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Balvu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Sienāzītis” 
audzēkņu darbi

Ričarda Vasiļjeva (4 gadi) 
radošais darbs „Sniegavīrs”.

Kārļa Iļjina (3 gadi) radošais 
darbs „Es uzvēlu sniegavīru”.

Gintijas Voicišas (6 gadi) rado-
šais darbs „Pirmie sniegavīri”.

Beātes Dortānes (5 gadi) zīmē-
jums „Ugunsdzēsēju mašīna”.

Marijas Maslovskas (6 gadi) 
radošais darbs „Pilsēta ziemā”.

Kristapa Priedeslaipas (3 gadi) 
radošais darbs „Ziema klāt”.
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ILZE BRINKMANE

Viens no projekta „Kompetenču 
pieeja mācību saturā” mācību satura 
publiskās apspriešanas pasākumiem 
notika arī 23. janvārī, kad Rīgas vēstu-
res un kuģniecības muzejā sanākušie 
apmainījās viedokļiem par diskusiju 
foruma tematiku „Cik prasmīgam ir 
jābūt pirmskolas beidzējam?”.

UZ VIENU PIEAUGUŠO  
NE VAIRĀK KĀ SEŠI BĒRNI

Latvijas vecāku organizācijas 
„Mammām un tētiem” vadītāja Inga 
Akmentiņa-Smildziņa uzsver, ka ve-
cākiem rūp, kā viņu bērns jūtas pat-
laban: vai ir laimīgs, paēdis un citi 
ļoti praktiski novērojumi. „Mums ir 
priekšlikums – ir nepieciešams vairāk 
audzinātāju un auklīšu, jo psihologi 
norāda, ka optimāli viens pieaugušais 
var apskaut četrus bērnus, un tādām 
vajadzētu būt proporcijām arī bērnu-
dārzā – uz vienu pieaugušo ne vairāk 
kā seši bērni. Tas samazinātu skolotāju 
stresa līmeni, jo, piemēram, lai izvestu 
ārā 20–25  bērnus un visus pārredzē-
tu, vajadzētu vismaz sešas acis. Ne-
noliedzami, tas samazinātu arī bērnu 
stresa līmeni, un viņi slimotu mazāk, 
jo izjustu gaidīto uzmanību,” saka ve-
cāku pārstāve. „Ticam, ka jau patlaban 
bērnudārzu darbinieki ir kompetenti 
un gudri, bet ir jārada apstākļi, lai viņi 
ikvienam bērnam spētu iedot vairāk 
un radošāk, lai darbs noritētu daudz 
produktīvāk.”

GALVENAIS DARBĪBAS 
VEIDS IR ROTAĻA

Latvijas Privāto pirmskolu biedrī-

Zinātkāri un 
dzīvespriecīgi apjaust 

sevi un vidi ap sevi

cējošo darbu rezultātu saskaņošanu. 
Mani sarūgtina, sāpina, ja sākam ru-
nāt par sešgadniekiem un lēmumu vi-
ņiem šajā vecumā doties uz skolu, uz 
1. klasi – ne visur ir piemērotas telpas, 
nav skolotāju palīgu,” atgādina pirms-
skolas izglītības metodiķe.

Daugavpils Universitātes profeso-
re Elfrīda Krastiņa stāsta: „Domāju, 
mēs visi piekrītam, ka pirmskolā bēr-
nam ir jābūt laimīgam, bet, atnākot uz 
skolu, jāvēlas zināt, darīt, domāt, jābūt 
prasmei komunicēt, jāprot patstāvīgi 
un pašregulēti darboties. Satura doku-
mentā ir jāraksta nevis brīva rotaļno-
darbība, jo tai ir nepieciešama vadība, 
bet pareizāk – brīva rotaļdarbība, kad 
bērns pats drīkst spēlēties, izvēlēties, ar 
ko to darīt, u. tml. Mācību videi arī ir 
jābūt tādai, kas piedāvā izvēles iespējas. 
Galvenais – mazos bērnus dienas gaitā 
nevajag pārslogot, lai tik tiešām mācī-
šanās notiktu rotaļājoties. Nevajadzētu 

bas vadītāja Daina Kājiņa uzskata, ka 
vispirms ir jāpārskata savas prasmes 
un attieksme, kā sagaidām pirmsskolē-
nu. „Ja būs radīta emocionāli droša un 
attīstoša vide, tad, rotaļājoties un spē-
lējoties un dzīvojot kopā ar skolotājām, 
bērns apgūs visu, arī burtus, ciparus. 
Vai bērns sāks lasīt četros vai sešos ga-
dos, tas nav atkarīgs tikai no skolotāja, 
bet no katra individuāla bērna. Vecā-
kiem skaidrojam, ka galvenā nodarbe 
ir rotaļa un spēle, bet bieži sešgadīgo 
bērnu mammas, atgriezušās no sapul-
ces skolā, satrauktas stāsta, ka vasarā 
bērnam jau ir jāprot lasīt. Protams, tas 
nav slikti, bet, ja pieprasa, cik vārdu 
jāizlasa minūtē, tad stress skar visus,” 
stāsta D. Kājiņa.

Pirmskolā, viņasprāt, šāda vei-
da prasības varētu aizstāt ar kaut ko 
daudz vērtīgāku: cik spēļu zina, cik ro-
taļās laukumā un cik domu rotaļās ir 
piedalījies pēdējos pāris gados. „Jo vai-
rāk spēļu un rotaļu bērns zinās, jo viņš 
būs laimīgāks skolā,” secina runātāja.

KUR ATRADĪSIES SEŠGADNIEKI
Cēsu novada pašvaldības izglītī-

bas nodaļas speciāliste Dzintra Ko-
zaka atklāj, ka viņu esot savaldzinājis 
projekta satura mērķis – zinātkārs un 
dzīvespriecīgs bērns. Skolotājas gan 
norādot, ka jau patlaban bērni ir labi 
sagatavoti skolai, un īsti neizprotot, ko 
no viņām vēl sagaida. „Novadā saturu 
esam apsprieduši un secinājām, ka tajā 
nav nekāda revolucionāra apvērsuma, 
taču lielās bažas ir par to, ka samulsu-
ši ir skolotāji: viņi zina, kā, piemēram, 
svinēt Lieldienas, taču tagad svarīgāks 
ir nevis rezultāts, bet pats process. Pie-
ļauju, ka problēmas būs ar diagnosti-

Elfrīda Krastiņa.
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noteikt arī nekādus griestus, jo bērni 
attīstībā ir atšķirīgi. Nekādā gadījumā 
nedrīkst uzspiest visiem darīt kaut ko 
vienādi  – visi dara tā! Nevajag lietot 
pirmsskolēniem nepiemērotus formu-
lējumus, piemēram, „atbildīgi”, „mērķ-
tiecīgi”, jo ne visi apjēdz šo vārdu nozī-
mi, un no visiem to nevar prasīt.”

Profesore norāda, ka viņu neapmie-
rina projekta autoru ieviestā līdzšinējā 
slepenība – par norisēm zina tikai pi-
lotskolas. Jaunās pieejas labprāt apgūtu 
jau universitātes studenti, tādēļ ir jādo-
mā, kā veiksmīgākās metodes uzreiz 
ieviest arī masveidā. E. Krastiņa aicina 
programmu veidotājus būt ļoti uzma-
nīgiem pret pirmklasniekiem: „Patla-
ban vairākumam septiņgadīgu bērnu 
grūtības sagādā darbības ar skaitļiem 
līdz desmit. Daļa bērnu netiek līdzi 
tādā tempā, kā to visi gribētu, un tas 
ir jāievēro. Ļoti nopietni jāizvērtē, kur 
atradīsies sešgadnieki.”

Projekta ieviešanas vadītāja Zane 
Oliņa atbildot skaidro: „Pirmsskolas 
izglītības vadlīnijas, tāpat kā standarti 
skolā, apraksta sasniedzamo rezultātu, 
un mēs gribam, lai bērns to arī ir ie-
mācījies. Tas ir dokuments, kas atbilst 
mūsu vīzijai par sasniedzamo rezultā-
tu. Speciāli nekas nav slepens, bet vēl 
līdz pagājušā gada septembrim nebija 
satura vidusskolai. Bērniem neliksim 
divreiz mācīties vienu un to pašu, tādēļ 
sešgadīgie ies 1. klasē, bet septiņgadī-
gie – 2. klasē.”

Vairākums diskusiju foruma da-
lībnieku gan bija neizpratnē, kāpēc tik 
ļoti jāsteidzina sešgadīgo ievietošana 
1. klasē, un paši arī rada atbildi: to sek-
mē sistēma „nauda seko skolēnam”, un 
skolu vadītāji ir ieinteresēti finansiāli, 
mazāk domājot par bērnu labsajūtu. 
Cita versija: darba devēji ātrāk gaida 
darba ņēmējus. Izskanēja bažas, ka Ve-
selības inspekcija ir valsts valstī un ne 
visās skolās ir iespēja nodrošināt tādu 
vidi, kāda tiek paredzēta jaunajā saturā 
un pieejas maiņā.

PAR DAUDZ KO NEIZPRATNĒ
Nesapratni rada vadlīniju lielie jau-

tājumi, piemēram, kā izturamies pret 
pasauli, jo svarīgāk ir būt šajā pasaulē, 
līdz sešu gadu vecumam apgūt dzīvot-
prasmi un dzīvotziņu, nevis formula: 
es – mēs – daba. Daudzus, kā jau minē-

ja profesore E. Krastiņa, mulsina sarež-
ģīti formulējumi, piemēram, no bērna 
sagaidīt atbildīgu attieksmi tehnoloģiju 
izmantošanā, tādēļ viņa aicina rakstīt 
tā, lai nebūtu jāmeklē kāds, kas uz-
rakstīto papildus vēl izskaidro, turklāt 
ir svarīgi zināt, par kuru vecumu runā.

Latvijas Pašvaldību savienības pa-
domniece izglītības un kultūras jau-
tājumos Ināra Dundure norādīja uz, 
viņasprāt, ačgārnu darbību: vēl pirms 
aprobācijas rezultātu apspriešanas, jau 
maija beigās, ir paredzēts vadlīnijas ap-
stiprināt.

Joprojām jēdzieni tiek izprasti da-
žādi, un izskanēja iebildumi, ka apro-
bēt var vienīgi mācību līdzekļus, nevis 
idejas.

Diskusijas dalībniekus lūdza izteik-
ties, kādam, viņuprāt, ir jābūt vadlīniju 
noteiktajam sasniedzamajam rezul-
tātam. Izskanēja atbildes: sasniedza-
mais rezultāts ir process, kurā apgūst 
kādu prasmi, vai jau apgūtas prasmes; 
process, kas palīdz veidot individuālu 
pieredzi; brīva un organizēta rotaļdar-
bība  – gan skolotāja, gan bērna paša 
organizēta. Kāda ir skolotāja loma? 
Galvenokārt tas ir atbalsts.

Kā notiks vērtēšana? Dalībnieki 
vienprātīgi piekrita, ka vērtēšana no-
tiek, skolotājam vērojot un fiksējot 
ikviena bērna attīstības dinamiku, 
mudinot darīt un sasniegt arvien vai-
rāk, lai notiktu virzība, tātad par katru 
bērnu izveidojot individuālu portfolio.

Radās jautājums, kas slēpjas aiz vār-

diem „jābūt atbilstošai videi”. Sanākušie 
rada kopsaucēju, ka videi ir jābūt bēr-
nam pieejamai, daudzveidīgai, bet ne 
pārblīvētai ar dažādiem priekšmetiem. 
Bērniem ir svarīgi daudz kustēties un 
darboties, tādēļ ir jābūt iespējai doties 
laukā. Ne mazāk svarīgi ir ļaut mierīgi 
atpūsties, tādēļ arī tas ir jānodrošina. 
Šķiet, visi bija vienisprātis, ka priekš-
noteikumi šādai emocionāli drošai un 
attīstošai videi pagaidām ir radīti tikai 
pirmskolā, tādēļ sešgadniekiem ir jāat-
rodas bērnudārzā, bet saukt viņus var 
par skolēniem jeb pirmklasniekiem.

Klātesošie vecāki piebilda, ka dau-
dziem tomēr pietrūkst sapratnes par 
runāto, tādēļ ir nepieciešama atgrie-
zeniskā saite, kas varētu būt 1–2 stun-
du (gadā) individuāla saruna tieši par 
viņu bērnu. Galvenie indikatori ir bēr-
na labsajūta un līdzdalība. Vēl izskanē-
ja viedoklis, ka bērnudārzā galvenais ir 
bērnam iemācīt apģērbties, nomazgāt 
muti, atkārtot, darīt, svarīga ir nevis 
kritiskā domāšana, bet tāda domāša-
na, lai varētu sākt pazīt burtus un se-
šos gados izrunāt skaņas, prast dzimto 
valodu. Mūzikas skolotājiem ir jāmāca 
mīlēt mūziku, nevis jādarbojas pēc in–
strukcijas, tādēļ telpā būs visdažādākie 
instrumenti, arī pašdarināti, bet valo-
du bērni mācīsies sadarbībā. Lielajām 
idejām nav jābūt pārāk plašām, lai sko-
lotāji neapmulstu, bet vispirms izpras-
tu sevi un tad ļautu bērnam pamazām 
zinātkāri un dzīvespriecīgi apjaust sevi 
un vidi ap sevi.

Zane Oliņa. Ināra Dundure.
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ILZE VANAGA,
projektu asistente Gulbenes  
3. PII „Auseklītis”

23.–25. janvārī Gulbenes 3. pirms-
skolas izglītības iestāde (PII) „Ausek-
lītis” uzņēma deviņus pedagogus no 
Spānijas, Rumānijas un Igaunijas, 
lai dalītos pieredzē par sajūtu izglī-
tības metodēm, ko izmanto darbā ar 
pirmsskolas vecuma bērniem.

Mūsdienu pasaule cilvēku arvien 
vairāk attālina no dabas. Informācijas 
daudzums, IT izmantošana, urbanizā-
cija, dzīves dinamika, izvēļu pārbagā-
tība – tas viss atsvešina cilvēku no viņa 
būtības, kas ir un paliek daba. Tāpēc 
bērnudārza darbā svarīgas ir metodes, 
kurās maksimāli izmantojam dabas 
materiālus, kā arī ļaujam bērnam būt 
tiešā kontaktā ar dabas resursu lab-
vēlīgo ietekmi mijiedarbībā ar maņu 

„Auseklītis” dalās pieredzē 
ar ārvalstu pedagogiem: 

sajūtu izglītības 
metodes

aktivēšanu: sajust, sadzirdēt, saredzēt, 
sasmaržot, aptvert, līdzpārdzīvot.

Ārvalstu kolēģi guva teorētiskas 
un praktiskas zināšanas darbā ar 
dažādām metodēm, ko izmantojam 
„Auseklītī”: krāsainajām smilšu spē-
lēm, dabas vides estētikas studijas 
nodarbībām ar dabas materiāliem 
un silto smilšu kastē, nodarbībām ar 
krāsainajiem graudiem un pupiņām, 
kā arī gada rita pieeju bērnudārza 

Ārvalstu kolēģi kopā ar mūsu pedagogiem un vadītāju Viju Pušķi.

VISI FOTO: no PII „Auseklītis” arhīva
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darbā. Nodarbību pamatā ir dabas vi-
des estētikas metodika, šīs pieejas pa-
matlicēja ir pedagoģe Diāna Timofe-
jeva. Īpaša nozīme šai pieejai ir darbā 
ar hiperaktīviem bērniem, bērniem 
ar mācīšanās un runas traucējumiem.

Papildus tam viesojāmies Gul-
benes 1.  PII, kas dalījās pieredzē ar 
programmu „FasTracKids” un starp-
tautisko ekoskolu programmu. Pe-
dagogu mācību mobilitāte norisinā-
jās projektā „The Essence of Sense” 

(„Maņu esence”), un tiek plānotas 
vēl trīs mācību mobilitātes Spānijas, 
Rumānijas un Igaunijas bērnudārzos, 
kur „Auseklīša” pedagogi gūs jau-
nas prasmes un zināšanas darbā ar 
pirmsskolas vecuma bērniem.

Ārvalstu kolēģu radītie darbi, izmantojot krāsainās smiltis.

Iegremdējot rokas krāsainajos graudos un pupiņās.
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Krāsaino smilšu spēles.

Rumāņu pedagogi izbauda nodarbības silto smilšu kastē. Vienojamies par to, ko saprotam ar sajūtu izglītību.
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Rotaļdarbība „Gadalaiki”

RĪTA APLIS
 Sasveicināšanās:
Labdien tev (abas plaukstas norā-

da uz priekšu),
Labdien man (abas plaukstas pie 

sevis),
Labdien manam draudziņam (ar 

plaukstu pamāj draugam)!
Skolotāja novēl:
Lai jauka jums diena,
Lai bēdas nevienas!

Īkšķīt’s pirkstus sveicināja (īkšķis 
satiekas ar katru no pirkstiem),

Pirkstiņš pirkstus sveicināja (sa-
tiekas abu roku pirksti pa vienam),

Tad tie mīļi apskāvās (sakļauj 
pirkstus),

Nu var dienas darbus sākt (sasit 
plaukstas)!

Temats: Ziema
Lielā ideja: Cik daudzveidīgā pasaulē es dzīvoju!
Ziņa bērnam: Mēs ziemā: gadalaiki, laika ritms.
Bērnu vecums: Piecgadīgie bērni grupā „Pūcītes” (22 bērni).
Tematam paredzētais laiks: 12. janvāris

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

DACE LIEPA, INA LEITE,
Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” skolotājas

VISI FOTO: no PII „Sprīdītis” arhīva

CAURVIJU PRASMES
 C1 – domāšana un radošums:

  nosauc un apraksta novēroto ob-
jektu, parādību īpašības.

 C2 – digitālā:
  mācās saprast digitālo tehnoloģi-

ju lomu.
 C3 – sadarbība un līdzdalība:

  palīdz citam un pieņem cita palī-
dzību.

 C4 – pašizziņa un pašvadība:
  lai īstenotu ieceri, plāno darbību.

JOMU PRATĪBAS
 V – valodu:

  izsaka domu, skaidro viedokli par nedēļas 
dienām, gadalaikiem.

 M – matemātikas:
  salīdzina divus vienu otram sekojošus skait-

ļus, izmantojot kalendāru.
 D – dabaszinātņu:

  stāsta par novērotajām izmaiņām dabas ob-
jektos ziemas laikapstākļu ietekmē.

 S – sociālā un pilsoniskā:
  veic kopīgu uzdevumu apakšgrupā, pārī ar 

sev līdzīgo.
 K  – kultūras izpratnes un pašizpausmes 
mākslā:

  gatavo gadalaiku koku, izmantojot dažādus 
darbības veidus.

VĒRTĪBAS
Rosināt izdarīt secinā-
jumus un spriedumus 
patstāvīgi.
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 Noskaidro nedēļas dienu, datumu, 
mēnesi, gadalaiku.

 Rotaļdeja: Vineta Vītola, „Ko lai 
ziemā dara”.

DARBĪBAS JOMU CENTROS
Rotaļdarbība tiek veikta nedēļas 

pēdējā darba dienā kā temata noslē-
dzošā, nostiprinošā darbība, kurā 
piedalās grupas skolotāja, skolotājs 
logopēds un skolotāja palīgs. Pieau-
gušie atbalsta bērnu darbības jomu 
centros.

 Bērni izvēlas dažādu krāsu riņķus, 
veido apakšgrupas un atrod atbil-
stīgu centru tālākajai darbībai.

VALODU CENTRS (DZELTENS)
  Noraksta nedēļas dienas.

dārs, kura pirmie desmit datumi ir 
aizklāti. Pārim skaitļi ir jāsakārto 
pareizā secībā. Par palīgmateriālu var 
izmantot skaitļu rindu.

DABASZINĀTŅU CENTRS (ZAĻŠ)
  Knaģīšu spēle „Gadalaiki”.

Izmantojot sagatavi, bērni krāso, 
rotā, griež, līmē – gatavo individuālu 
gadalaiku koku.

 Dinamiskā pauze
Atskanot skolotājas dotajam ska-

ņas signālam (zvārgulītis), bērnu 
apakšgrupas skaita dzejoli ar kustī-
bām:

Ziemā sniga sniedziņš (visi pirksti 
kustas virzienā no augšas uz leju, at-
tēlo snigšanu),

Vasarā lija lietutiņš (ar pirkstu ga-
liem bungo pa grīdu),

Rudenī aukstais vējiņš pūš (abas 
plaukstas veido tauri, pūš).

Skolotāja uzdod jautājumu, kāds 
gadalaiks dzejolī nav pieminēts un 
kas šajā gadalaikā notiek. Pēc atbil-
dēšanas bērnu apakšgrupas mainās 
pulksteņa rādītāja virzienā.

INTERAKTĪVIE UZDEVUMI 
(ORANŽS)

Bērni strādā ar interaktīvajām 
darba lapām, nosakot galvenās gada-
laiku pazīmes (IT, „Lielvārds”).

Bērni darbojas apakšgrupā, iz-
manto varavīksni ar nedēļas dienu 
nosaukumiem un kārtas skaitļa vār-
diem, katrs bērns noraksta vienu die-
nas nosaukumu un lapu nodod nāka-
majam, turpina, kamēr visas nedēļas 
dienas norakstītas.

  Diferencē gadalaiku pazīmes.
Kamēr tiek veikts noraksts, pārē-

jie diferencē gadalaiku pazīmes.

MATEMĀTIKAS CENTRS 
(VIOLETS)

  Ievieto trūkstošos skaitļus ka-
lendārā, veido skaitļu rindu no 
1 līdz 10.

Bērni darbojas pārī, savstarpēji 
vienojoties. Tiek izmantots kalen-

Katram bērnu pārim ir savs spēles 
komplekts. Bērni, savstarpēji saru-
nājoties, vienojas par gadalaiku pa-
zīmēm un pievieno tās attiecīgajam 
gadalaikam.

  Spēle „Četri gadalaiki”.

Bērni darbojas apakšgrupā, kurā 
izvēlas vienu spēles vadītāju, pārējie 
bērni izlozē gadalaikus. Bērniem ar 
aizklātām acīm (brilles) pēc taustes 
ir jāpazīst detaļa no sava spēles kom-
plekta (piedāvā spēles vadītājs).

KULTŪRAS IZPRATNES 
UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
CENTRS (ZILS)

SECINĀJUMI
Piedaloties projektā „Kompeten-

ču pieeja mācību saturā”, pastiprināti 
strādājot ar caurviju „Sadarbība un 
līdzdalība”, pievēršam lielāku uzma-
nību bērnu savstarpējai komunikāci-
jai, izvirzām uzdevumus apakšgru-
pām un pāriem. Bērniem ir grūtības 
vienoties par kopīgu darbošanās mo-
deli, viņi vairāk ir pieraduši paļauties 
uz pieaugušā viedokli.

Lai veiksmīgāk noritētu rotaļdar-
bība, ir nepieciešama vismaz četru 
pedagogu līdzdarbība.


