Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums par visu, kas svarīgs pirmskolā
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Nu atnāca Jāņudiena!
Zili zaļi brīnumi PII „Ābelītē”
jūnijs 2015

Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”
audzēknes Sandijas zīmējums „Mamma pavasarī”

Nu atnāca Jāņudiena!

Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”
audzēknes Elzas zīmējums „Tētis”

Vasaras saulgriežu svinību scenārijs Balvu
pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis”.

Zili zaļi brīnumi
PII „Ābelītē”
Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes
„Ābelīte” skolotājas jau otro gadu prasmīgi
veicina bērnu patstāvīgās izzinošās darbības,
radot interesi par dabas procesiem.
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Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”
audzēknes Kates zīmējums „Ģimene”
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Nu atnaca Janudiena!

Jāņuzāles plūc noteiktā laikā – tās derīgas tikai tad, ja tās plūc vakarā vai arī pašā pusdienā.

Iluta Tihomirova,

Balvu PII „Sienāzītis”
mūzikas skolotāja

Jāņu pasākuma, kurā piedalās visas
pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
bērnu vecuma grupas, skolotājas, tehniskie darbinieki, scenārijs
Pasākuma mērķis: veicināt bērnu
emocionālu iesaistīšanos svētku procesā, dodot iespēju izmantot apgūtās
prasmes un iemaņas.
Pasākuma uzdevumi:
 paplašināt bērnu zināšanas par
latviešu tautas tradīcijām, to lietošanu senatnē un mūsdienās;
 veicināt bērnu izziņas darbības
un zinātkāres attīstību;
 veicināt dzīvesprieku, pozitīvas
attieksmes veidošanos bērnam pašam
pret sevi un līdzcilvēkiem.
Pasākuma norises vieta: PII bērnu
rotaļu laukums.

Iekārtojums: bērnu rotaļu laukumā aug ozols, pie kura pulcējas visi
pasākuma dalībnieki. Žoga viena
mala ir pārklāta ar austajām segām.
Pie žoga ir novietots galds, uz kura
sagatavots Jāņudienas cienasts – siers,
kvass, saldumi.
Pasākuma vadītāja: Jau tuvojas
Līgosvētki un Jāņudiena, un mēs
esam sanākuši kopā ar jāņuzālēm
rokās un ziedu vainadziņiem galvā,
lai tos ielīgotu. Lūk, tur jau pati Jāņa
māte nāk!
(Jāņa mātes uzruna.)
Latviešu tautas rotaļa ,,Šurp,
Jāņa bērni”.
Dažāda vecuma grupu bērni runā
tautasdziesmas:
Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Jāņa bērni atnesuši
Trejdeviņas Jāņa zāles.

FOTO: no personiskā arhīva

Jānīt’s nāca pa gadskārtu
Savus bērnus apraudzīt:
Vai Jānīti gaidījuši,
Vai tam vārtus pušķojuši?
Uzliekam Jānīšam
Ozoliņa vainadziņu,
Lai Jānītis visu mūžu
Kā ozols nolapoja.
Jānīts jāja visu gadu,
Atjāj Jāņu vakarā.
Ver, māsiņa, goda vārtus,
Laid Jānīti pagalmā!
Sit, Jānīti, vara bungas
Vārtu staba galiņā,
Lai sanāca Jāņa bērni
No maliņu maliņām.
Pūt, Jānīti, vara tauri
Pašā Jāņu vakarā,
Lai skan labi Jāņu dziesmas
Pašā zāļu vakarā.
jūnijs 2015
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Latviešu tautas rotaļa ,,Gulēja saulīte”.
Sit, Jānīti, vara bungas,
Sakur Jāņu uguntiņu,
Lai sanāca Jāņa bērni
Jāņa svētkus nosvinēt.
Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā:
Vībotnīte, papardīte,
Sarkanais āboliņš.
Visas puķes noziedēja,
Papardīte neziedēja:
Tā ziedēja Jāņu nakti
Sudrabiņa ziediņiem.

FOTO: no personiskā arhīva

Pēc dziesmām un dejām laiks Jāņu dienas cienastam.

Es nopinu vainadziņu
Pašā Jāņu laiciņā,
Pašā Jāņu laiciņā,
Pašā Jāņu vakarā.
Es sasēju lielu sieru,
Jāņu dienas gaidīdama.
Jāņu dienā izdalīju
Pa maziem gabaliem.
Īsa, īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te uzausa
Pie Jānīša uguntiņas.

Latviešu tautas rotaļa „Kas dārzā?”.
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Līgotāju cienāšanu uzņēmies Jānis.

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva
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Latviešu tautasdziesma un rotaļa ,,Trin, Jānīt, trin,
Jānīt…”.
Jāņu dienas ticējumi:
Jāņuzāles plūc noteiktā laikā – tās derīgas tikai tad, ja
tās plūc vakarā vai arī pašā pusdienā.
Jāņadienas sestdienā ir jāsaplūc pusplaukuši jānīši un
jānoliek. Ja noplūktās puķes pa nakti izplauks, tad tas, kas
ir nodomāts, izdosies, ja neizplauks, neizdosies.
Ja govis Jāņu vakarā nāk mājā ar zāļu kumšķi mutē,
būs telītes un daudz piena, nebūs viņām ziemā bads.
Pasākuma vadītāja: Līgosvētkos vajag kārtīgi izdejoties!
Latviešu tautas rotaļa ,,Kas dārzā?”.
Latviešu tautas deja ,,Tūdaliņ, tagadiņ”.
Latviešu tautas deja ,,Plaukstiņpolka”.
Latviešu tautas deja ,,Zvejnieks mani aicināja”.
Apdziedāšanas dziesma:

Kas tā bij’ par staltu ēku, līgo, līgo,
Pašā Balvu vidiņā, līgo?
Tā bij’ „Sienāzīšu” ēka, līgo, līgo,
Visiem tā bij’ ļoti mīļa, līgo.
Visapkārt(i) puķes zied, līgo, līgo,
Iekšā sienāzēni dzied, līgo.
Lai mums darba pilnas rokas, līgo, līgo,
Lai mums visi darbi sokas, līgo!
Pasākuma vadītāja: Esam jautri dziedājuši, dejojuši,
nu ir laiks cienastam!
Līksmu līgošanu jums visiem, visiem!

Ko mēs labu vēlēsim, līgo, līgo,
Jāņu mātei šovakar, līgo!
Ilgu mūžu, lielu laimi, līgo, līgo,
No Dieviņa veselību, līgo!
Liels paldies pavārītēm, līgo, līgo,
Par sieriņa sējumiņu, līgo,
Lūza zobi nokožot(i), līgo, līgo,
Bira sviedri gremojot(i), līgo.

Latviešu tautas rotaļa „Zvejnieks mani aicināja”.

FOTO: no personiskā arhīva

Bērnu rotaļu laukumā aug ozols, pie kura pulcējas visi pasākuma dalībnieki. Žoga viena mala ir pārklāta ar austajām segām.
Bērni, kuriem ir tautastērpi, svētkos rotājas tajos un ziedu un
ozollapu vainadziņos.

FOTO: no personiskā arhīva
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Zili zali

brinumi „Abelite”
Ilze Kanajeva-Salnā,

Siguldas PII „Ābelīte”
vadītājas vietniece izglītības jomā,
un Inga Norvele,
pirmsskolas izglītības skolotāja
Kas notiek, ja iemet akmeni ūdenī,
un kas – ja skaidu? Kas ir smagāks –
glāze smilšu vai glāze ūdens? Vai smiltis
šķīst ūdenī tāpat kā cukurs? Visapkārt
ir tik daudz jautājumu, uz kuriem jārod
atbildes! Visinteresantāk un vērtīgāk ir
to darīt bērnam pašam – eksperimentējot, pārbaudot un vērojot.
Bērns ir pirmatklājējs, apkārtējās
pasaules pētnieks, bet pats nespēj rast
atbildes uz dažādiem jautājumiem, tāpēc to palīdz darīt pieaugušie viņam
apkārt. Bērniem pētnieka lomā palīdz
iejusties pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Ābelīte” skolotājas, kuras jau
otro gadu prasmīgi veicina bērnu patstāvīgās izzinošās darbības, radot interesi par dabas procesiem. Patstāvīgi
eksperimentējot, bērnos veidojas motivācija darboties, pārliecība par savām
spējām, pozitīvas emocijas un gandarījums par paveikto. Jebkura pētnieciskā
darbība ir zinātkāres un intelektuālās
attīstības, prasmju un iemaņu pilnveidošanas stimuls.
19.–23. janvārī zinātniski pētnieciskajā nedēļā „Zili zaļi brīnumi”
PII „Ābelīte” ar eksperimentiem un
idejām par pētniecisko darbību gan
bērnus, gan skolotājas bija aizrāvusi
Pepija. Viņas vadībā tika atvērta Pepijas eksperimentu skola. Nedēļas garumā meitene ciemojās un līdzdarbojās
ikvienā no grupām, bet noslēgumā
katram bērnam izsniedza skolas beigšanas apliecību.
Pepija kopā ar bērniem klausījās, cik
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Burvju baloni piepūšas bez pūšanas.

FOTO: no personiskā arhīva
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FOTO: no personiskā arhīva

Statiskā elektrība.

FOTO: no personiskā arhīva

atšķirīgi skan pudeles, kad tajās ir ieliets dažāds ūdens daudzums, mēģināja iegūt statisko elektrību, pārliecinājās, ka
priekšmeti, kuri grimst tīrā ūdenī, sālsūdenī peld, un veica
daudz citu eksperimentu.
Eksperimenti kā viens no bērnu darbības veidiem pirmsskolā nav jaunums. PII „Ābelīte” pastiprināta uzmanība tiem
tiek pievērsta otro gadu. Paplašinot bērnudārza materiālo
bāzi, uzmanība tiek pievērsta priekšmetiem, kas ir nepieciešami praktiskiem vērojumiem, pētnieciskajai darbībai, – dažādiem svariem, mērtraukiem, magnētiem, dabas materiāliem,
pārtikas vielām, sadzīves priekšmetiem u. c. Bērni ar interesi
eksperimentē ne tikai rotaļnodarbībās un pastaigu laikā, bet
arī darbojas individuāli, veicot dažādus pētījumus saskaņā ar
grupā piedāvātajiem un iepriekš kopā veiktajiem eksperimentiem.
Skolotājas ar gandarījumu vēro, kā bērni vakaros vecākiem ziņo, ko ir darījuši, kas ir izdevies, un cer, ka arī vecāki
mudinās bērnus un palīdzēs viņiem rast atbildes uz jautājumiem par apkārtējo pasauli, praktiski darbojoties, eksperimentējot.
Martā PII „Ābelīte” notika pieredzes apmaiņas pasākums Siguldas sadraudzības novadu pirmsskolu pedagogiem. Šajā pasākumā mūsu iestādes skolotājas dalījās pieredzē par eksperimentu un pētnieciski izzinošās darbības
veikšanu pirmsskolas vecuma bērniem.
Svarīgi ir nevis sniegt bērniem gatavas zināšanas, bet mācīt vērot, pētīt, domāt un secinājumus izmantot dzīvē. Izmantojot daudzveidīgus materiālus un metodes, var panākt
vēlamo rezultātu – bērni mācību tematu apgūst ar interesi.
Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu pētnieciskās darbības nodrošināšanā un veikšanā ikdienā, kā arī
visiem bērnu vecākiem par sadarbību šā uzdevuma īstenošanā!
„Pats galvenais ir nenoslāpēt bērnos ticību brīnumam
un patieso prieku par visu interesanto, kas ir ap mums, lai
veicinātu pasaules izzināšanas kāri,” saka iestādes vadītāja
Kristīne Medne.

Ko ūdens piliens var paveikt ar krāsu (pilina ūdeni uz papīra ar
pirkstiņiem un tad liek krāsu, vēro, kas mainās un kā).

Kā skan pudeles?

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva

Kur labāk grimst un peld – ūdenī vai sālsūdenī?
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Vulkāns.

FOTO: no personiskā arhīva

Darbs ar magnētiem un kontrollapām – kas pievelkas un kas nē.
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Magnētu burvestības.
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Putekļusūcējs. Vai ar gaisu var visu pievilkt?

Burtiņi spēlējas.

FOTO: no personiskā arhīva
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Smilšu māksla. Smiltis sijājot un zīmējot ar otu pa mitru papīru.

FOTO: no personiskā arhīva

Būs vai nebūs? Jaucot dažādas krāsas ar sāli un vērojot rezultātu, tiek aizpildīta kontrollapa.

FOTO: no personiskā arhīva

Krāsu burvestības pienā. Zīmēšana ar kociņiem.

Vai ar gaisu var pievilkt visu?

FOTO: no personiskā arhīva
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