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Pasgatavoti materiali 
atbildigai un jegpilnai berna pieredzei pirmskola

Viens no galvenajiem Rīgas 
275. pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 
„Austriņa” 2014./2015. mācību gada 
uzdevumiem ir veicināt bērnu prasmi 
rūpēties par savu veselību, uzņemties 
atbildību par tuvākās vides sakopšanu 
un dabas resursu ekonomēšanu. Tie-
ši tāpēc atbilstoši pedagoģiskā darba 
virzībai šajā mācību gadā tika orga-
nizēti vairāki semināri un skolotāji 
intensīvi apmeklēja Rīgas izglītības 
un informatīvi metodiskā centra 
(RIIMC) vadītos pedagogu profesio-
nālās kvalifikācijas pilnveides kursus 
„Bērnu iepazīstināšana ar dabu un 
dabas materiālu lietošanu pedago-
ģiskajā procesā un bērnu tiesību 

aizsardzība”. Par kvalitatīvo kursu 
lektoru darbu un ērto norises vietu 
(mūsu PII lielajā zālē) esam ļoti pa-
teicīgi, īpaši RIIMC galvenajai spe-
ciālistei Dacei Reknerei. Viņa uzcītīgi 
izzināja pedagogu intereses un prob-
lēmas, kuras rodas ikdienas situācijās, 
un prasmīgi virzīja interaktīvu kursu 
norises darbu.

Nozīmīgs bija arī 2014. gada nogalē 
veidotais ekoskolu programmas PII 
seminārs, kurā satikās dažādu Latvi-
jas novadu pedagogi zaļās domāšanas 
entuziasti. Tika izzināti vairāki eko-
skolu temati, un arī mūsu pedagogi 
dalījās pieredzē par veselīga dzīves-
veida popularizēšanas darbu.

Patlaban vēlamies pastāstīt par vēl 
vienu brīnišķīgu iespēju gūt jaunas 
idejas un veidot sadarbības seminā-
rus ar PII darbiniekiem. Šajā gadā uz 

mūsu aicinājumu dalīties pieredzē 
oriģinālu materiālu gatavošanā, iz-
mantojot pārtikas produktu iepako-
jumu un sadzīvē lietojamo materiā-
lu pārveidošanu, atsaucīgi pieteicās 
Iecavas PII „Cālītis” vadītājas viet-
niece Marina Vesere un pirmsskolas 
izglītības skolotāja Diāna Krikščūne.

Semināra laikā esam izvērtējuši 
savu profesionālo pieredzi integrē-
tas pieejas īstenošanā, iepazīstinot ar 
dabu un atbildīgu, jēgpilnu praktis-
kās darbības apguvi pirmskolā; pa-
pildinājuši PII vidi ar pašgatavotiem 
didaktiskajiem līdzekļiem.

Bet vispirms ieklausīsimies D. Krikš-
čūnes teiktajā par to, kā rodas jaunas 
idejas! Viņa mums izstāstīja, ka, studē-
jot Liepājas Universitātes Pedagoģijas 
fakultātē, studiju kursā „Mācīšanas 
metodika un mācību stili pirmssko-

FOTO: no personiskā arhīva

Diāna Krikščūne demonstrē pieredzes materiālus.

AgrItA tAurIņA, 
Rīgas 275. PII „Austriņa” 
vadītājas vietniece
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las vecuma bērniem” pie docētājas Irēnas Valdmanes tika 
uzdots patstāvīgais darbs – pēc viņas dotā parauga mājās 
izveidot pašiem savu didaktisko līdzekli – pašpārbaudes 
kastīti. Tātad radošām idejām ir nepieciešama iedvesma, 
sirsnīgs aicinājums un arī paša pedagoga vēlme meklēt 
kādu jaunu risinājumu.

Diāna, turpinot iepazīstināt ar pagatavoto materiālu, 
norāda, ka kastītes darināšana ir atkārtoti lietota mate-
riāla pārveidošana, kuras laikā tiek aktivizēta pedagoga 
radošā iztēle un dabas resursu lietderīga taupīšana, iz-
mantošana.

Semināra gaitā Diāna un viņas kolēģe Marina Vesere 
plašāk skaidroja galvenās atziņas:
 pašpārbaudes kastīte bērniem ir kā brīnumkastīte, 

kura nodrošina sekmīgāku koncentrēšanās spēju attīstī-
bu;
 darbošanās ar kastīti attīsta bērna smalko motoriku, 

kas ietekmē arī intelektuālo attīstību;
 šajā darbībā tiek aktivizēta bērna iztēle, pārliecība 

par savām spējām;
 ar to var darboties gan pieaugušā vadībā (pieaugu-

šais rāda kartīti, un bērni atbild, skaidro kartītē ieraudzī-
to saturu un pašās beigās pārliecinās par pareizo atbildi), 
gan bērns patstāvīgi, spēlējoties vienatnē vai kopā ar vien-
audzi;
 darbības ar šo didaktisko līdzekli nodrošina iespēju 

spēlēt lomu rotaļu, piemēram, iztēloties skolotāja un sko-
lēna sadarbību, apgūt lomu spēli, pilnveidot dialogrunu;
 pateicoties rotaļīgajām, ar pārsteigumu saistītajām 

darbībām, var sekmīgāk un bez lielas piepūles ieinteresēt 
bērnus apgūt nepieciešamās zināšanas, vienlaikus gūstot 
prieku un izklaidējoties.

Ierosmei Diāna piedāvāja izdomāt un uztaisīt dažādas 
pašpārbaudes kartītes rotaļnodarbību vai grupas interešu 
centru bagātināšanai. Piemēram:
 matemātikai: saskaitīšana, figūras (no cik punktiem 

sanāk kāda figūra) utt.;
 valodai: burta un skaņas saiknes veidošanai vai no-

stiprināšanai; jautājumu un atbilžu lasīšana, lai sekmē-
tu dialogrunu un izpratni par dažādām lietām, notiku-
miem;
 zīmēšanai: krāsu jaukšana (kāda krāsa sanāks, ja sa-

jauc, piem., dzeltenu ar sarkanu = oranža) utt.;
 dabas mācībai: kuram kokam kādi augļi (priede – 

čiekuri, ābele – āboli) utt.
Katram interesentam – pedagogam vai vecākiem – Di-

āna atgādināja, ka būtiski ir labi sagatavoties darbam.
Nepieciešamie materiāli: 1 litra sulas kaste (sausa), 

tukšs tualetes papīra rullīša kartons (kurš nešķīst ūdenī), 
2 A3 formāta kartona lapas (krāsas pēc izvēles), PVA līme 
vai līmes zīmulis un karstā līme, parastais zīmulis, lineāls, 
papīra nazis, šķēres un bildītes vai uzlīmes (kartītēm).

Ieteicamā darbības gaita kastītes izgatavošanai:
 nomēra no kastes apakšas 2 cm no abām malām, no-

velk taisnu līniju;
 nomēra tālāk no novilktās līnijas 2,5 cm no abām 

malām, novelk taisnu līniju;

 tālāk no novilktās līnijas nomēra 5 cm no abām ma-
lām, novelk taisnu līniju;
 tālāk no novilktās līnijas nomēra 2,5 cm no abām 

malām un novelk taisnu līniju;
 rezultātā uz kastītes virsmas (platās) ir novilktas 

4 līnijas.
Papīra rullītis:
 rullīti ar šķērēm pārgriež vertikāli pušu;
 ar lineālu nomēra 7 mm no rullīša garākās malas 

(lai līstu iekšā kastītē), nogriež nost;
 no abām pārgrieztajām malām nomēra 2 cm un no-

loka uz iekšu;
 pamēra, vai iekšā labi der pēc izmēra, vai nespiežas 

pie kastītes apakšas (aizmugures).
Kastes aplīmēšanas materiāla sagatavošana (2 A3 for-

māta lapas) – mērīt, griezt, piemērīt.
Uztaisīt vienu kartīti, izmanto attēlus vai uzzīmē.
Līmēt:
 aplīmē rullīti;
 pielīmē kastītes aizmuguri (apakšu), virsmu, sānus, 

apakšējo virsmalu, iekšmalas (2,5 cm), 5 cm malas atstāj 
vaļā, tad līmē atkal 2,5 cm iekšmalu un 7,5 cm augšējo 
virsmu;
 ielīmē (19,5 x 5,5 cm) abas iekšējās sānmalas;
 līmē rullīti (ar karsto līmi ātrāk un labāk pielīmējas);

FOTO: no personiskā arhīva

Pedagogi cītīgi gatavo didaktisko līdzekli.

inovācijas
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 uz rullīša malām pielīmē atlikušās 5 cm sānmalas;
 pa augšējo lodziņu 25 cm x 9,2 cm garo sloksni liek 

iekšā un pa apakšējo lodziņu izvelk ārā; pieloka augšmalu 
un apakšmalu, iespiež vidu tā, lai būtu brīvs starp rullīti 
un apakšu (kastītes aizmuguri);
 pamēģina, vai kartīte brīvi slīd cauri;
 pielīmē apakšmalu un augšmalu;
 uzlīmē vidusdaļu;
 kastīti pēc brīvas izvēles var izdekorēt (tomēr neiesaka 

to rotāt pārāk raibi, lai akcents tomēr ir uz kartītēm).
Kartīte: 8,5 cm x 4,5 cm. Piemēram: uz kartītes labās pu-

ses ir uzzīmēts ābols, uz kreisās – uzrakstīts vārda „ābols” 
pirmais burts Ā (pagriežot kartīti uz augšu, iznāks, ka ābols 
ir kājām gaisā, bet tā vajag, jo, kartīti liekot ar zīmējumu 
iekšā, augšējā lodziņā tā apgriezīsies un izkritīs, parādot pa-
reizo burtu atbilstoši vārda pirmajai skaņai).

Lai atvieglotu pagatavošanas procesu, ir izveidota pie-
grieztne. Lūdzam apskatīt attēlu ar izgriežamajām figūrām.

Noslēgumā Diāna un Marina skaidroja ieteikumus šīs 
idejas īstenošanai turpmākajā darbā:
 katru mēnesi pašpārbaudes kastīti papildināt ar jau-

nām kartītēm;
 organizēt vecāku pēcpusdienas (radošo darbnīcu) un 

izgatavot tādu materiālu katram bērnam, lai varētu to veik-
smīgi gan lietot pirmskolā un mājās, gan kādam uzdāvināt;
 mazākiem bērniem (aptuveni 2–5 g. v.) ir ieteicams 

darboties tikai kopā ar pieaugušo. Pieredze rāda, ka šāda 
vecuma bērni kartītes liek ar spēku neatkarīgi no tā, kādā 
virzienā tās stāv. Šajā vecumā bērni vēl nepazīst labo un 
kreiso pusi;
 esam pārliecinājušies, ka laminētas kartītes kalpo il-

gāk, bet tik labi neslīd;
 iesakām pagatavot didaktisko līdzekli „Pašpārbaudes 

kastīte” arī no lielākiem iepakojumiem.
Semināra gaitā vairākkārt izskanēja ideja, ka gatavu risi-

nājumu laiks ir beidzies – pašlaik pedagogam ir jācenšas būt 
radošam un darbā jāmeklē inovatīvi risinājumi. Semināra 
dalībnieki, stāvot aplī un plaukstās turot šifona audumu, lai 
vienotā kustībā varētu uzziedināt plaukstošus pumpurus, 
izteica atziņu, ka netradicionālās domāšanas potenciāls ir 
ārkārtīgi nozīmīgs jaunu ideju veidošanai.

Esam gandarīti, ka šajā mācību gadā Rīgas 275. PII „Aus-
triņa” pedagogi ir pilnveidojuši izpratni par brīvdabas pe-
dagoģijas atziņu iedzīvināšanu ikdienas darbā, bagātinājuši 
pieredzi par dabas un sociokultūras vides pedagoģiskā po-
tenciāla izmantošanu ekoloģiskās attieksmes veicināšanai 
pirmskolā.

FOTO: no personiskā arhīva

Radīšanas process liek aizdomāties vai aktīvi rīkoties.

FOTO: no personiskā arhīva

Noslēguma saruna aplī – plaukstās atveras pumpuri…

FOTO: no personiskā arhīva

Sagatavotā pašpārbaudes kastīte un dažādas kartītes.

inovācijas
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Matematisko
prieksstatu veidosana –
prieksmetiskaja darbiba, rotalu vide, 
tuvakaja apkartne, ikdiena

Noteikumi par valsts pirmsskolas  
izglītības vadlīnijām
Noteikumi nosaka pirmsskolas iz-

glītības plānotos rezultātus:
 saprot saikni starp skaitli un ci-

paru, raksta ciparus;
 saprot saskaitīšanas un atņem-

šanas darbības, prot iegūt rezultātu 
praktiskās situācijās skaitļa 10 apjo-
mā;
 pazīst ģeometrijas pamatele-

mentus (punkts, līnija, riņķis, trijstū-
ris, četrstūris). 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 
533 (2012. gada 31. jūlijā)

Ievads
Pirmās elementārās matemātiskās 

prasmes bērns apgūst ģimenē. Sākotnē-
jās pieredzes bagātināšana tālāk notiek 
pirmsskolas izglītības iestādē (PII). 

Pirmsskolas vecumā ir ļoti nozīmī-
gi veicināt matemātisko jēdzienu iz-
pratni. Sākuma posmā galvenā slodze 
ir mehāniskajai atmiņai, bērnam ir jā-
atceras skaitļu un figūru nosaukumi, 
jāiegaumē sakarības un likumi.

Lai mācību process nekļūtu for-
māls, ir svarīgi nodrošināt bērna uz-
skatāmi darbīgās domāšanas attīstību, 
pakāpeniski virzoties uz loģiski abs-
trakto domāšanu. 

Bērnam matemātiku nevajadzētu 
uzspiest, censties mehāniski mācīt 
skaitļus un matemātiskās pamatdar-
bības.

Tā mazais tikai iemantos bailes no 
matemātikas: „Ja man to tik ļoti māca, 
tas ir kaut kas sarežģīts...”

Vajadzīga liela pacietība, lai ar bēr-
na vecumam atbilstošām metodēm un 
paņēmieniem palīdzētu viņam attīstī-
ties tā, lai pozitīvās emocijas kļūtu par 
virzītājspēku elementāro matemātisko 
zināšanu un prasmju apguvē. 

Metodiskās pamatnostādnes 
matemātisko prasmju  attīstīšanai
Darbā ar pirmsskolas vecuma 

bērniem svarīgākais:
 bagātināt bērna sajūtu pieredzi 

un veicināt viņa attīstību tajā virzienā, 
kurā viņš ir visuzņēmīgākais;
 izvēlēties bērna vecumam atbil-

stošākos paņēmienus izziņas darbības 

aktivizēšanai;
 matemātisko prasmju apguvē 

pievērst uzmanību ne tikai saturam, 
ko bērns apgūst, bet arī procesam, kā 
to apgūst (integrētās rotaļnodarbī-
bas);
 organizēt vidi, kas rosinātu bēr-

nus meklējumdarbībai, pētīšanai, 
radošam atklājumam, lai pozitīvas 
emocijas raisītu tieši pats darbības 
process.

Pirmsskolas pedagogiem jāprot 
saskatīt, ka matemātika ir visapkārt – 
grupas telpā, laukumā, pastaigu vietās. 
Tad arī uzdevumi rodas it kā paši no 
sevis.

VItA VANAgeLe, 
Ilūkstes PII „Zvaniņš” skolotāja, 
vadītājas vietniece metodiskajā darbā 

FOTO: no personiskā arhīva

Pirmsskolas vecumā ir ļoti nozīmīgi veicināt matemātisko jēdzienu izpratni. Sākuma 
posmā galvenā slodze ir mehāniskajai atmiņai, bērnam ir jāatceras skaitļu un figūru 
nosaukumi, jāiegaumē sakarības un likumi.

pieredze

2 cm
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Ilūkstes PII „Zvaniņš” pe-
dagogu pašgatavotie metodis-
kie līdzekļi, spēles, uzskates 
materiāli matemātikas priekš-
statu labākai apguvei

Matemātikas centra nofor-
mējums grupas telpā (materiāls 
– zīmējumi, laminējamā plēve, 
arakals, kavrolīns).

uzdevums: 
 rosināt risināt vienkāršus teksta uzdevumus, prak-

tiski darbojoties.

uzdevums: 
 attīstīt izpratni par skaitu un atbilstošu ciparu.

uzdevumi: 
 vingrināt noteikt atšķirīgus objektus pēc lieluma;
 vingrināt noteikt skaitļa sastāvu, veidojot dažādas 

priekšmetu kombinācijas.

pieredze
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Spēle „Krāsainās puķītes” 
(materiāls –audums, kastaņi)

uzdevumi: 
 attīstīt prasmes skaitīt pēc taustes;
 rosināt salikt priekšmetus augošā un dilstošā 

secībā;
 rosināt noteikt pamatkrāsas apkārtējā pasaulē.

Spēle „Pasaciņa” 
(materiāls – kavrolīns)

uzdevumi: 
 attīstīt stilizētu priekšmetu izlikšanu no ģeo-

metriskām formām;
 vingrināt salīdzināt vienāda un atšķirīga lielu-

ma priekšmetus.

Spēle „Gadalaiku kalendārs” 
(materiāls – finieris, kavrolīns, 
papīrs, laminējamā plēve)

uzdevumi: 
 nostiprināt bērnu zināšanas par gadalaikiem, 

mēnešu nosaukumiem un to secību;
 nostiprināt bērnu zināšanas par ciparu rindu 

(no 1 līdz 12).

Spēle „Dārzeņi un augļi” 
(materiāls – dzija)

uzdevumi: 
 vingrināt atšķirt jēdzienus „viens”, „daudz”;
 turpināt salīdzināt dažādas priekšmetu kopas, 

veidot vienādas no nevienādām;
 vingrināt salīdzināt vienāda un atšķirīga lieluma 

priekšmetus.

pieredze
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pieredze

Spēle „Uzliec gumiju” 
(materiāls – koka paliktnis, piespraudes, gumijas)

uzdevumi:   
 attīstīt prasmi skaitīt;
 vingrināt veidot dažāda garuma nogriežņus;
 attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.

Spēle „Ciparu mājiņas” 
(materiāls – kartons) 
uzdevumi: 
 veidot priekšstatu par skaitļa sastāvu;
 veidot prasmi atspoguļot skaitļa sastāvu no di-

viem skaitļiem;
 nostiprināt prasmes darbībās ar saskaitīšanu.

Spēle „Saliec!” 
(materiāls – krāsainais kartons, 
laminējamā plēve)

uzdevumi: 
 turpināt iepazīstināt ar ģeometriskām for-

mām;
 attīstīt stilizētu priekšmetu izlikšanas prasmes 

no ģeometriskām formām pēc parauga.
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Spēle „Sarkanie un dzeltenie stieņi” 
(materiāls – iepakojuma ruļļi, eļļas krāsa, kartons)

uzdevumi: 
 iepazīstināt bērnus ar metrisko sistēmu;
 iepazīstināt ar daudzumiem no 1 līdz 10;
 veicināt redzes, taustes, uztveres un domāšanas at-

tīstību.

Spēle „Jautrie tārpiņi”
(materiāls – kartons, kavrolīns, 
plastmasas pudeļu vāciņi)

uzdevumi: 
 veidot priekšstatu par skaitļu rindu, veidot to 

augošā un dilstošā kārtībā;
 nostiprināt prasmes darbībās ar saskaitīšanu 

un atņemšanu.

Spēle „Taurenīši” 
(materiāls – kartons)

uzdevumi: 
 attīstīt vērīgumu, spējas salīdzināt;
 rosināt noteikt 1. pakāpes atvasinātās krāsas ap-

kārtējā vidē.

Spēle „Ciparu lineāls” 
(materiāls – kartons)

uzdevumi: 
 attīstīt izpratni par skaitļu un tiem atbilstošu ciparu 

rindu;
 nostiprināt prasmes darbībās ar saskaitīšanu un at-

ņemšanu.
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pieredze

Spēle „Pabaro putniņu” 
(materiāls – dažādi iepakojuma trauciņi, 
arakals, pupiņas, zirņi)

uzdevumi:
 vingrināt atšķirt jēdzienu „vairāk”, „mazāk”;
 turpināt salīdzināt dažādas priekšmetu kopas;
 vingrināt noteikt skaitļa sastāvu, veidojot dažā-

das kombinācijas;
 attīstīt prasmi skaitīt;
 attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.

Spēle „Es mācos skaitīt” 
(materiāls – krāsainais kartons, laminējamā plēve)

uzdevumi: 
 veicināt prasmi skaitīt un salikt priekšmetu daudzumu, lai 

tas atbilstu ciparam uz kartītes;
 patstāvīgi veidot priekšmetu kopas, lai to summa atbilstu 

ciparam.

Spēle „Krāsainie aplīši” 
(materiāls – kartons)

uzdevums: 
 nostiprināt prasmi darbībās ar saskaitīšanu un at-

ņemšanu.



13maijs 2015

sports

Pirmskolas sporta nodarbibas 
ir visparattistosas sportiskas aktivitates un vingrinajumi

Pēc īslaicīga atvaļinājuma pār-
skatot senākus laikraksta „Izglītība 
un Kultūra” numurus, pārsteidza 
26.03.2015. rakstā „Lai bērns izaugtu 
vesels, viņam jāsporto vismaz stundu 
dienā” ailē „Uzziņai” Latvijas Ārstu 
biedrības prezidenta Pētera Apiņa 
nosauktās akūtās problēmas saistībā 
ar bērnu un jauniešu sportu Latvijā.

Problēma Nr. 1, citēju: „Sporta no-
darbību pirmsskolas iestādēs nav vai 

arī tās ir bezjēdzīgas… Pirmsskolas 
iestādēs tiek gatavoti audzēkņi ar ne-
patiku pret sporta nodarbībām.”

Ir jau tā, ka pašvaldības nosaka 
darbinieku skaitu un amata likmes 
pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), 
bet, lai gan ar samazinātu slodzi (sa-
līdzinot ar dažus gadus senu pagātni), 
mums ir sporta skolotāja. Skolotā-
ja strādā pirmskolā jau vairāk nekā 
25 gadus, viņai ir atbilstoša izglītība, 
koriģējošās vingrošanas skolotāja ser-
tifikāts, viņa regulāri paaugstina savu 
kvalifikāciju specialitātē. Iestādē ir 
130 m2 telpa, kas ir paredzēta sporta 

DAINA KADIšeVsKA, 
Bauskas PII „Pasaulīte” vadītāja

FOTO: no personiskā arhīva

Mazajiem autobraucējiem ne ātrums, ne šķēršļi netraucē.

Vismaz tajās 
iestādēs, kur ir 
sporta skolotājs, 

sporta bāze un 
pozitīva attieksme 
pret savu darbu un 
audzēkņu vajadzībām, 
sporta nodarbības 
vai jebkāda cita veida 
sportiskās aktivitātes 
tiek organizētas.
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sports

nodarbībām. Struktūrvienībā ir čet-
ras grupiņas un sports un mūzika 
tiek vadīti vienā telpā.

Sporta skolotāja katrai bērnu gru-
pai vada trīs nodarbības nedēļā – di-
vas sporta zālē un vienu laukā (pēc 
laikapstākļiem). Mums ir grupas bēr-
niem ar speciālām vajadzībām. Šīm 
grupām tiek organizētas papildu at-
tīstošās vingrošanas un logoritmikas 
nodarbības pēcpusdienas cēlienā.

Sporta nodarbībās piedalās arī gru-
pas skolotāja, palīdzot sporta skolotā-
jai – seko pareizai vingrinājumu izpil-
dei, palīdz audzēkņiem pārgrupēties, 
mainot darbību, ir līdzatbildīga par 
bērnu drošību, sniedz individuālu at-
balstu. Tādējādi grupas skolotāja zina 
sporta mācību vielu, kustību rotaļas 
un var to nostiprināt pastaigu laikā 
laukumos.

Iespēju robežās labiekārtojam bēr-
nu rotaļu laukumus, lai pastaigu lai-
kā nodrošinātu viņiem daudzveidīgu 
kustību aktivitātes. Nodrošinām au-
dzēkņus ar rotaļlietām, tostarp spor-
ta aktivitātēm paredzētām.

Iestādē regulāri tiek organizētas 
sporta dienas, kuru laikā audzēkņu 
sporta rezultāti tiek fiksēti, labākie 
saņem diplomus un katra grupiņa – 
sportiskas balvas par panākumiem. 
Rezultātus pa gadiem ir iespējams 
salīdzināt, to analīze nodrošina turp-
māko mācību uzdevumu atbilstību 
aktualitātei.

Ir grupas, kuras organizē grupas 
audzēkņu un viņu ģimeņu sporta pa-
sākumus, tādējādi vairojot audzēkņos 
prieku par sportiskām aktivitātēm, 
lepnumu par sevi un savu ģimeni.

Tradicionāli katru trešo gadu iestā-
de rīko grupu vecāku sporta svētkus. 
Šajā pasākumā visu grupu vecāku ko-
mandas sacenšas par individuālām 
un komandu balvām dažādās sportis-
kās aktivitātēs. Tiek skaitīts, mērīts, 
izsvērts. Uzvarētāji saņem balvas, bet 

visiem kopā tiek sportošanas prieks 
un atpūta, kas saliedē PII audzēkņu 
vecākus un popularizē ikdienas spor-
ta aktivitātes ikvienā ģimenē.

Tāpēc, lūdzu, publicējot rakstus, 
neizteikt galīgo spriedumu – tā ir visās 
PII visā valstī. Vismaz tajās iestādēs, 

Es gan nosauktu 
vēl piekto akūto 
problēmu, kas 

ir saistīta ar bērnu 
sportu Latvijā. Un tā 
ir atsevišķu ģimeņu 
negatīvā attieksme pret 
sportiskām aktivitātēm, 
ko atbalsta ģimenes 
ārsti, izsniedzot izziņas 
ar aizliegumu apmeklēt 
sporta nodarbības.



FOTO: no personiskā arhīva

Kurš būs pirmais stafetē? Vecāki atbalsta bērnus.

FOTO: no personiskā arhīva

Pilsētas sporta laukumā ar prieku rādām savu prasmi lēkt tālumā.
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kur ir sporta skolotājs, sporta bāze un 
pozitīva attieksme pret savu darbu un 
audzēkņu vajadzībām, sporta nodar-
bības vai jebkāda cita veida sportiskās 
aktivitātes tiek organizētas.

Un par 40 % mazākas algas ir ne 
tikai treneriem, bet arī PII sporta sko-
lotājām, jo viņu slodze ir 30 stundu 
nedēļā, nevis 21 stunda (kā skolā).

Es gan nosauktu vēl piekto akū-
to problēmu, kas ir saistīta ar bērnu 
sportu Latvijā. Un tā ir atsevišķu ģi-
meņu negatīvā attieksme pret sportis-
kām aktivitātēm, ko atbalsta ģimenes 
ārsti, izsniedzot izziņas ar aizliegumu 
apmeklēt sporta nodarbības. Pirm-
skolas sporta nodarbības ir vispār-
attīstošas sportiskas aktivitātes un 
vingrinājumi, sporta spēļu elementu 
apgūšana un darbošanās ar sporta 
rīkiem, prieks par savām spējām un 
varēšanu. Mēs uzskatām, ka tās no-
stiprina ikviena bērna veselību, nevis 
grauj to. Un zinošs sporta skolotājs 
prot sabalansēt aktivitātes, diferen-
cējot tās atbilstoši audzēkņu vajadzī-
bām ne tikai pa vecuma grupām, bet 
arī individuāli.

Paldies par ieskatu, kuru jūsu avīze 
sniedz par dažādām ar izglītību sais-
tītām aktivitātēm mūsu valstī!

sports

FOTO: no personiskā arhīva

Iespēju robežās labiekārtojam bērnu rotaļu laukumus, lai pastaigu laikā nodrošinātu 
viņiem daudzveidīgu kustību aktivitātes. Nodrošinām audzēkņus ar rotaļlietām, to-
starp sporta aktivitātēm paredzētām.

FOTO: no personiskā arhīva

Varens lēciens!

FOTO: no personiskā arhīva

Sporta nodarbībās piedalās arī grupas skolotāja, palīdzot sporta skolotājai – seko parei-
zai vingrinājumu izpildei, palīdz audzēkņiem pārgrupēties, mainot darbību, ir līdzat-
bildīga par bērnu drošību, sniedz individuālu atbalstu.
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FOTO: no personiskā arhīva

Grupas „Kamenītes” vecāki stafetei ir gatavi. Vecāku sporta diena notiek sestdienā spor-
ta namā, kur vecāki demonstrē savu prasmi un varēšanu, nepiedaloties bērniem.

FOTO: no personiskā arhīva

Grupas „Zīļuki” ģimeņu sporta dienas 
dalībnieki uzmanīgi klausās sporta sko-
lotājas Brigitas Iļjinas skaidrojumu par 
nākamo stafeti.

FOTO: no personiskā arhīva

Uzskatām, ka sporta nodarbības nostipri-
na ikviena bērna veselību, nevis grauj to. 
Un zinošs sporta skolotājs prot sabalansēt 
aktivitātes, diferencējot tās atbilstoši au-
dzēkņu vajadzībām ne tikai pa vecuma 
grupām, bet arī individuāli.

FOTO: no personiskā arhīva

Vecāku sporta dienā no vietas tālumā lēc mamma, attālumu fiksē sporta skolotāja.

FOTO: no personiskā arhīva

Arī ziemā bērniem ir iespēja izbaudīt ziemas priekus sniega kupenās.

Pirmskolas sporta 
nodarbības ir 
vispārattīstošas 

sportiskas aktivitātes 
un vingrinājumi, 
sporta spēļu elementu 
apgūšana un 
darbošanās ar sporta 
rīkiem, prieks par savām 
spējām un varēšanu.




