnam savā
spainītī salasīt dabas materiālus –
zāli, lapas, ziedus u. c.; pārrunas,
kādas krāsas ir dabā;
• izvēlas sedziņu, nosauc formu
(aplis, kvadrāts, taisnstūris, trijstūris), saskaita, cik katras formas
sedziņu, kuru ir visvairāk, vismazāk utt.;
• sedziņas krāsošana ar dabas mate-

riāliem;
• sedziņai iegriezt bārkstis;
• darbiņu izstāde – katrs ar knaģi
piestiprina savu darbu pie auklas.
Plkst. 10.00–11.00
Teātra izrāde „Kukulītis” – grupas
„Ezīši” bērniem.
Fiziskā izglītība un veselība.
Kustību aktivitātes:
• kustību rotaļa „Namiņš deg”;
• rotaļa ar dziedāšanu „Kas dārzā”.
Plkst. 11.00–12.15
Skolotāja iepazīstina bērnus ar radošajām darbnīcām, kurās bērni var
darboties pa 2–3 pēc brīvas izvēles:
• puķīšu krāsošana (izmantosim
plastmasas pudeles), ar tām izrotāt zarus;
• kreļļu vēršana (sagriezti krāsainie
kokteiļu salmiņi);
• „Uzzīmē mani” (ripina kubu, kāds
zīmējums izkrīt, to zīmē);
• „Muzicēsim” (līdz norādītajai atzīmei piepildīt stikla pudeles ar
ūdeni; ar kociņu sitot pa pudelēm,
klausās skanējumā);
• „Burbuļi” (taisīt, pūst).
Plkst. 12.15
Pusdienas, relaksācija laukā.
Plkst. 14.00–15.00
„Pēdiņas” (darbs ar dabas materiāliem): katrs bērns uz kartona apvelk
savu pēdiņu. Noskaidro, kam dabā
pēda kāpj virsū, atrod un pielīmē uz
kartona.
„Saules zaķi” (viens ar spoguli
rāda saules zaķi, otrs to ķer).
Plkst. 15.00–16.00
Eksperiments „Izpletņi”: no plastmasas maisiņiem izgriezt apļus, piestiprināt auklas, veļas knaģi – atklāsim, kā tie darbojas.
Radošo darbnīcu turpinājums.

Grupa „Mārītes” (5–6 g. v.)

Plkst. 9.00–9.10
Rīta aplis:
• eko himna;
• vērojums – laikapstākļi;
• vērojums dabā – koki – pumpuri,
krūmi – lapas, zāle – zaļa);
• lapas tonēšana kolektīvajam darbam „Pieneņu pļava”.
Plkst. 9.10–10.10
Integrēta nodarbība – literatūra
(A. Sakse. „Jasmīns”) un valoda:
• jautājumi par tekstu, izmantojot
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attēlus sižeta izlikšanai;
• rotaļa „Burtiņš…” (rotaļā bērni no
burtiem izveido vārdu „pienene”,
izlasa).
Aplicēšana: kolektīvais darbs „Pieneņu pļava”. Noapaļojot kvadrāta stūrīšus, iegriežot ziedlapiņas, bērni veido pienenes ziedu.
Plkst. 10.10–10.30
„Fotogrāfiju spēle”: vēstules ar
fotogrāfiju, kurā ir attēlots dabas objekts, kurš ir jāatrod bērnudārza teritorijā un pie kura ir jāizpilda sportisks
uzdevums; pēc visu norāžu atrašanas
bērni saņem balvu.
Plkst. 10.30–10.45
Zāļu tēju dzeršana un gardo pārsteiguma balvu notiesāšana.
Plkst. 10.45–11.00
Spēle „Žagatas dārgumu krātuve”:
izvēlas vienu lapiņu ar uzrakstu, izlasa un izpilda uzdevumu (piemēram:
atnest kaut ko zaļu, atnest kaut ko cietu utt.).
Plkst. 11.00–11.30
Eksperiments „Zobu pasta zilonim”.
Ziepju burbuļu pūšana (lielie un
mazie).
Plkst. 11.30–12.10
Sportiskie aktivitāšu centri:
• lēkšana ar lecamauklām;
• spēlēt bumbu pa pāriem (mest,
spert);
• boulings.
Plkst. 12.10–14.00
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas (pašapkalpošanās iemaņas).
Diendusa un atpūta teltīs.
Plkst. 15.00–15.30
Mūzikas nodarbība.
Plkst. 15.30–16.00
„Mārītes”: akmeņu apzīmēšana +
matemātisks uzdevums.

Grupa „Rūķīši” (6–7 g. v.)

Plkst. 9.00
Integrētā nodarbība „Putni pavasarī”: runa, matemātika, daba.
Plkst. 9.45
Atmiņas spēle.
Plkst. 10.00
Radošās darbnīcas:
• dažādi radošie darbi no plastmasas
pudelēm (darbojas 8 bērni);
• gleznošana uz folijas (3 bērni);
• zīmēt ēnu atspīdumus priekšmetiem, kuri salikti uz papīra (4 bēr-

ni);
• darbošanās ar guašas krāsām, izmantojot pūšanu ar salmiņiem
(3 bērni);
• veido zīmējumus ar bumbiņām un
guašas krāsām (kustībā).
Plkst. 10.30
Mūzika.
Plkst. 11.00
Prāta spēles:
• „Nedēļas dienas”;
• „Pazīsti tuvāko apkārtni”;
• „Augu krāsu darbnīca”.
Plkst. 12.15
Pusdienas (pašapkalpošanās iemaņas).
Plkst. 12.40
Relaksācija. Brīvais laiks.
Plkst. 14.00
Radošās darbnīcas.
Stafete „Krāsainie cipari”.
Spēles, izmantojot spoguli.
Plkst. 15.00
Sports.
Plkst. 15.30
Uz asfalta ar krītu ir uzzīmēti dažādi ornamenti. Uzdevums – ar dažādiem sīkiem priekšmetiem (ar akmentiņiem, pupiņām utt.) izrotāt tos
(5 bērni).
Rotaļas un spēles:
• „Uzmini, kas kastītē”;
• „Kāds es esmu”;
• „Viltīgā lapsa”;
• „Kas es esmu?”;
• „Atmini manu vārdu”.
Plkst. 16.00
Launags.

Grupa „Zaķēni” (5–6 g. v.)

Plkst. 7.00
Sagaidām bērnus.
Spēle „Desas”: bērni paši atrod
dabas materiālus, ar ko spēlēs (akmentiņi, zariņi, lapiņas).
Plkst. 8.30
Brokastis.
Plkst. 9.00
„Zooloģiskais dārzs”:
• skaitāmpants „Krokodils”;
• bērni dodas uz zooloģisko dārzu,
kur mīt dzīvnieki no visas pasaules, arī no Latvijas;
• grozā stāv burtiņi, kuri uz auklas ir jāsasprauž tā, lai izveidotos
vārds „zoodārzs”; pārējie bērni iz-

rotā laukumu ar lentēm;
• burvju maisiņš – bērns maisiņā
satausta dzīvnieku un mēģina uzminēt, kas tas ir;
• atmiņas spēle – audzinātāja apsedz
kartītes ar dzīvnieku attēliem, bērniem ir jāatceras, kurā vietā ir viņa
kartīte;
• klasifikācija, kuri dzīvnieki dzīvo
Latvijā, kuri ne;
• katrs bērns no dažādiem dabas
materiāliem uztaisa māju vai aploku savam dzīvniekam; lielie bērni
no burtiem saliek tā dzīvnieka vārdu, kurš tur dzīvos;
• rotaļa: smilšu kastē taisīsim upi
(folija), kur dzīvniekiem doties padzerties; brīva darbošanās ar dzīvniekiem, upi un smiltīm.
Plkst. 10.00
Bērni dodas uz zaļo laukumiņu
(pie žoga).
Baltie palagi: uz viena palaga ir
salikti dažādi dabas materiāli, tos apsedz; bērniem ir jāatceras, kādi dabas
materiāli bija uzlikti, un jāatnes tādi
paši.
Atrodi īsto koku: bērnam aizsien
acis, pieved pie kāda koka, viņš to
aptausta, izmēra, cik resns, utt., tad
bērnu aizved vietā, noņem apsēju un
bērnam ir jāatrod koks, pie kura viņš
bija.
Rotaļa: ar atrastajiem dabas materiāliem dodamies atpakaļ uz laukumu
un taisīsim kolāžu ģipsī.
Plkst. 11.00
Mēmais šovs „Atmini dzīvnieku”.
Atmiņas spēle „Pazudušais dzīvnieks”.
Rokdarbi „Savvaļas dzīvnieks”.
Plkst. 12.15
Pusdienas.
Plkst. 13.00
Pusdienas atpūta.
Plkst. 14.00
Siltumnīcas augu aplaistīšana.
Ķirbju stādīšana.
Plkst. 15.00
Ziepju burbuļu taisīšana un pūšana.
Krāsojamās lapas ar dzīvniekiem.
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