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Aizraujošas
āra aktivitātes rudenī
ZAIGA PUTNA,

Madonas novada Kalsnavas pagasta
PII „Lācītis Pūks” vadītājas vietniece
metodiskajā darbā
Mūsu pirmsskolas izglītības ie
stādes (PII) „Lācītis Pūks” apkārtne
ir daudzveidīga un skaista visos gadalaikos: bagāta ar ūdeņiem (garām
tek divas upes – Aiviekste un Veseta, atrodas Aiviekstes HES), ar mežiem (izveidojusies laba sadarbība ar
AS „Latvijas valsts meži”), ar mazdārziņiem, kuros vietējie iedzīvotāji
un bērnu vecāki audzē veselīgus dārzeņus. Īsti piemērota vide, lai, darbojoties ekoskolu programmā, vēl padziļinātu bērnu izpratni par dabu un
rosinātu gan bērnus, gan pieaugušos
doties dabā.
To visu var īstenot, gan ejot ārā –
dabā, gan darbojoties grupiņās ar dabas materiāliem.
Āra rotaļnodarbības, vērojumi
un eksperimenti ikdienā rada jaunus
iespaidus un pieredzi, palīdz veidot
priekšstatu par apkārtējās dabas ekosistēmu un bioloģisko daudzveidību,
dabas saudzēšanu.
Mēs palīdzam bērniem apgūt dabas ābeci: izjust, sajust – ieraudzīt,
pasmaržot, pagaršot, iepazīt un saprast.

bāšanu un ieguldījumu nākotnē;
nostiprināt spējas orientēties tuvākajā apkārtnē;
veicināt tādas darbības, lai nenodarītu pāri dabai, izturētos saudzīgi pret mežu;
iepazīt latviešu ornamentu jumīti
un Miķeļdienas tradīcijas.
Iepriekšējais darbs:
pārrunas par drošības un uzvedības noteikumu ievērošanu mežā
pārgājiena laikā;
skolotājas apseko apkārtni un izstrādā pastaigas maršrutu;
skolotājas vecākiem sniedz informāciju par pārgājiena gaitu, marš
rutu, piemērotu apģērbu, aktivitātēm;
pavāres izvāra spēka zupu un piparmētru tēju, un pusdienas bērni
ēd lapenē.
Uzskates, izdales materiāli: augļi, dārzeņi, spainīši, groziņi, lupas,
orientēšanās materiāli (no dažādiem

dabas materiāliem bērni veidos jumīti).
Izmantotā literatūra: M. Mellēnas, I. Irbes „Rudens spēles”, „Visādas
spēles”, A. Graubiņas „Atmini manu
mīklu”, mācību materiāls dabaszinībās pirmskolā „Vides mācība maziem
bērniem”, D. Karašas „Latviešu sadzīves tradīcijas un godi”.
PĀRGĀJIENA GAITA
Pārgājienā dodas divas grupiņas –
piecus līdz sešus gadus vecie bērni
kopā ar grupu skolotājām un skolotāju palīgiem.
1. daļa
Pirms došanās mežā skolotājas ar
bērniem pārrunā uzvedības un drošības jautājumus.
Skolotājas pastāsta par dabas
skaistumu rudenī, par Latvijas mežos
sastopamajiem dzīvniekiem, sēnēm
(ēdamajām un indīgajām), ogām, plašāk izplatītajiem kokiem.

RUDENS SPĒLES MEŽĀ
Pārgājiens
Tēma: „Rudens spēles mežā kopā
ar Miķelīti”.
Bērnu vecums: 5–6 gadi.
Mērķis: veidot izpratni par meža
daudzveidību rudenī.
Uzdevumi:
iepazīstināt bērnus ar mežu tuvākajā apkārtnē;
sniegt zināšanas par mežā mītošo
dzīvnieku un augu sugām;
sniegt zināšanas par meža saglaoktobris 2017
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Bērniem izdala lupas. Tiek dots
uzdevums uzmanīgi vērot un
saskatīt, kas aug un dzīvo mežā
(augi, kukainīši, ogas, sēnes), un
atnest dažādus dabas materiālus
glezniņu veidošanai.
Bērni no kociņiem izveido gleznai
rāmīti, bet pēc tam no savāktajiem
dabas materiāliem – pašu gleznu.
Un tad var iekārtot un apskatīt
gleznu izstādi!
Lai nostiprinātu lasītprasmi un
rakstītprasmi, sagatavošanas grupas
bērniem tika dots uzdevums noteikt
koku un uzrakstīt koka nosaukumu.
Lai nostiprinātu zināšanas par
mežu, bērniem tiek uzdoti jautājumi
par dabas aizsardzību – ko drīkst un
ko nedrīkst darīt mežā.
4
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2. daļa
Dodoties pa meža taku tālāk – uz
galamērķi, kur tiks svinēta Miķeļdiena, bērni satiekas ar Miķelīti. Tas tik ir pārsteigums! Tiek
nostiprinātas zināšanas par meža
bagātībām rudenī.
Tad tiek svinēta Miķeļdiena saskaņā ar latviešu tradīcijām – ejot tautas
rotaļās, dziedot, minot mīklas utt.
Miķelītis katrai grupiņai izsniedz
orientēšanās karti. Izmantojot to,
tuvākajā apkārtnē ir jāatrod attēlā
redzamais veselīgais auglis vai dārzenis, vai kāds cits dabas materiāls.
Jumīša zīme ir izveidota gan no
dzērvenēm, gan sīpoliem, gan zariņiem, lapām, gan pīlādžiem, gan
pupām, kartupeļiem utt.
Ja bērnu grupiņa ir atradusi jumīša zīmi kartē, tiek pielīmēta smaidiņa zīme. Meklē tik ilgi, kamēr
visi jumīši ir atrasti.
Pats pēdējais jumītis ir izveidots
no konfektēm, par ko bērniem ir
vislielākais prieks.

NODARBĪBA S
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Pasākuma noslēgumā bērni cienājās ar pavāres gatavoto gardo spēka zupu un siltu piparmētru tēju.
SECINĀJUMI
Bērniem daba ir tuva, viņi nebaidās kopā ar pieaugušo doties
mežā, ievērojot pārrunātos noteikumus, atklāt un iepazīt dabas
daudzveidību rudenī.
Orientēšanās tuvākajā apkārtnē
pēc kartes bērniem bija jaunums.
Bērni bija ieinteresēti šādi darboties. Turpmāk plānosim kāda cita
veida orientēšanās aktivitātes.
Bērni nostiprināja zināšanas par
latviešu folkloru, Miķeļdienas tradīcijām.
Lai gan bieži līst lietus, tas netraucē doties dabā, iepazīt dabas daudzveidību.
Bērnudārza noformējumā šoruden esam pieskaņojušies laikapstākļiem – telpu noformējumā dominē
lietussargi un krāsainas koku lapas.
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Koki rudenī
Integrētā dabaszinību,
matemātikas un zīmēšanas rotaļnodarbība
GUNA SIKSNA,
INTA GRUNTMANE,

Priekules PII „Dzirnaviņas” skolotājas
BĒRNU VECUMS: 3–4 gadi.
Mērķis: radīt interesi par kokiem
un ar tiem notiekošajām izmaiņām
rudenī.
UZDEVUMI:
veidot prasmi vērot un atšķirt
kokus (kļavu un ozolu) pēc to lapām;

Kļavu lapas rudenī.
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nostiprināt izpratni par jēdzieniem „viens”, „pa vienam”,
„daudz”;
vingrināties sadalīt priekšmetu
grupu apakšgrupās pēc lieluma
un nosaukuma;
attīstīt prasmi noklāt visu laukumu (kļavas lapu) ar guašas krāsu
un veidot lapu nospiedumus uz
pamatnes;
veidot prasmi noteikt un nosaukt
krāsas (dzeltena, sarkana, zaļa un
zila).

Nepieciešamie materiāli: rotaļu
vāvere, kļavas un ozola zari ar lapām, kļavas, ozola lapas, skolotājas
uzzīmēts koks (bez lapām) uz lielas
lapas, guašas krāsas, otas.
ROTAĻNODARBĪBAS GAITA
Skolotāja aicina bērnus noskaitīt
dzejoli:
Lietus līst, un vēji pūš (uz katru
zilbi sasit plaukstas),
Rudens migla apskauj mūs (apskauj sevi).

ROTAĻNODARBĪBA
Lietus lāses dziesmu dzied (sit ar
pirkstiem sev pa pleciņiem),
Lietussargi vējā zied (griežas ap
sevi, rokas augšā).
Skolotāja rosina bērnus atcerēties,
kāds gadalaiks ir sācies (rudens).
Nosauc rudens raksturīgākās pazīmes: ir kļuvis vēsāks, bieži līst,
pūš vējš, kokiem krāsojas un nobirst lapas.
Pie durvīm klauvē, ciemos atnāk Vāvere. Vāvere atnes no
meža ozola un kļavas zarus ar
krāsainām lapām, lielas un mazas krāsainas lapas. Vāvere kopā
ar bērniem aplūko koku zarus,
vēršot uzmanību uz to, ka katrā
zarā lapas ir citādākas. Skolotāja
iepazīstina bērnus ar koku nosaukumiem – ozols, kļava – un
pastāsta, kā kokus var atšķirt pēc
lapām.
Vāvere aicina bērnus paņemt pa
vienai ozola lapai un apskatīt tās,
saskatīt, kādas krāsas ir redzamas lapā, pasmaržot, aptaustīt.

Visi noskaidro, cik lapu katram
bērnam ir rokā (viena). Tad aicina ozola lapas nolikt pie ozola
zara. Noskaidro, cik lapu ir ozolam (daudz). Tāpat apspēlē kļavas
lapas. Pēc tam lapas tiek salīdzinātas pēc lieluma (liela, maza).
Skolotāja pastāsta bērniem, ko ar
lapām var darīt – spēlēties, vingrot, arī dejot – un uzaicina bērnus padejot.
A. Ozola. „Lapiņu deja”
(„Mans krāsojamais kalendārs”).
Vāvere atvadās no bērniem un
aiziet.
Skolotāja pastāsta, ka ar lapām
var arī zīmēt. Parāda uzzīmētu
koku bez lapām, kopā ar bērniem atkārto koka sastāvdaļas
(stumbrs, zari).
Skolotāja:
Rudens vīrs ar krāsu otu,

Kokiem dārziem dāvā rotu.
Krāsu kastē krāsu daudz,
Atceries, kā visas sauc!
Izņem no krāsu kastes krāsas,
nostiprina atmiņā krāsu nosaukumus – dzeltena, sarkana, zila,
zaļa. Skolotāja demonstrē bērniem, kā ir jākrāso lapa un kā tā
jāpiespiež pie pamatnes. Skolotāja
vērš bērnu uzmanību uz to, ka rudens ir krāsains gadalaiks, un tad
aicina bērnus nokrāsot katram
vienu lapu. Bērni krāso lapas un
pēc tam iet pie koka veidot nospiedumu pie pamatnes (piespiežot lapu ar visu plaukstu).
Nobeigumā visi sapulcējas pie
koka, aplūko to. Vēlreiz noskaidro, cik koku (viens) un cik lapu
(daudz) ir zīmējumā. Skolotāja
uzslavē bērnus par krāsainajām
lapām un aicina rotaļāties.
Rotaļa ar dziedāšanu – V. Vītola. „Lapiņas”.

Didaktiska rotaļa „Kuram kokam pieder lapiņa”.
oktobris 2017
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Latvijas gadadiena
Scenārijs

Svētku vadītāja un grupu skolotājas ir tērpušās latviešu tautastērpos.

INGA KRASTA,

Alūksnes pilsētas PII „Pienenīte”
mūzikas skolotāja
Svētku vadītāja un grupu skolotājas ir tērpušās latviešu tautastērpos.
Svētku ievadā skolotāju izpildījumā
skan dziesma.
Leona Brieža un Raimonda
Paula dziesma „Cielaviņa”.
Svētku vadītāja: Uz zemeslodes ir
zemes un jūras, valstis un tautas. Arī
mēs – latvieši. Mūsu valsts ir Latvija.
Latvijai, tāpat kā vēl simtiem citu val10
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stu pasaulē, ir savi simboli – karogs,
valsts himna un ģerbonis, Valsts prezidents. Mūsu svinīgo pasākumu aicinu atklāt ar Latvijas himnu. Lielo
grupu bērni dziedās kopā ar skolotājām, bet mazie klausīsies.
Latvijas valsts himna „Dievs,
svētī Latviju!”.
Svētku vadītāja: Katrai valstij,
tāpat kā jebkuram cilvēkam, ir sava
dzimšanas diena. Un šodien mēs svinam mūsu Latvijas dzimšanas dienu.
Vai jūs zināt, cik Latvijai šogad paliek
gadu?

Vēsmas Kokles-Līviņas dzejolis „Dziesma Dzimtenei”.
Svētku vadītāja: Bērni, vai jūs
zināt, cik Latvijai ir vēsturisko novadu un kā katru no tiem sauc? (Bērni
atbild.) Gar mūsu Baltijas jūras piekrasti stiepjas viens no Latvijas novadiem – Kurzeme. Par šo skaisto novadu dzejoli noskaitīs „Pūcīšu” grupas
bērni.
Jāņa Petera dzejolis „Kurzeme”.
Svētku vadītāja: Kā sauc nozī-

S VĒTKI
mīgākās pilsētas Kurzemē? (Bērnu
atbildes: Kuldīga, Sabile, Kandava,
Liepāja.) Un tagad savus sveicienus
Kurzemei sūtīs paši mazākie – grupas
„Lācīši” bērni.
Deja „Ar plaukstiņām”.
Svētku vadītāja: Tālāk, aiz Kurzemes novada, ar saviem plašajiem
līdzenumiem var lepoties Zemgales
novads.
Kad manas Dzimtenes dārzos
Caur sniegu miķelīši zied,
Stāv mana Tēvzeme vārtos,
Caur kuriem uz ziemu iet.
Kad manas Dzimtenes laukos
Vējš valsi sniegotu dej
Un slaidos karogu mastos
Sārtbaltas liesmas jau skrej,
Ir atkal novembra vidus
Un laiku pieminam mēs,
Kad cauri tumsai, pret rītu
Bij’ piedzimt Latvijai lemts.
Inguna Būmane-Lūse
Vai kāds no bērniem vai skolotājām zina, kuras ir lielākās pilsētas
Zemgalē? (Bērnu atbildes: Jelgava,
Bauska, Tukums.) Grupas „Rūķīši”
bērni Zemgales novadam veltīs deju.

Katrai valstij, tāpat kā jebkuram cilvēkam, ir sava dzimšanas diena. Un šodien mēs
svinam mūsu Latvijas dzimšanas dienu.

Deja „Jautrais dancis”.
Svētku vadītāja: Mūsu mīļajai
Latvijai ir vēl divi novadi. Par vienu
no tiem mēs tūlīt noklausīsimies dzejoli.
Andreja Eglīša dzejolis „Latgales līdumos”.
Svētku vadītāja: Kā sauc šo novadu? Jā, Latgales novads var lepoties
ar saviem dzidrajiem un skaistajiem
ezeriem, kā arī ar savām pilsētām –
Daugavpili, Rēzekni, Balviem. Latgales novadam savu priekšnesumu
veltīs grupa „Bitītes”.
Dzejolis „Tēvu zeme”.
Deja „Pāru deja”.
Svētku vadītāja: Un nu ir palicis
mums visnozīmīgākais un mīļākais
novads. Tas ir Vidzemes novads.

Mūsu mīļajai Latvijai ir vēl divi novadi. Par vienu no tiem mēs tūlīt noklausīsimies
dzejoli.
oktobris 2017
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Caur vēja visvieglāko dvesmu,
Caur sala visbargāko vārdu,
Caur cīruļa skanīgo dziesmu,
Caur pērkona vareno dārdu,
Caur maigāko, klusāko skaņu
Es sadzirdu Dzimteni visu.
Ar rožainu rītausmas lēktu,
Ar jāņzālēs reibstošu pļavu,
Ar saulrieta uguņu spēku,
Ar sārtzeltā degošu kļavu,
Ar pieskārienu ikkatru
Es izjūtu Dzimtenes glāstu.
Inguna Būmane-Lūse

Uz zemeslodes
ir zemes un jūras,
valstis un tautas.
Arī mēs – latvieši.
Katru bērnu interesē garšīgais Latvijas dzimšanas dienas pārsteigums.

Svētku vadītāja: Kāpēc Vidzemes
novads mums ir tik nozīmīgs? Jā, jo
Alūksne, pilsēta, kurā mēs dzīvojam,
atrodas Vidzemē. Bet Vidzemē ir arī
mūsu valsts galvaspilsēta. Kā to sauc?
Jā, Rīga! Rīgai un Rīgas torņu gaiļiem
savu rotaļu veltīs grupas „Bizmārītes”
bērni, bet mēs, visi pārējie, viņiem
pievienosimies.
Rotaļa „Rīgas torņu gaiļi”.
Svētku vadītāja: Un tagad Latviju
grib sveikt grupa „Pūcītes”.
Dzejolis un dziesma „Šūpuļu
dziesma”.
Svētku vadītāja: Viens no mūsu
valsts nozīmīgākajiem simboliem ir
Latvijas karogs. Kādas krāsas ir Latvijas karogā? Un grupas „Taurenīši”
bērni nodziedās dziesmu un noskaitīs
arī dzejoli par Latviju.
Dziesma „Karogs”.
Skanot mūzikai, svētku vadītāja
iededz sveces svečturī.

Par godu Latvijai svētku kliņģerī aizdedzam salūtu.
12
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Svētku vadītāja: Bet tagad, bērni,
būs pārsteigums, pirms kura ir cieši
jāaizver acis.
Zālē ienes svētku kliņģeri, aizdedzina salūtu.

