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Bērnu drošība vasarā:
kas jāievēro,
atpūšoties laukos un pilsētā
IK INFORMĀCIJA
Vasara ir skaistu emociju un piedzīvojumu laiks. Lai prieku neaizēnotu traumas, ir svarīgi ievērot drošību
gan rotaļu laukumos, gan pludmalēs,
gan piemājas dārzos. Lielāko daļu no
negadījumiem ir iespējams novērst, ja
esam apdomīgi un piesardzīgi.
DROŠĪBA, PĀRVIETOJOTIES
AR VELOSIPĒDU
Ja laukā spoži spīd saule, bērnam
gribēsies izbraukt ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli vai skrejriteni.
Tas ir ļoti labi, tikai jāraugās, lai viņš
zinātu, ka jānodrošinās ar nepieciešamo aizsarginventāru – ķiveri, ceļu,
elkoņu un plaukstu sargiem, kā arī

atstarotājiem. Kluba „Rimi bērniem”
eksperte Sanita Mitenberga iesaka:
„Ja bērnam patīk pārvietoties ar velosipēdu, vēl pirms garā vasaras brīvlaika vecākiem kopā ar atvasi vajadzētu
izbraukt iespējamos maršrutus, vienlaikus bērnu brīdinot, kam pievērst
īpašu uzmanību, lai nenotiktu negadījums. Iegādājoties ķiveri, jāraugās,
lai tā labi pieguļ galvai un to, cieši
piesprādzētu, nevarētu pagrozīt uz
vienu vai otru pusi.” Ar bērnu obligāti jāpārrunā arī vispārīgie ceļu satiksmes noteikumi.
ROTAĻU LAUKUMI
Joprojām, īpaši Rīgas mikrorajonos, ir atsevišķi bērnu laukumi, kuros kopš padomju gadiem vēl sagla-

bājušās dažādas dzelzs konstrukcijas.
Liela daļa no tām savu laiku jau nokalpojušas un ir pat bīstamas. Par to
bērns būtu jābrīdina, vienlaikus parādot vietas, kur ir droši kāpelēt. Bērnam jāizskaidro arī, ka tikmēr, kamēr
kāds cits šūpojas, no šūpolēm jāturas
drošā atstatumā, bet, ja bērns šūpo
kādu citu, nedrīkst novērst skatu. Vajadzētu mācīt arī, ka, izmantojot slidkalniņu un šļūcamcaurules, jāsagaida
sava kārta – tos drīkst izmantot tikai
tad, kad iepriekšējais jau ir nobraucis.
CEĻŠ, DZELZCEĻŠ,
ELEKTRĪBA: DROŠĪBAI
JĀBŪT PAŠSAPROTAMAI!
Kļūdas gadu no gada ir vienas:
bērns, nepaskatoties ne pa labi, ne pa
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kreisi, šķērso ceļu, nereti, sekojot negatīvam pieaugušo piemēram, šķērso
arī dzelzceļa līniju par spīti nolaistai
barjerai. Tāpēc svarīgākais būtu ar
savu piemēru rādīt, ka dzelzceļa sliedes drīkst pāriet tikai atļautajās vietās un drošos apstākļos, respektējot
aizlieguma signālus, turklāt ceļu un
dzelzceļu tuvumā nevajadzētu klausīties mūziku austiņās.
Bērni atkal un atkal ir jābrīdina
arī par to, ka nedrīkst mēģināt iekļūt
transformatora būdās, kāpt elektrības vados, kā arī tuvoties teritorijām,
kur ir redzama melna zibens zīme uz
dzeltena fona, jo tā brīdina, ka teritorija ir bīstama. Bērnam būtu jāzina: ja
ar kādu no draugiem gadās nelaime,
nepieciešams saukt glābējus, zvanot
pa tālruni 112.
DĀRZA BATUTIEM OBLIGĀTI
JĀBŪT AR AIZSARGTĪKLU
Pēdējos gados viens no biežākajiem traumu cēloņiem ir lēkāšana uz
batuta. Diemžēl batutu ne vienmēr
iegādājas komplektā ar aizsargtīklu, un nereti tā – mēģināt ietaupīt uz
aizsargtīkla rēķina – ir liela kļūda. Ja
dārzā batuts ir, bērnam jāmāca, ka atrasties uz tā drīkst tikai viens cilvēks,
kā arī nevajadzētu atļaut bērnam uz
4
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Bērnam
būtu jāzina:
ja ar kādu no draugiem
gadās nelaime,
nepieciešams
saukt glābējus,
zvanot
pa tālruni 112.
batuta izpildīt pārdrošus trikus un lēcienus. Pirms bērns sāk lēkāt uz batuta, ir svarīgi pārliecināties, vai viņam
nav uzlikta kāda rotaslieta, aukla, āķi,
kas var aizķerties un radīt papildu savainošanās risku. Savukārt, ja kāds
lēkā pa batutu, zem tā nedrīkst līst
apakšā, jo šādi ir viegli gūt smadzeņu satricinājumu. Uz batuta nedrīkst
lēkāt arī tad, ja uz tā atrodas bumbas
vai citi priekšmeti.
ŪDENSTILPES
„Tas ir tikai normāli, ka visas
ūdenstilpes no bērniem ir norobežotas, jo, lai noslīktu, nevajag ne dziļu
ezeru, ne strauju upi, dažkārt pietiek
ar seklu dīķīti. Ja tāds ir dārzā, tam
no pārējās teritorijas ir jābūt noro-

bežotam, lai bērns bez pieaugušo ziņas tajā nevarētu atrasties,” atgādina
S. Mitenberga. Arī peldēt bērnam
jāmāca, izmantojot speciālu aprīkojumu – ūdens riņķus, aproces, kas
palīdz noturēties virs ūdens. Bērnu
vienu bez pieaugušo klātbūtnes pie
ūdenstilpēm atstāt nedrīkst! Bērniem
ir jāstāsta arī, ka ūdenstilpēs nedrīkst
lēkt no liela augstuma uz galvas un
nepazīstamās ūdenstilpēs vai ūdenstilpēs ar spēcīgu straumi jābūt ļoti
uzmanīgiem, jo nav zināms, kāda ir
gultne.
ŠĶŪŅI
Ja lauku mājās ir kāds šķūnis ar
instrumentiem, arī tam ir jābūt aizslēgtam, lai mazs bērns viens nevarētu piekļūt cirvjiem, zāģiem. Arī zāles
pļāvēju mazais drīkst lietot tikai pieaugušo klātbūtnē!
KARSTUMS
Vasarās, kad bērns lielāko dienas
daļu pavada laukā, viņam ir jāzina, ka
dienas karstākajās stundās jānēsā cepurīte un gaišs, viegla auduma krekls
vai kleita, lai āda neapdegtu. Pa rokai
ir jābūt pudelei ar ūdeni, jo karstumā
organismam ir viegli zaudēt šķidrumu.

VIEDOKLIS

LĀPA: skolas gaitu uzsākšana
ar sešu gadu vecumu
rada nozīmīgus riskus bērna
psihiskajai veselībai
IK INFORMĀCIJA
Latvijas Ārstu psihoterapeitu
asociācija (LĀPA) Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā
ir iesniegusi vēstuli par Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotajiem un valdībā akceptētajiem likumprojektiem „Grozījumi Izglītības
likumā” un „Grozījumi Vispārējās
izglītības likumā”, kuros ir paredzēts
pamatizglītības apguvi bērniem uzsākt ar sešu gadu vecumu.
LĀPA ieskatā skolas gaitu uzsākšanu sešu gadu vecumā rada nozīmīgus riskus bērna psihiskajai veselībai.
„Ja tiks realizēts IZM priekšlikums,
var prognozēt, ka pieaugs virkne
psihisko un somatisko traucējumu
bērniem, piemēram, adaptācijas traucējumi, kā arī traucējumi, kas var
rasties paaugstināta stresa ietekmē, –
hiperaktivitāte, uzmanības deficīts,
trauksme, depresija, bieža slimošana
u. tml. Nereti šādos gadījumos bērni,
nevarot izturēt slodzi, mierinājumu
cenšas rast dažādās atkarību izraisošās aktivitātēs, piemēram, datorspēlēs, kas jau šobrīd ir salīdzinoši izplatīta problēma. Virkne pētījumu pierāda, ka pārāk liela fiziska un psiholoģiska noslodze bērniem piecu un sešu
gadu vecumā atstāj būtisku ietekmi
uz attīstību un palielina traucējumu risku ne tikai pusaudžu vecumā,
bet arī vecumā līdz 30 gadiem. Daļa
bērnu, nespējot tikt galā ar lielo slodzi, iegūst psihiska rakstura traucējumus, savukārt citi bērni sāk biežāk
slimot. Ja bērns bieži slimo, tas atstāj
negatīvu ietekmi uz visu ģimeni –

pats bērns ir spiests kavēt nodarbības
skolā, vecākiem jāņem darbnespējas
lapa, lai paliktu mājās ar saslimušo
bērnu, u. tml. Bērna slimošana ietekmē ģimeni ļoti dažādos aspektos,”
teikts vēstulē.
LĀPA ieskatā šobrīd Latvijas
pirmsskolas izglītības sistēma funkcionē pietiekami labi – tajā ir ietverts
gan mācībām, gan spēlēm, gan atpūtai un miegam nepieciešamais laiks,
kas bērniem ir ļoti svarīgs. „Klasē,
kurā ir vairāk nekā 20 bērnu, tas nav
iespējams. Jāmin, ka jau pirms apm.
30 gadiem tika īstenots līdzīgs priekšlikums, kura rezultātā ģimenes ārsti novēroja virkni traucējumu, tajā
skaitā arī mācīšanās traucējumus un
somatiskas saslimšanas, piem., diabētu. Sešu gadu vecumā bērna prāts
vēl nav gatavs tik lielai slodzei, un nesabalansētais darba un atpūtas laiks
novedīs pie tā, ka bērnu intelektuālie
sasniegumi būs krietni zemāki. Pat
gadījumos, ja bērns ir apdāvināts, ar
augstu intelektuālās attīstības koeficientu, pārlieku liela slodze var radīt
būtiskus psiholoģiskus traucējumus.
Bērniem ir jāatvēl laiks, kad viņi var
vienkārši būt bērni! Bērnam ir jābūt
brīvam laikam, ko veltīt spēlēm, tas
pozitīvi ietekmēs arī viņa radošumu
un spēju radīt papildu pievienoto
vērtību pieauguša cilvēka vecumā,”
skaidrots vēstulē Saeimas Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijai.
LĀPA atbalsta šobrīd pastāvošo
kārtību, ka vecāki, respektējot katra
bērna individuālo kapacitāti, var izvēlēties, vai sūtīt bērnu skolā sešu vai
septiņu gadu vecumā. Bērni nobriest

dažādi, tāpēc nevajag agrīnā vecumā
visiem piemērot vienlīdz augstu slodzi.
LĀPA vēstulē uzsver, ka, izstrādājot grozījumus, netika jautāts ārstu psihoterapeitu viedoklis, zināmā
mērā tāpēc arī līdz galam nav apzināta reformas iespējamā ietekme uz
bērnu fizisko un psiholoģisko veselību.
LĀPA aicina valsts iestādes nepieņemt lēmumus, kas apdraud veselīgas
bērnu attīstības iespējas, kā arī nepieļaut riskus, kas pasliktina Latvijas iedzīvotāju psihiskās veselības stāvokli
tuvākā un tālākā nākotnē.
Vēstuli Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai parakstījusi LĀPA valdes sekretāre un valdes
locekle Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas ārste psihoterapeite Gunta
Andžāne.
maijs 2018
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Idejas un ieteikumi
ekonomiskajai izglītībai
pirmskolā
IK INFORMĀCIJA
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
11. komercklases skolnieces Katrīnas Meijeres zinātniski pētnieciskais
darbs
pedagoģijā
„Ekonomiskā
izglītība pirmskolā” šogad 42. Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības
darbu konferencē ieguva 1. pakāpes diplomu. Zinātniski pētnieciskā
darba vadītāja ir Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas skolotāja Inta Jorniņa.
K. Meijeres zinātniski pētnieciskā darba mērķis, novērtējot bērnu
zināšanas šajos jautājumos, bija
izanalizēt ekonomiskās izglītības vietu pirmsskolas izglītības vadlīnijās
un programmās un, izvērtējot
piemērotākās
metodes,
izveidot
6
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mācību materiālu un aprobēt to
Staļģenes vidusskolas pirmsskolas
izglītības sešgadīgo bērnu grupā.
SECINĀJUMI
Izskatot
Ministru
kabineta
2012. gada 31. jūlija noteikumus
Nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, autore secinājusi, ka tēmas par ekonomisko izglītību tajos nav iekļautas.
Uz ekonomiskās izglītības tēmu
var attiecināt tikai dažas standarta prasības, piemēram, saprot
saskaitīšanas un atņemšanas darbības,
prot iegūt rezultātu praktiskās
situācijās skaitļa 10 apjomā; saprot
darbību loģisko secību un stāsta par
to; raksturo, salīdzina un grupē objektus pēc dažādām pazīmēm. Taču

arī šīs prasības netiek saistītas ar izmantošanu, analizējot finanšpratības
jautājumus.
Darba autore secinājusi, ka pirmsskolas izglītības programmās un vadlīnijās ekonomiskās un finanšu izglītības tēmas ir maz. Pirmskolas bērni
ir ieinteresēti un gatavi saņemt vairāk
elementāru pamatzināšanu šo tēmu
apguvē, un par to liecina novadītās
rotaļnodarbības. Pozitīvi ir vērtējama
jaunās kompetenču pieejas ieviešana
pirmsskolas izglītībā, kur paredzēts
par naudu runāt, jau sākot ar triju gadu
vecumu. Šīs tēmas maz iekļautas arī
jaunajā, uz kompetencēm balstītajā
standartā.
„Pirms rotaļnodarbībām lielākā
daļa grupas bērnu neizprata jēdzienus
„monēta”, „banknote”, „prece”, „pa-

EKONOMISK Ā IZGLĪTĪBA
kalpojums”, „ģimenes budžets”, „ienākumi”, „izdevumi”, „vēlmes”, „vajadzības”, jo ne pirmskolā, ne ģimenē
skaidrojumu šiem jēdzieniem nebija
saņēmuši. Vairāk šo tēmu apguvē jāiesaistās vecākiem, jo bērniem tās ir
interesantas un svarīgas,” atzīts zinātniski pētnieciskā darba secinājumos.
Sākotnējā aptaujā iegūtā informācija liecina, ka 60 % bērnu neizprot
jēdzienu „monēta”, „banknote” nozīmi; vairāk nekā puse (66,7 %) aptaujāto bērnu nezināja, ka 1 eiro monēta
ir vērtīgāka par 1 centa monētu. Pēc
novadītajām rotaļnodarbībām 73,3 %
bērnu zināšanas šajā jautājumā uzlabojās.
Autore secinājusi, ka, plānojot rotaļnodarbības pirmsskolas vecuma
bērniem, ir jāizvēlas mācību metodes,
kas rosina bērnus domāt, analizēt iegūto informāciju, saprast un lietot to
reālajā dzīvē, kā rezultātā bērniem ir
lielāka izpratne par apgūstamo tēmu.
Pēc rotaļnodarbībām secināts, ka
ir uzlabojušās bērnu saskarsmes un
sadarbības prasmes. Bērni vairāk ieklausās citu viedokļos, brīvāk izsaka
savas domas un labprāt veido dialogu;
par to liecina skolotāju novērojumi.
Vecāku aptaujas rezultāti pirms
rotaļnodarbībām liecina, ka 50 % no
aptaujātajiem vecākiem ir svarīgi, ka
jautājumus par ekonomikas izglītību
bērni apgūtu pirmskolā; 33,3 % vecāku uzskata, ka šos jautājumus vajadzētu apgūt nedaudz; 16,7 % vecāku
domā, ka zināšanas par ekonomikas
jautājumiem pirmsskolas vecuma
bērniem nav nepieciešamas, tātad
sabiedrībā vēl nav izveidojies priekšstats par finanšpratības nozīmi. Savukārt aptaujā pēc rotaļnodarbībām
vecāku viedoklis bija mainījies, jo uz
jautājumu par rotaļnodarbībās apgūstamo tēmu nozīmīgumu 85 % vecāku
atzina, ka bērnu iepazīstināšana ar
ekonomikas un finanšu jautājumiem
ir svarīga.
Vairākās valstīs ekonomiskā izglītība ir samērā jauns novirziens pirmsskolas pedagoģijā. Pētījumi pēdējos
gados liecina par nepieciešamību ekonomisko izglītību ieviest jau pirmsskolas izglītības posmā, kad bērni
saskaras ar pirmo pieredzi par naudu,
tās vērtību un lietderīgu izmantošanu,

tāpēc šie jautājumi jāiekļauj jaunajā,
uz kompetencēm balstītajā standartā.
Pamatojoties uz skolotāju, psihologu viedokļiem, ārvalstu pieredzi un
bērnu interesi, ir jāsecina, ka tēmas
par ekonomikas izglītību jāintegrē jau
pirmsskolas izglītības programmās.
MĀCĪBU MATERIĀLS
Darba autore ir izveidojusi mācību materiālu Staļģenes vidusskolas
pirmsskolas izglītības iestādes bērniem. Tas sniedz sākotnēju priekšstatu par ekonomikas pamatjēdzieniem
un finanšpratību. Darbs ir izmantojams praktiski pirmsskolas izglītības
bērnu izglītošanai.
Darbā sniegtais mācību materiāls izmantots Staļģenes vidusskolas
pirmsskolas izglītības programmas
mācīšanas procesā arī 2018. gadā.
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INTEGRĒTĀ
ROTAĻNODARBĪBA
„NAUDA UN TĀS
VĒRTĪBA”
Mērķis: noskaidrojot, kādas
ir bērnu zināšanas par naudu un
tās izmantošanas iespējām, veidot
sākotnēju priekšstatu par finanšu
izglītību.
Sociālās zinības un ētika:
1) 	rosināt bērnus iesaistīties pārrunās,
izsakot savu viedokli par naudas
nepieciešamību, tās izmantošanas
un taupīšanas iespējām;
2)		veidot izpratni par naudu –
banknotēm un monētām, to izskatu, lielumu un materiālu.
Latviešu valoda:
1) 	aktivizēt vārdu „monēta”, „banknote”, „centi”, „eiro” lietojumu;
2) 	lasīt īsu tekstu.
Matemātika: veicināt prasmi
grupēt monētas un banknotes pēc to
vērtības.
Mājturība un tehnoloģijas: pilnveidot griešanas un līmēšanas prasmes.
Resursi:
video
„Eiro
naudaszīmes”
(h t t p s: / / w w w.y o u t u b e. c o m /
watch?v=zSWITQwdw8M);
spēle „Saliec Latvijas eiro monētu
attēlus!” (https://www.naudasskola.lv/lv/speles#n676-saliec-latvijas-eiro-monetu-attelus);

centu un eiro monētas un banknotes;
krāsains kartons, šķēres, līme, salvete.
Rotaļnodarbības gaita
Mājās un grupā ir daudz dažādu
priekšmetu. Kā tos varēja iegādāties?
1. Aicinājums uz pārrunām:
kas ir nauda;
kā naudu var iegūt;
kāpēc nauda ir nepieciešama;
vai zina, kam ģimenē ir nepieciešama nauda;
vai nopelnīto naudu drīkst tērēt
uzreiz?
2. Bērni noskatās multiplikācijas
filmu „Eiro naudaszīmes”.
3. Bērni aplī apskata, aptausta
1, 2, 5, 10, 20, 50 centu un 1, 2 eiro
monētas, kā arī 5, 10 un 20 eiro banknotes.
4. Noskaidro, ka:
monētām ir divas puses – uz vienas puses ir attēlota tās vērtība, bet
uz otras – ģerbonis;
jo lielāks cipars ir uz monētas, jo
lielāka ir naudas vērtība;
monētām ir dažādas krāsas;
monētas ir gatavotas no cēlmetālu
sakausējumiem (vara, niķeļa un
cinka) dažādās proporcijās, bet
banknotes – no papīra;
1, 2 centi ir mazāk vērtīgi par
1, 2 eiro.
5. Aktivitāte: redzot 1 centa
monētu uz interaktīvās tāfeles, bērni
sasit plaukstas 1 reizi; redzot 2 centu monētu – 2 reizes, bet 5 centu
monētu – sasit plaukstas 5 reizes.
6. Bērni sadalās pāros un grupē
monētu modeļus pēc to vērtības.
7. Nodarbības
turpinājums
datorklasē – spēle „Saliec Latvijas
eiro monētu attēlus!”.
8. Naudas maku gatavošana
naudas uzglabāšanai.
Rotaļnodarbības izvērtējums un
pašvērtējums
Noskaidro, ko jaunu uzzināja
rotaļnodarbībā, kas patika, kas
sagādāja grūtības.
Apgalvojumi par 1. nodarbību.
Skolotāja lasa, bērni ar X atzīmē,
viņuprāt, pareizo apgalvojumu (sk.
pielikumu).
maijs 2017
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Ar sejiņu uzlīmēm novērtē, kā patika rotaļnodarbība.
Sadarbība
ar
vecākiem:
aicinājums spēli „Saliec Latvijas eiro
monētu attēlus!” spēlēt kopā ar bērnu.

2

INTEGRĒTĀ
ROTAĻNODARBĪBA
„PRECE UN
PAKALPOJUMS”
Mērķis: veidot sākotnēju priekšstatu par preču un pakalpojumu
dažādību un nozīmi iedzīvotāju
vajadzību nodrošināšanā.
Sociālās zinības:
1) 	sekmēt izpratni par preču pirkšanu
un pārdošanu;
2) 	veicināt prasmi klasificēt preces
un pakalpojumus;
3)		izskaidrot tirdzniecības nozīmi
cilvēku vajadzību nodrošināšanā;
4) 	veicināt izpratni par to, ka katrā
precē ir ieguldīts cilvēka darbs un
pret to jāizturas ar cieņu.
Matemātika:
1)		salīdzināt preču cenas, paskaidrot
to atšķirības;
2)		pilnveidot
saskaitīšanas
un
atņemšanas prasmes skaitļa 10
apjomā.
Latviešu valoda: aktivizēt vārdu
„prece”, „pakalpojums”, „cena”, „pirkums”, „reklāma”, „kases aparāts”
lietojumu.
Vizuālā māksla: sekmēt bērnu
radošo pašizpausmi, gūstot prieku par
savu veikumu.
Resursi: zīmēšanas lapa, reklāmas
avīzes, šķēres, līme.
Rotaļnodarbības gaita
1. Skolas ēdnīcā vērot un nosaukt dažādas preces, salīdzināt to cenas, secināt, no kā ir atkarīga preces
cena.
2. Pārrunās ar bērniem noskaidrot, kas ir prece un kas ir pakalpojums.
3. Noklausoties lasītos teikumus, bērniem ir jānosaka, vai tā ir
prece vai tas ir pakalpojums:
tētis salaboja dēlam mašīnu;
Anna nopirka lelli;
frizieris Jānim nogrieza matus;
ģimene paēda kafejnīcā;
Juris nopirka ziedus;
Kārlis saslima un devās pie ārsta.
4. Aktivitāte: lai pārliecinātos,
8
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Sekmēt izpratni
par preču
pirkšanu un pārdošanu.
Veicināt izpratni par to,
ka katrā precē
ir ieguldīts cilvēka
darbs un pret to
jāizturas ar cieņu.
vai bērni ir izpratuši šos jēdzienus,
tiek saukti gan preču nosaukumi, gan
pakalpojumi; ja nosauc preci, bērni
sasit plaukstas, ja nosauc pakalpojumu – pietupjas.
5. Pārruna, kas būtu nepieciešams, ja vēlētos izveidot savu veikalu. Tiek izskaidroti jēdzieni „līdzekļi
veikala atvēršanai”, „reklāma”, „kases
aparāts”, „preces”.
6. Lai bērni labāk izprastu
jēdziena „preces vērtība” būtību, ar
attēlu kartīšu palīdzību tiek paskaidrots maizes ceļš – tās nokļūšana veikala plauktā.
7. Tiek noskaidrots, ka visi izdevumi, kuri nepieciešami preces ražošanai, veido preces vērtību. Jo vairāk
izdevumu, jo dārgāka prece.
Izdevumi ir arī pakalpojumiem –
friziera, ārsta, kafejnīcas u. c. Tie ir izdevumi par telpu īri, elektroenerģiju,
aprīkojumu utt. Jo vairāk izdevumu,
jo dārgāks pakalpojums.
8. Uz interaktīvās tāfeles divi
attēli: rotaļu mašīna par 7 eiro un
rotaļu mašīna ar tālvadības pulti par
20 eiro; tiek noskaidrots, kāpēc viena
prece ir dārgāka par otru.
9. Bērni no reklāmas avīzēm
griež dažādas preces, kuras vēlētos
tirgot savā veikalā, un kārto tās
(ielīmē) plauktos.
Rotaļnodarbības izvērtējums un
pašvērtējums
Noskaidro, ko jaunu uzzināja
rotaļnodarbībā, kas patika, kas
sagādāja grūtības.
Skolotāja lasa apgalvojumus par
2. nodarbību, bērni atzīmē ar x (sk.
pielikumu).
Ar sejiņu uzlīmēm novērtē, kā patika rotaļnodarbība.

Sadarbība ar vecākiem: lūgums
atnest dažādu preču kastītes veikala
iekārtošanai.

3

INTEGRĒTĀ
ROTAĻNODARBĪBA
„PROFESIJA –
ATALGOJUMS”
Mērķis: iepazīstināt ar dažādām
profesijām un veicināt izpratni par
atalgojumu kā samaksu par paveikto
darbu.
Sociālās zinības:
1) 	nosaukt attēlos redzamos profesiju
pārstāvjus;
2) 	noskaidrot, kur strādā bērnu
vecāki;
3) 	uzzināt bērnu nākotnes profesiju.
Latviešu valoda:
1)		veicināt
prasmi
iesaistīties
diskusijā;
2) 	veidot nelielu aprakstu (4–5 teikumi) par izvēlēto profesiju.
Vizuālā māksla: atbalstīt vēlmi
zīmēt pēc iztēles.
Resursi:
preces veikala iekārtošanai, attēlu
kartītes;
zīmēšanas lapas;
krāsu zīmuļi, flomāsteri vai krītiņi
(pēc izvēles);
bumba.
Rotaļnodarbības gaita
1. Pārruna, kur iegūt naudu, lai
to tērētu.
2. Bērnu uzdevums – redzot
attēlu kartītes ar dažādu profesiju
pārstāvjiem, nosaukt profesiju.
3. Diskusijā ar bērniem noskaidrot:
kuru profesiju pārstāvji strādā
pirmskolā,
skolā,
tuvākajā
apkārtnē;
kādi ir viņu pienākumi;
kādas rakstura iezīmes nepieciešamas šo profesiju pārstāvjiem;
kuru profesiju pārstāvji saņem
lielāku algu;
kā lielākā daļa cilvēku tiek pie
nopelnītās naudas;
kā varētu ietaupīt naudu.
4. Secinājums:
katram
ir
jāstrādā, lai nopelnītu naudu. Nauda
nav sastopama bankomātā, ja tā nav
nopelnīta.
5. Aktivitāte: bērni, sastājušies

EKONOMISK Ā IZGLĪTĪBA
aplī, met bumbu viens otram un nosauc kādu profesiju.
6. Lomu spēle „Pārdevēja un
veikala apmeklētājs (pircējs)”. Bērni
mācās veidot dialogu: sasveicinās, noskaidro, vai veikalā ir nepieciešamā
prece, samaksā par pirkumu, saņem
preci, paņem čeku, atsveicinās utt.
7. Bērnu uzdevums – dzirdot
profesijas nosaukumu, nosaukt preces, ar kurām ir saistīta attiecīgā
profesija, piemēram, pavārs –
ēdiens, konditors – torte, šuvēja –
apģērbs, dārznieks – ziedi, dārzeņi,
gleznotājs – glezna.
8. Bērni zīmē savu nākotnes
profesiju. Katrs bērns prezentē savu
darbu un pastāsta, kas šajā profesijā ir
jāprot.
Rotaļnodarbības izvērtējums un
pašvērtējums
Noskaidro, ko jaunu uzzināja
rotaļnodarbībā, kas patika, kas
sagādāja grūtības.
Skolotāja lasa apgalvojumus par
3. nodarbību, bērni atzīmē ar x (sk.
pielikumu).
Ar sejiņu uzlīmēm novērtē, kā patika rotaļnodarbība.
Sadarbība ar vecākiem: lūgums
atnest krājkases izstādes iekārtošanai.
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INTEGRĒTĀ
ROTAĻNODARBĪBA
„ĢIMENES BUDŽETS,
VĒLMES UN
VAJADZĪBAS”
Mērķis:
veidot
sākotnēju
priekšstatu par ģimenes budžetu – ienākumiem, izdevumiem – un
jēdzieniem „vēlmes” un „vajadzības”.
Sociālās zinības:
1) 	veicināt izpratni par ģimenes
budžeta veidošanu, par pirmās
nepieciešamības precēm, prasmi
atšķirt vēlmes no vajadzībām;
2) 	sekmēt labvēlīgas sadarbības prasmes.
Matemātika:
grupēt
attēlu
kartītes pēc dotās pazīmes.
Latviešu valoda: aktivizēt vārdu
„budžets”, „ienākumi”, „izdevumi”,
„vēlmes”, „vajadzības” lietojumu.
Resursi:
video „Ziņkārīgi jautājumi par
naudu” (https://www.youtube.com/

watch?v=TvFYmMCiSjo);
dzejolis;
bumba;
attēlu kartītes ar zīmējumiem –
vēlme, vajadzība;
krāsu zīmuļi;
darba lapas.
Rotaļnodarbības gaita
1. Mācību animācijas filma par
ģimenes budžetu.
2. Kopīgi noskaidro jēdzienus
„ģimenes budžets”, „ienākumi”, „izdevumi”. Uz interaktīvās tāfeles uzraksts
„Ģimenes budžets”, kreisajā pusē –
„Ienākumi” (alga, ģimenes valsts pabalsts u. c.), labajā – „Izdevumi” (rēķinu
nomaksa, pārtika, transporta izmaksas,
medicīniskie izdevumi u. c.).
3. Atbildēt uz jautājumiem, vai
visus ģimenes ienākumus drīkst tērēt
uzreiz, un kas jāievēro, lai izdevumi
nepārsniegtu ienākumus (plānošana,
ietaupījumu veidošana).
4. Tiek
sauktas
darbības,
bērniem ir jāatbild, vai ģimenes
budžets
šo
darbību
rezultātā
samazināsies vai palielināsies:
mamma nopirka pienu;
tētis samaksāja rēķinu par
dzīvokli;
vecmāmiņa laimēja loterijā;
ģimene brauc ekskursijā uz
zoodārzu;
dzīvokļa remonts;
tētis tirgū pārdeva dārzeņus;
vectētiņš saņēma pensiju.
5. Dzidras Rinkule-Zemzares
dzejolis „Gribulītis”.
6. Jautājums: ko labprāt nopirktu, ja būtu nauda?
7. Nosaukt lietas, kas bērniem
ir nepieciešamas ikdienā; pārrunāt,
kāpēc tās ir vajadzīgas; secināt, kas ir
svarīgāks – vēlmes vai vajadzības.
8. Aktivitāte: bērni izveido apli.
Metot bumbu kādam no bērniem,
skolotāja nosauc vārdu; bērna uzdevums ir pateikt, vai nosauktais vārds
ir vēlme vai vajadzība.
9. Katrs bērns no pārsteiguma
maisiņa izvelk attēlu kartīti, bērniem
tās jāsagrupē: vēlme vai vajadzība.
10. Uzdevums – katram bērnam
darba lapā attēlotās vēlmes apvilkt ar
zaļas krāsas zīmuli, bet vajadzības –
ar sarkanas krāsas zīmuli.

Rotaļnodarbības izvērtējums un
pašvērtējums
Noskaidro, ko jaunu uzzināja
rotaļnodarbībā, kas patika, kas
sagādāja grūtības.
Skolotāja lasa apgalvojumus par
4. nodarbību, bērni atzīmē ar x (sk.
pielikumu).
Ar ☺ uzlīmēm novērtē, kā patika
rotaļnodarbība.
Sadarbība
ar
vecākiem:
aicinājums izveidot ģimenes vēlmju
un vajadzību plakātu.
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ROTAĻNODARBĪBA
„UZ TEĀTRI”

Mērķis: veidot izpratni par teātra
apmeklējumu.
Sociālās zinības:
1) sniegt priekšstatu par biļešu iegādi;
2) sekmēt
izpratni
par
vietu
izkārtojumu zālē;
3) apgūt komunikācijas un uzvedības
prasmes sabiedriskās vietās.
Matemātika:
1) atkārtot kārtas skaitļus;
2) secināt, kuru biļešu cena bija
augstāka, kuru – zemāka.
Nepieciešamie materiāli: centu
un eiro monētu un banknošu komplekti katram bērnam.
Rotaļnodarbības gaita
1. Materiāls uz interaktīvās
tāfeles. Bērni, apvelkot vajadzīgās
monētas, iegādājas biļetes visiem
dzīvniekiem.
2. Pārruna,
kāpēc
dažiem
dzīvniekiem biļetes ir dārgākas, bet
citiem lētākas, kur sēdēs dzīvnieki,
kuriem ir lētās biļetes, kur sēdēs
dārgāko biļešu īpašnieki.
3. Uzdevums – ievietot (nosēdināt) katru dzīvnieku tam norādītajā
rindā un vietā.
Rotaļnodarbības izvērtējums un
pašvērtējums
Noskaidro, ko jaunu uzzināja
rotaļnodarbībā, kas patika, kas
sagādāja grūtības.
Skolotāja lasa apgalvojumus par
5. nodarbību, bērni atzīmē ar x (sk.
pielikumu).
Ar sejiņu uzlīmēm novērtē, kā patika rotaļnodarbība.
maijs 2018
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DIDAKTISKĀ SPĒLE „SAMAKSA PAR PIRKUMU”
Mērķis: veidot izpratni par norēķināšanos par pirkumu.
Uzdevumi:
1) veicināt prasmi pazīt dažādu naudaszīmju vērtību;
2) pilnveidot saskaitīšanas prasmes;
3) novietot uz naudas maka vai ievietot riņķī nepieciešamās naudas vienības, lai samaksātu par preci.
Materiāli: naudaszīmju komplekti. Materiāls gan uz interaktīvās tāfeles, gan katram bērnam.

DIDAKTISKĀ SPĒLE
Mērķis: sekmēt izpratni par
naudas vērtību un izmantošanu.
Uzdevums:
1) ievietojot tukšā laukumā nepieciešamās naudaszīmes, vingrināties noteikt naudas vērtību;
2)		vingrināties uzdevumu risināšanā – saskaitīšanā, atņemšanā.
Materiāli: katram bērnam kartīte ar preci un naudas komplekts.
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APGALVOJUMI NODARBĪBU IZVĒRTĒŠANAI
1.
2.
3.
4.
5.

1. NODARBĪBA
Eiro un centu naudaszīmes ir tikai monētās.
1 centa monētas vērtība ir lielāka par 1 eiro 		
monētas vērtību.
Ir 1, 2, 5, 10, 20, 50 centu monētas.
Visas naudaszīmes ir vienā krāsā.
Abas monētu un banknošu puses ir vienādas.
Nr.
1.

Jā

Nē

4.
5.

2. NODARBĪBA
Ienākumi visās ģimenēs ir vienādi.
Alga ir samaksa par paveikto darbu.
Izremontējot dzīvokli, ģimenes budžets 		
palielināsies.
Saldumi, rotaļu mašīna, jūrascūciņa ir vajadzības.
Siltums, medikamenti, ēdiens ir vēlmes.
Nr.
1.

2.

2.

4.

4.

3.

1.

Nē

5.

3. NODARBĪBA
1. Šuvēja, pilots, žurnālists strādā skolā.
2. Pārdevēja, veikala vadītāja, apkopēja strādā veikalā.
3. Lai strādātu labi atalgotu labu, cilvēkam ir
nepieciešama izglītība.
4. Visu nopelnīto naudu drīkst iztērēt uzreiz.
5. Naudu saņem tikai tie cilvēki, kas strādā.
Nr.

Jā

3.

5.

Jā

Nē

4. NODARBĪBA
1. Apavi, apģērbs, rotaslietas ir preces.
2. Apavu labošana, apģērba šūšana, matu griešana ir
pakalpojumi.
3. Rotaļlietas un saldumus var nopirkt audumu veikalā.
4. Par precēm ir jāmaksā, bet par pakalpojumiem nav.
5. Visām precēm ir vienāda cena.
Nr.
1.

2.

2.

4.

4.

3.

Jā

Nē

3.

5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Pielikums

5.

5. NODARBĪBA
Teātros visas biļetes var iegādāties par vienu cenu.
Biļetē ir norādīta rinda un sēdvieta teātrī.
Skatoties teātri, drīkst skaļi sarunāties.
Tuvāk skatuvei pieejamās biļetes var nopirkt lētāk
nekā citas.
Nr.
1.

Jā

Nē

2.
3.

4.

maijs 2018

11

