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Rīgas Ziedoņdārza pirmskolas vidējās grupas bērnu 
zīmētās bites.

Siguldas PII „Ābelīte” bērnu radošais darbs „Sirsniņa”.

Rīgas Ziedoņdārza pirmskolas sagatavošanas grupas bērnu 
zīmētās skudras.
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MANS SAPŅU AUTO
INA BRŪVERE, LAILA BILEJA,
Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes  
„Pasaulīte”
grupas „Podziņas” skolotājas

Apgūstot un pilnveidojot bērnu 
zināšanas par drošību, divu nedēļu 
garumā organizējām dažādas radošās 
darbības, kurās runājām par drošību 
uz ielas gan kā gājējam, gan kā auto-
braucējam. Kopā ar bērniem iepazi-
nām ceļazīmes, vērojām tās tuvākajā 
apkārtnē, paši tās gatavojām, atkār-
tojām luksofora funkcijas, gleznojām 
savus sapņu auto, izspēlējām dažādas 
satiksmes situācijas uz ielas.

Projektā organizējām savu parādi 
„MANS SAPŅU AUTO”, kuru vadīja 
māsiņas Zebras.

Ar saviem skaistajiem auto bērni 
piedalījās ceļu satiksmē grupas lau-
kumā, demonstrēja tās pārējiem bēr-
nudārza bērniem un arī vecākiem.

Auto tapšanā iesaistījām vecākus. 
Tā kā esam ekoskola, aicinājām auto 
konstruēt no otrreizējām izejvie-
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NODARBĪBAS
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NODARBĪBAS

lām – dažādām papīra kastēm. Lai ra-
dītu īstu sapņu auto gan pēc vēlamās 
krāsas, gan izskata, vecāki ar prieku 
piepildīja bērnu vēlmes.

VECĀKU IESPAIDI PAR 
AUTO TAPŠANAS PROCESU

 Kāds tētis stāstīja, ka automašīna 
tapusi nedēļas laikā. Tās karkass 
tika veidots no metāla caurulēm, 
pie kurām tika pieskrūvēta kaste, 
auto bija aprīkots pat ar LED gais-
mām, kuras varēja arī ieslēgt.

 Savukārt kāda mamma stāstīja, ka 
tētis tik ļoti aizrāvies ar mašīnas 
gatavošanu meitai, ka pēc tam di-
vas dienas vajadzējis kārtot māju.

 Citam tētim, lai piepildītu meitas 
vēlmi pārvietoties ar sapņu auto 
savā mīļākajā rozā krāsā, vairākas 
reizes nācies pārkrāsot ne tikai 
auto, bet arī mājas balkonu.

SECINĀJUMI
 Bērni, priecīgu emociju pārpildīti, rotaļājoties apgūst satiksmes notei-
kumus, drošību uz ielas.

 Ieinteresētība ceļu satiksmē mazajiem autobraucējiem liek atgādināt 
drošību uz ielas arī vecākiem: piesprādzējies, ievēro noteikumus, ce-
ļazīmes…

 Gandarījums par paveikto dod enerģiju jauniem projektiem.

VĒL DAŽAS IDEJAS: KO DARĪT ĀRĀ, KAD KĻŪST SILTĀKS

„Krāsainā vasara” – top zīmējumi uz papīra tapetes. Izman-
tojam smidzināmo pudeli, piepildītu ar krāsainu ūdeni.

„Laiva jūrā vētras laikā” – laiva ir darināta no pudeļu kor-
ķiem, vēju radām ar salmiņiem.
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Eksperimenti ar ūdeni. Zīmējam ar bumbiņu krāsainajās smiltīs.

NODARBĪBAS

Top gleznas no krāsainām smiltīm. Apvelkam ēnas.
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Pūšam burbuļus. Zīmējam ar ūdeni.

NODARBĪBAS

„Zirneklītis”. Taka no kastēm: izstaigā to!
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Izzina Latvijas kukaiņus
TATJANA SĻEPŅOVA,
Rīgas Ziedoņdārza pirmskolas metodiķe

Rīgas Ziedoņdārza pirmskola 
šogad īsteno sabiedrības integrāci-
jas projektu „Esam zinoši un droši”. 
Pavasarī ieplānojam tēmu „Latvi-
jas kukaiņi”, kura ir gan aktuāla, jo 
daba mostas, gan ļoti interesē bērnus. 
Bērni ar lielu prieku sagaida pirmos 
kukaiņus, pēta, vēro un attēlo viņus, 
runā par viņiem, spēlējas. Lai izziņas 
process un atpūta nes prieku un gan-
darījumu, protams, ir jāzina arī par 
personas drošību un rīcību, nedrošās 
situācijās saskaroties ar kukaiņiem.

Izmantojot jauno kompetenču 
pieeju un rēķinoties ar bērnu intere-
sēm, sagatavošanas grupas pirmssko-
las izglītības skolotāja kopā ar bēr-
niem izplānoja darbību. Ar skolotājas 
atbalstu bērni, izmantojot attēlus un 
pētnieciskos instrumentus, pētīja ku-
kaiņus gan iekšā, gan ārā, kā arī spē-
lēja spēles. Tā kā bērni jau ir lieli (sa-

gatavošanas grupā), kopā ar viņiem 
domājām, kā uzzināt vairāk par ku-
kaiņiem. Bērnu piedāvājumos ietilpa 
izpētīt enciklopēdijas (kuras skolotā-
ja jau iepriekš sagatavoja, bet tik un 
tā sagaidīja bērnu domas), interneta 
resursus (vienojāmies, ka šo resursu 
bērni izmantos mājās) un aiziet uz tu-
rieni, kur kukaiņus var apskatīt tuvāk 
(kā noskaidrojām kopā ar bērniem, 
uz muzeju). Šo domu mēs gaidījām, jo 
ekskursija uz Latvijas Dabas muzeju 
bija plānota projektā.

EKSKURSIJA UZ DABAS 
MUZEJU

Ekskursijā pievienoties tika aici-
nāti grupas vecāki un iestādes darbi-
nieki. Darbinieki ar lielu interesi uz-
tvēra šo ideju, jo viņu bērni jau ir izau-
guši, un viņi sen nebija bijuši Latvijas 
Dabas muzejā. Tā kā ekskursija bija 
plānota plkst. 10.00, šoreiz uz muzeju 
līdzi bērniem devās tikai saimniecī-
bas vadītāja, jo pārējie darbinieki ne-

varēja pievienoties darba procesa dēļ. 
Tas lika aizdomāties, kā tiek plānoti 
pasākumi, vai vienmēr tiek ievērotas 
arī darbinieku intereses, kas arī ir pa-
redzētas jaunajā kompetenču pieejā. 
Vecākus pārstāvēja vecvecāki, un par 
to viņiem liels paldies!

Ekskursijā devās mazākumtau-
tību grupa un divas latviešu grupas 
ar skolotājiem, skolotāju palīgiem, 
iestādes darbiniekiem un vecākiem. 
Ieejas biļetes muzejā, ceļš uz turp un 
atpakaļ, kā arī divu gidu pakalpojumi 
tika apmaksāti no sabiedrības inte-
grācijas projekta „Esam zinoši un 
droši” līdzekļiem. Projekts tiek finan-
sēts Rīgas domes izglītības, kultūras 
un sporta departamenta sabiedrības 
integrācijas programmā.

Latvijas Dabas muzeja speciālisti 
ar aizrautību un bērniem saprotamā 
valodā stāstīja par Latvijā sastopama-
jiem kukaiņiem. Bērni uzzināja, ka 
blusas spēj ļoti augstu lēkt, ka vabo-
les ir ļoti daudzveidīgas, tāpat kā to 

VISI FOTO: no projekta arhīva
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PROJEKTS

izmēri (tika demonstrēti arī paši ma-
zākie eksemplāri). Tika nostiprinātas 
bērnu zināšanas par to, ka zirneklis 
un ērces nav kukaiņi, bet zirnekļvei-
dīgie, ka ērces nav indīgas, tikai pār-
nēsā slimības. Bērnu uzmanību sais-
tīja arī taureņu stends, un pat pieau-
gušie aktualizēja savas zināšanas par 
taureņiem un uzzināja kaut ko jaunu, 
piemēram, ka kāposttaureņa tēviņš 
un mātīte atšķiras pēc krāsas, tau-
reņi ēd tikai kāpura stadijā utt. Zēni 
visvairāk runāja par miroņgalvu un 
spīdvaboli jeb jāņtārpiņu, meitenes – 
par skaistajiem taureņiem. No gida 
uzzinājām, ka visbīstamākie kukai-

ņi Latvijā ir bites, kamenes un irši, 
ka sastapšanās ar šiem kukaiņiem ir 
beigusies pat letāli un kā parūpēties 
par savu drošību un pareizi rīkoties 
bīstamās situācijās.

RADOŠIE DARBI
Pēc visa uzzinātā bērniem izvei-

dojās priekšstats par kukaiņu uzbū-
vi, dzīvi un daudzveidību un gribējās 
pašiem izveidot kukaiņus. Šiem dar-
biem izmantojām dabas un otrreizējo 
izejvielu materiālus, papīru, krelles, 
stiep les, diegus un citus materiālus. 
Arī pārējās iestādes grupas izvēlējās 
tēmu „Kukaiņi”.

Interesanti, ka katras grupas dar-
biņi ļoti atšķīrās – tajos bija redzamas 
un jūtamas skolotāju un bērnu perso-
nības. Veidojot mārītes, dažiem bēr-
nam sanāca divpunktu mārīte  – na-
cionālais simbols. Tas kļuva par lielis-
ku iespēju parunāt par Latvijas dabas 
bagātību un Latvijas simtgadību. Ra-
došajās darbnīcās ir tapis pat uzskates 
līdzeklis – taureņu dzīves cikls.

Darbiņu izstādes interesēja kā bēr-
nus, tā pieaugušos.

Arī seminārā „Spēles no dabas 
materiāliem” kukaiņu tēma bija ļoti 
populāra, un, kā izrādījās vēlāk, bērni 
labprāt izvēlējās kukaiņu spēles.
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SECINĀJUMI
Šo tēmu varētu turpināt ilgāk, un to mēs darīsim 

nākamgad, kad katrai tēmai veltīsim ne mazāk par 
mēnesi. Tāda mācību satura plānošana dod bērnam 
iespēju patstāvīgi domāt, pētīt, eksperimentēt un ie-
gūtās zināšanas lietot savā darbībā.

Projekta laikā vecāki, bagātinot savu pedagoģis-
ko pieredzi, kļuva par pedagoģiskā procesa līdzda-
lībniekiem. Viņi varēja izjust gandarījumu par bēr-
nu un saviem panākumiem.

Arī iestādes kolektīvam projekta pasākumi palī-
dzēja saliedēties un izjust katra cilvēka nozīmīgumu 
kopīgo mērķu sasniegšanā. Mūs iepriecināja mūsu 
kopīgā darbība un labā pieredze.


