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Bērnu ilustrācijas Jura Sārņa grāmatai „Reiz… un tagad”.

PIRMSKOLA un PIRMSSKOLAS
Lasītāji interesējas, kāpēc vietām lietojam vienu, bet ci-

tur – divus s.
Pirmskola ir organizēta apmācība pirms pamatskolas 

1.  klases, kad audzēkņi apgūst pirmos lasīšanas, rakstīšanas, 
rēķināšanas pamatus; arī attiecīgā mācību iestāde (tezaurs.lv).

Vārds „pirmskola”, tāpat kā jebkurš cits lietvārds, ir lieto-
jams visos vajadzīgajos locījumos un rakstāms ar vienu s.

Piemēri: mūsu pirmskola; pirmskolas skolotāja; iet līdz 
pirmskolai; atceros pirmskolu; sadarbībā ar pirmskolu; svētki 
pirmskolā.

Pirmsskolas ir tāds, kas pastāv, noris, pirms bērns sāk mā-
cīties vispārizglītojošā skolā (tezaurs.lv).

Vārds „pirmsskolas” ir nelokāms, lietojams tikai ģenitīvā, 
turklāt vienmēr rakstāms ar diviem s.

Piemēri: pirmsskolas vecums (periods, posms), pirmsskolas 
izglītība, pirmsskolas aprūpe, pirmsskolas audzināšana.

Vissarežģītāk ir ar ģenitīvu, jo šķietami tas pats vārds tiek 
rakstīts dažādi. Galvenais, kas šos vārdus atšķir, ir nozīme, pie-
mēram, skolotāji nevar būt pirmsskolas skolotāji, jo tad viņi 
būtu pārāk jauni šādam amatam, tātad – pirmskolas skolotāji 
vai pirmsskolas izglītības skolotāji.

Anna Madara Lazovska (7 gadi). Kad klusēšana zelts

Helēna Ieva Lazovska 
(5 gadi). Mēness fāzes
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VISI FOTO: no personiskā arhīva

Kodēšanas un 
programmēšanas 
izmantošana pirmskolā

INGA BURVE,
Ķekavas PII „Ieviņa” skolotāja

Novembra beigās Somijā, Lapze-
mē, notika starptautisko programmu 
aģentūras „eTwinning” un program-
mas „Erasmus+” kontaktu veidošanas 
seminārs pirmsskolas izglītības peda-
gogiem „Skaitļošanas (secīgā) domā-
šana un kodēšana” („Computational 
thinking and coding”). Seminārā 
piedalījās vairāk nekā 30  skolotāju 
„eTwinning” dalībnieku no Itālijas, 
Islandes, Dānijas, Norvēģijas, Somi-

jas un Latvijas. Visvairāk dalībnieku 
bija no Itālijas. Latviju seminārā pār-
stāvēja četras pirmsskolas izglītības 
skolotājas no dažādām mūsu valsts 
pilsētām. Daļa skolotāju bija ar lielā-
ku vai mazāku pieredzi „eTwinning” 
projektos, savukārt citiem, piemē-
ram, man, nebija iepriekšējas piere-
dzes.

Semināra mērķi bija dibināt starp-
tautiskus kontaktus, kā arī sniegt ie-
skatu par informācijas kodēšanu, 
programmēšanu un secīgās domāša-
nas attīstīšanu pirmsskolas vecuma 

bērniem. Semināra galvenais uzde-
vums bija ar kodēšanu un program-
mēšanu saistītu starptautisku projek-
tu izveidošana un īstenošana. Projek-
tus skolotāji īstenos savās izglītības 
iestādēs, sadarbojoties ar pedagogiem 
no citām valstīm.

Valda uzskats, ka kodēšana un 
programmēšana ir saistīta tikai ar 
datoriem un modernajām tehnoloģi-
jām, tomēr tā gluži nav. Ar kodēšanu 
un secīgo domāšanu savās ikdienas 
gaitās un darbībā sastopas ikviens no 
mums. Semināra gaitā vairāk piere-

Lielisks kodēšanas un programmēšanas palīglīdzeklis ir pašiem mazākajiem paredzētais programmējamais grīdas robots „Bee-Bot”.
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dzējušie kolēģi dalījās zināšanās un 
demonstrēja prezentācijas. Skolotāji 
tika iepazīstināti ar pieredzi citās val-
stīs, kā arī piedalījās vairākās prak-
tiskajās nodarbībās, lai labāk izpras-
tu kodēšanas un secīgās domāšanas 
lietošanu darbā. Praktiskajās nodar-
bībās tika izmantotas gan modernās 
tehnoloģijas – planšetdatori, lietotnes 
un programmējami grīdas roboti, 
gan tādi pavisam vienkārši un kat-
ram pieejami materiāli kā papīrs un 
šķēres, saldējuma kociņi, veļas knaģi 
un pat spageti (makaroni).

PIEMĒRI
Dalībniekiem tiek iedots kods 

(sk.  fotogrāfijā) jeb instrukciju vir-
kne: tai sekojot, ir jāveic noteiktas 
darbības ar dotajiem materiāliem, 
tā nonākot pie vajadzīgā risinājuma. 
Koda vārdiskais skaidrojums ir: no 
7 kociņiem un 5 veļas knaģiem ir jā-
uzbūvē tornis, kas sastāv no diviem 
trijstūriem un viena taisnstūra. Pa-
pildnosacījumi: darba procesā dalīb-
nieki nedrīkst sarunāties, tornim ir 

Praktiskajās nodarbībās tika izmantotas gan modernās tehnoloģijas – planšetdatori, lietotnes un programmējami grīdas roboti, gan 
tādi pavisam vienkārši un katram pieejami materiāli kā papīrs un šķēres, saldējuma kociņi, veļas knaģi un pat spageti (makaroni).

Bērni iemācās 
radīt secīgus 

plānus uzdevuma vai 
problēmas risināšanai, 
paskatīties uz vienām 
un tām pašām lietām no 
dažādiem skatpunktiem.

jābūt stabilam, kā arī kociņu saliku-
mos drīkst būt saskatāmas tikai kodā 
norādītās figūras. Mans un manas 
itāļu partneres rezultāts ir redzams 
fotogrāfijā (sk. attēlu ar veļas knaģiem 
un kociņiem). Pavisam esot iespējami 
vismaz pieci dažādi risinājumi. Kon-
krētajā piemērā ir nepieciešama gan 
matemātika, gan ģeometrijas pamati; 
arī svešvalodas vārdiņus ir iespējams 
apgūt, šādi darbojoties.

Lielisks kodēšanas un program-
mēšanas palīglīdzeklis ir pašiem 
mazākajiem domātais programmēja-
mais grīdas robots „Bee-Bot” (sk. fo-
togrāfijā). Mazā vabolīte izpildīs 

instrukcijas, kas tai tiks dotas pēc ie-
priekš izveidota koda (sk. fotogrāfijā). 
Ja kods būs izveidots un ieprogram-
mēts precīzi, vabolīte sasniegs mērķi. 
Ja kods būs neprecīzs vai tiks norādīts 
kļūdaini, vabolīte pie mērķa neno-
nāks. Tādā gadījumā ir jāmeklē kļū-
da un jauns risinājums. Vabolīti var 
iepro grammēt manuāli vai ar plan-
šetdatorā instalētas lietotnes palīdzī-
bu. Izmantojot smaidīgo robotiņu, 
bērni apgūst ne tikai programmēša-
nu un kodēšanu, bet var mācīties visu 
iespējamo: krāsas, skaitļus, ciparus, 
burtus, svešvalodas. Un pats galve-
nais – gūt prieku darbojoties!

Tā, izmantojot kodēšanu un pro-
grammēšanu, tiek attīstīta secīgā 
domāšana, rosināta iztēle un radošā 
darbība, veicināta prasme sadarboties 
un meklēt kļūdu risinājumus. Bērni 
iemācās radīt secīgus plānus uzdevu-
ma vai problēmas risināšanai, paska-
tīties uz vienām un tām pašām lietām 
no dažādiem skatpunktiem.

Vairāk informācijas par robotiem 
un programmēšanu pirmskolā var 
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iegūt vietnēs https://www.bee-bot.us/ 
un https://code.org/.

IDEJAS PROJEKTIEM
Semināra laikā dalībnieki pre-

zentēja savas idejas „eTwinning” 
projektiem. Ideju pamatā ir ikdienas 
izglītojošais darbs, nodarbības, kurās 
bērni apgūst izglītības programmā 
paredzēto, izmantojot kodēšanu un 
programmēšanu, ar tehnoloģijām 
vai bez tām. Semināra nobeigumā 
visi skolotāji bija atraduši partnerus 
starptautisku „eTwinning” projektu 
īstenošanai.

Sadarbībā ar divām Itālijas bērnu-
dārzu skolotājām (sk.  fotogrāfijā) un 
viņu audzēkņiem PII  „Ieviņa” tiek 
plānots īstenot projektu „Coding in 
English”. Projekts sāksies janvārī un 

ilgs divus mēnešus, tā mērķis ir pa-
plašināt un nostiprināt bērnu angļu 
valodas zināšanas caur kodēšanu. 
Projekta laikā bērni ar kodēšanas pa-
līdzību apgūs darbības un vārdiņus, 
kā arī attīstīs secīgo domāšanu un so-
ciālās prasmes, gūs pieredzi, sadarbo-
joties ar citas valsts un kultūras pār-
stāvjiem, dalīsies pieredzē par paveik-
to. Projekts ir reģistrēts un akceptēts 
aģentūrā „eTwinning”.

Iepazīties ar „eTwinning” darbību, 
projektiem un pedagogu profesionā-
lās pilnveides pasākumiem var aģen-
tūras mājaslapā www.etwinning.net.

Koda vārdiskais skaidrojums: no septi-
ņiem kociņiem un pieciem veļas knaģiem 
ir jāuzbūvē tornis, kas sastāv no diviem 
trijstūriem un viena taisnstūra.

Ķekavas PII „Ieviņa” skolotāja Inga Burve (centrā) ar itāliešu kolēģēm Antonellu  
Maconi (no kreisās) un Irēni Konfaloni.

Nobeigumā visi 
skolotāji bija 

atraduši partnerus 
projektu īstenošanai.
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MARITA KĻAVIŅA, 
Rūjienas speciālās PII „Vārpiņa” 
vadītājas vietniece izglītības jomā

Ziemassvētki drīz jau būs,
Visiem sirdis līksmas kļūs!
Ar šiem vārdiem Rūjienas pilsētas spe-

ciālajā pirmsskolas izglītības iestādē (PII) 
„Vārpiņa” sākas Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks. Gan pedagogiem, gan bērniem, gan, 
protams, arī vecākiem ir pilnas rokas dar-
ba.

Jau otro gadu EKO projektā bērni kopā 
ar skolotājām dodas pārsteigt pilsētas 

Ziemassvētku 
gaidīšana Rūjienas 

„Vārpiņā”

iedzīvotājus, kā mēs paši sakām – doda-
mies ielās. Tiek iepriecināti gan Rūjienas 
senioru mājas vecie ļaudis, gan pārdevējas 
veikalos un aptiekās, gan domes darbinie-
ki, gan vienkārši uz ielas satiktie cilvēki. 
Dāvaniņas, apsveikuma kartītes tiek gata-
votas kopā ar vecākiem, bet lielākie bērni 
radoši tās gatavo kopā ar skolotājām.

Par tradīciju mūsu bērnudārzā ir iz-
veidojusies adventes sveces iedegšana. 
Katru pirmdienas rītu visi bērni un darbi-
nieki pulcējamies mūzikas zālē, kur bēr-
ni sniedz īsu pārsteiguma priekšnesumu, 
iepriecinot un ar laba vēlējumiem rosinot 

sagaidīt nākamo adventes nedēļu.
Un, protams, norisinās arī Rūķu pasts, 

kas darbojas līdz Ziemassvētkiem.
Bērni, darbinieki, vecāki radoši gatavo 

pārsteiguma apsveikumus, nogādā tos uz 
Rūķa pastkastīti. Bet galvenais Pastarūķis 
katru piektdienu dodas pie adresātiem tos 
nodot. Ak, cik liels prieks tad ir bērniem, 
kā mirdz actiņas! Pastarūķim tiek atgādi-
nāts, ka gaidīs viņu ierodamies atkal.

Un tā nemanot ir klāt Ziemassvētki, 
kuri katrā grupiņā noslēdzas ar Ziemas-
svētku vecīša ciemošanos, dziesmām, de-
jām, rotaļām un saldumu maisiņiem.

VISI FOTO: no PII „Vārpiņa” arhīva

Bērni, darbinieki, vecāki radoši gatavo pārsteiguma apsveikumus un nogādā tos uz Rūķa pastkastīti.
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Dāvaniņas, apsveikuma kartītes tiek gatavotas kopā ar vecākiem, bet lielākie bērni radoši tās gatavo kopā ar skolotājām.

Galvenais Pastarūķis katru piektdienu dodas pie adresātiem tos nodot. Ak, cik liels prieks tad ir bērniem, kā mirdz actiņas! Pasta-
rūķim tiek atgādināts, ka gaidīs viņu ierodamies atkal.
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„Vārpiņas” bērni, gaidot Ziemassvētkus, ar pašdarinātām dāva-
niņām iepriecina Rūjienas ielās satiktos cilvēkus.

Bērni ciemojas aptiekā, priecējot aptiekāri un pircējus ar pašu 
darinātām Ziemassvētku kartītēm.
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IK INFORMĀCIJA

Izdevums „Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar 
bērniem bibliotēkās” ir veidots kā metodiskais materiāls biblio-
tekāriem, skolotājiem, vecākiem un visiem tiem, kuri ir ieinte-
resēti ar grāmatas starpniecību attīstīt un pilnveidot kritiskās 
domāšanas, satura izvērtēšanas, atstāstīšanas un jautāšanas 
prasmes. Šis ir pirmais izdevums Latvijā, kurā tiek sniegtas 
praktiskas idejas medijpratības veicināšanas nodarbībām dažā-
da vecuma bērniem bibliotēkās, laikrakstu „Izglītība un Kul-
tūra” informēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas  (LNB) Bērnu 
literatūras centra galvenā bibliotekāre Aiga Grēniņa.

Grāmata ir viens no informācijas iegūšanas veidiem. Biblio-
tekāri tiek aicināti, izmantojot piemērus no konkrētām grāma-
tām, rīkot nodarbības par jautājumiem, kuru dziļāka izpratne 
sekmē gan bērnu lasītprieku, gan medijpratību, piemēram, mā-
cot atšķirt viedokļus no faktiem, baumas no uzticamas infor-
mācijas, salīdzināt vairākos avotos rakstīto.

Izdevuma pirmajā daļā ir raksturota medijpratība, aplūko-
tas bilžu grāmatu, skaļās lasīšanas un atstāstīšanas metodikas 
izmantošanas iespējas medijpratības nodarbībām ar pirmssko-
las, sākumskolas vai pamatskolas vecuma bērniem. Otrajā daļā 
ir doti sešu nodarbību scenāriju piemēri, sākot ar grāmatas sa-
stāvdaļu iepazīšanu un beidzot ar faktu atšķiršanu no viedok-
ļiem. Pielikumos ir apkopotas shēmas un attēli, ko var praktiski 
izmantot nodarbībās.

„Pat ar vismazākajiem bērniem var runāt par to, ka ne viss, 
kas ir attēlots grāmatā, atbilst īstenībai, piemēram, ja ir uzzī-
mēts lidojošs zilonis, vai viņš tiešām prot pacelties gaisā? Citā 
nodarbībā bērni tiek aicināti palūkoties uz visiem zināmu pa-
saku no cita skatpunkta, piemēram, izstāstot arī pasakas varoņa 
vilka versiju par notikumiem ar trīs sivēntiņiem. Izvērtēt raks-
tīto, salīdzināt viedokļus – tās ir prasmes, kas ir ļoti nepiecieša-
mas, lai labāk orientētos mūsdienu informācijas vidē,” skaidro-
jot izdevuma nozīmi, saka Kultūras ministrijas  (KM) Mediju 
politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele.

Zviedrijas medijpratības eksperte Sofija Malmberga (Sofia 
Malmberg) 6. decembra vieslekcijā LNB bibliotekārus uzrunāja 
ar iedvesmojošiem vārdiem – bibliotēka nav tikai telpa ar dau-
dzām grāmatām. Bibliotēka ir vieta, kurā, izmantojot radošu 

pieeju, var runāt ar bērniem un jauniešiem par daudzām ar 
informācijas izvērtēšanu saistītām tēmām. „Izdevums „Ceļo-
jums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās”, 
iespējams, kādam bibliotekāram būs iedrošinājums īstenoto 
aktivitāšu klāstā iekļaut arī nodarbības par medijpratības jau-
tājumiem,” vēl K. Ločmele.

Izdevums ir tapis ar KM, Latvijas Bērnu un jaunatnes litera-
tūras padomes un LNB atbalstu. Grāmatas elektroniskā versija 
ir pieejama ikvienam interesantam. Izdevuma iespiestie eksem-
plāri ar LNB Bērnu literatūras centra starpniecību bez maksas 
tiks izplatīti Latvijas skolu un publiskajās bibliotēkās.

Izdevuma autore A. Grēniņa ir ieguvusi doktora zinātnisko 
grādu komunikācijas zinātnē bibliotēkzinātnes apakšnozarē.

Izdots metodiskais materiāls 

„Ceļojums medijpratībā. 
Idejas nodarbībām 

ar bērniem bibliotēkās”


