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Vitas Ragaines (3 gadi) aplikācija „Cālīši”.

„Saimīte”, kur mājo prieks
un bērni neslimo

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” bērnu
(5 gadi) veidotais sienas dekors „Pļava”.

Vējdzirnavās pie Miķeļa
Scenārijs Miķeļdienas svinībām pirmskolā.

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis”
bērnu veidotie ziediņi no dzijas pavediena.

Atvērtā tipa bērnudārzs
teorijā un praksē
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„Saimite”, kur majo prieks
un berni neslimo
Ilze Brinkmane
Babītes novada Piņķos 28. augustā
valda patīkams satraukums, jo notiek
pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
„Saimīte” piebūves atklāšana. Laikraksta redakcija ierodas nedaudz pirms
svinīgās lentes pārgriešanas un ceļā sastop arī pašvadības domes priekšsēdētāju Andreju Enci steidzamies ar
skaistu ziedu pušķi, tātad svētki ir gan
lieliem, gan maziem.
Skolotājas un viņu palīdzes tērpušās
košos pašdarinātos tērpos un skaidro,
ka tie ir skatuves tērpi. Atrast atšķirīgo
no ikdienas esot mudinājusi „Saimītes”
vadītāja Inga Erdmane-Hermane.
Sarunā ar vadītāju un skolotājām
rodas iespaids, ka ir izveidojusies laba
komanda – visas viena otru papildina,
un Inga, šķiet, prot mudināt katru justies nozīmīgai.

Koši, krāsaini un no
dabiskiem materiāliem

Telpas ir tikpat košas un dzīvespriecīgi krāsainas kā sastaptās sievietes.
Krāsu un interjera izvēle bijusi pašu
ziņā.
„Piebūve būvēta ar domu, ka ēka
ir daudzfunkcionāla, piemēram, var
tikt izmantota arī kā interešu izglītības
iestāde, jo telpām ir atsevišķas ieejas.
Patlaban 1. septembrī gaidām 40 divgadīgos bērnus, kuri darbosies divās
grupās – katrā pa 20 audzēkņiem, jo
vairāk uzņemt pat nedrīkstam plānot. Pavisam PII „Saimīte” apmeklē
296 bērni 14 grupiņās,” stāsta I. Erdmane-Hermane, piebilstot, ka mazie
jaunpienācēji mācīsies draudzēties, rotaļāsies, zīmēs, līmēs.
Guļamistaba, piemēram, tiks izmantota arī kā mūzikas un sporta telpa, jo
gultas ir viegli transformējamas zāles
malā. Telpas galvenais iemītnieks ir
garais tārpiņš, kuru esot šūdinājusi audzinātāja Ieva Urtāne. Sasēžoties
uz tārpiņa, veidojas aplis, un vingroša-

FOTO: Andris Bērziņš

Babītes novada domes priekšsēdētājs Andrejs Encis un „Saimītes” vadītāja Inga Erdmane-Hermane svinīgi pārgriež „Saimītes” jaunās piebūves atklāšanas lenti.
nas un dziedāšanas nodarbība var no- derīgi arī bērniem, jo citādi viņi pierod
ritēt kā jauka rotaļa.
Dārzeņi tiek audzēti
„Domājam, lai materiāli būtu dabiski un ekoloģiski, meitenēm ir izdevies
daudzveidīgi, lai
radīt labu kontaktu ar vietējās galdbērni iepazītu,
niecības puišiem, tādēļ daudz kas iekas ir un kā aug kāposti,
gūts no turienes, piemēram, spilvenos
ir skaidas, priekštelpā – koka sols utt. burkāni, pupas, zirņi,
Ļoti daudzas lietas ir tapušas no jau iz- jo daudzi tādu lietu kā
mantotiem sadzīves materiāliem, tā ka siltumnīca nav redzējuši.
nav jātērē līdzekļi – pietiek ar izdomu,”
uzsver vadītāja.
To, ka noder pieredzes apmaiņa arī pie vienas audzinātājas kā pie mamārvalstīs, apliecina I. Erdmanes-Her- mas, bet tagad ir pārmaiņas, pie kurām
manes demonstrētais drēbju žāvēja- ir jāpierod – un uztvere mainās,” ir pārmais skapis, kuru viņa esot noskatījusi liecināta Inga.
Zviedrijā. Ja laukā ir samirkušas virsAtbildot uz jautājumu, vai nodarbīdrēbes, tās ērti sakarina skapī un no bās tiek izmantotas arī modernās tehapakšas ar radiatora un īpaša ventilato- noloģijas, I. Erdmane-Hermane atklāj,
ra siltā gaisa palīdzību ātri izžāvē.
ka pret tehnoloģijām izturas piesardzīVadītāja skaidro, ka katrai vecuma gi, jo ar tām bērni pārāk aizraujas jau
grupai ir sava ēka – atsevišķi dzīvo un mājās. Ir sagādāti planšetdatori audzidarbojas trīsgadnieki, un sava māja nātājām, lai viņām būtu iespēja mekir piecgadīgajiem un sešgadīgajiem lēt vajadzīgo informāciju, metodiskos
bērniem. „Vieglāk specializēties ir arī materiālus u. tml.
skolotājām, viņas apmeklē attiecīgus
„Bērnus piesaistām ar ko citādu,
kursus, lai vecākos bērnus pilnvērtīgi lai viņi izzina un pēta dabā, paši kaut
sagatavotu skolai. Manuprāt, tas ir no- ko radoši izstrādā,” stāsta „Saimītes”
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vadītāja un rāda, kāda ir skolotāju izdoma. Plastmasas spainīši labi noder,
lai ievietotu no akvārija ar magnētiņu
izmakšķerētās zivtiņas. Šī nodarbe trenē koordināciju. Spainīši, uzkārti uz
pakaramā, ir izmantojami arī kā svariņi, lai novērtētu, kurš priekšmets ir
smagāks, kurš – vieglāks. Plastmasas
pudeles, kurām ir nogriezts gals, tiek
aptamborētas, lai uz asajām malām
nesavainotu pirkstiņus, ar krāsainām
dzijām aptītie un aplīmētie plastmasas
trauciņi labi noder, lai iebērtu dabiskus
materiālus – koku zariņus, čiekurus,
zīļu galviņas utt. Tos grabinot, bērni mēģina atšķirt dažādas skaņas. No
koka ripiņām ir izgatavotas podziņas,
uz kurām ir uzrakstīti cipari. Tās ir ie-

Ļoti daudzas lietas
ir tapušas no
jau izmantotiem
sadzīves materiāliem, tā ka
nav jātērē līdzekļi – pietiek
ar izdomu.



spējams vērt virtenēs, šūt, skaitīt.
„Mums ir arī savs zīļu aparāts!”
smaidot saka Inga un demonstrē, kā
tiek izmantota plastmasas caurule: tajā
mazie varēs veikli bērt zīles, vērot un
klausīties, kā tās ripo…

Viss darināts pašu rokām

Viena no čaklākajām tamborētājām ir skolotāja Rita Čivča. Viņa
ir darinājusi krāsainās dzijas puķītes –
tās mazuļi vērs uz zīmuļiem, kuri ir
piestiprināti pie dēlīša. Divgadniekiem tas nemaz tik viegli nepadodoties, bet, kad paaugas, uzvērtās puķītes var sākt arī skaitīt.
Kad vadītāja aicina skolotājas, lai
pašas parāda, ko dara, skolotāja Liene Jonāne atklāj, ka mazajiem ļoti
patīk veidot traukus no olu bretēm.
„Bretes samitrinām, un tad ir lielie
prieki pa mīksto masu mīcīties. Tai
pievienojam nedaudz līmes, uz māla
bļodiņām uzklājam plēvi un ieliekam
samīcīto masu, lai tā iegūtu vajadzīgo
formu, un apmēram piecas dienas ļaujam žūt. Pēc tam visi kopā tās izdaiļo-

sim ar krāsām,” aizrautīgi stāsta Liene.
Viņa parāda, kā reiz izmantota bērnu pārtikas burciņa ir ietērpta tautastērpa audumā. Atgriezumus palīdzējusi sagādāt audzēkņa mamma, kura
šuj tautastērpus.
Rita un Liene demonstrē pārģērbšanās stūrīti, kuru ir iecienījušas ne
tikai meitenes, bet arī zēni. Meitenēm,
protams, patīk ne tikai pārģērbties dažādos tērpos, pielaikot cepures, bet arī
iekāpt augstpapēžu kurpēs, bet puiši
labprāt uzvelk apmetņus un iejūtas
kādā pasaku tēlā.
Ir sagādāti arī lakati, sedziņas, lai
var spēlēt mājas – klāt segas, guldināt
lelles…
„Mūsu bērni neslimo, uz dārziņu
nāk ar prieku, jo te jūtas labi, droši
un mājīgi, kas ir priekšnoteikums, lai
neķertos vīrusi,” smaidot stāsta Rita,
un viņai pašai acīs dzirksteļo prieks.
Skolotāja atklāj, ka viņas pirmā iegūtā
profesija ir kulināre un iegūtās zināšanas izmanto arī darbā ar bērniem.
„Mūsu mājīgajā virtuvē ir cepeškrāsns,
un mēs kopā ar bērniem mācāmies arī

FOTO: Andris Bērziņš

Pašdarinātais tārpiņš un „Saimītes” kolektīvs: skolotāja Rita Čivča (no kreisās), skolotāja palīdze Ilona Maiere, skolotāja Liene
Jonāne, vadītāja Inga Erdmane-Hermane, skolotāja Ieva Urtāne, skolotāja Jonita Šteinberga un skolotāja palīdzes Gunta Jonāne
un Jūlija Breijere.
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Jonita Šteinberga (no kreisās) un Ieva Urtāne ar pašu šūdinātām lietām.
gatavot ēdienu, cepam cepumus. Visi kopā mīcām mīklu,
gaidām, kas izcepsies, un tad garšīgi paēdam. Dārzā audzējam piparmētras, tādēļ bieži vakaros dzeram piparmētru
tēju, mielojamies ar pašceptiem gardumiem un ar cienastu
sagaidām arī vecākus,” laipni skaidro R. Čivča.
I. Erdmane-Hermane uzsver, ka divgadnieku nodarbībās netiek izmantots plastilīns, bet dabisks materiāls – sāļā
mīkla, kuru gatavo paši. Tiek atklāta arī recepte: 1 glāze
smalkā sāls, 2 glāzes miltu, 1 ēdamkarote citronskābes,
2 ēdamkarotes eļļas, 1 krūze silta ūdens, pārtikas krāsas.
„To droši var arī pagaršot, bet, tā kā tā ir sāļa un skāba, tad
daudz nekārojas. Krāsas pieskaņojam gadalaikiem,” skaidro skolotājas.
Skolotāja Jonita Šteinberga ir čakla šuvēja,
varbūt tāpēc, ka apguvusi arī mājturības skolotājas profesiju. Viņa ir darinājusi miega kaķīšus un citas lelles un
bērnus iesaista leļļu teātra izrādēs. Visbiežāk tās ir nelielas
ludziņas vai pasaku pārstāsti, kas ilgst no trim līdz piecām
minūtēm.
Jau pirmajā dienā pie „Saimītes” durvīm uz jaunajām
grupiņām „Taurenīši” un „Sienāzīši” gaida leļļu namiņš ar
uzrakstu „Nāc rotaļāties!”.

Drēbju žāvējamais skapis.

FOTO: Andris Bērziņš

Slieku restorāns,
siltumnīca un baskāju takas

Inga stāsta, ka laukā bērniem ļoti patīk sēdēt un spēlēties
pie galdiņiem, kuri ir izveidoti no paletēm, kas atkal atceļojušas no tuvējās galdniecības.
Pagalmā ik pa brīdim redzami no smilgām un zālēm
darināti gliemeži, sienāži, zaķi utt. Kā skaidro vadītāja, tas
atkal ir skolotāju roku darbs, bet materiāli tiek meklēti vietējās pļavās.
Visas skolotājas stāsta, ka ir studējušas Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmijā, bet L. Jonāne, piemēram, ir
apguvusi arī ainavu arhitektes un floristes profesiju.
Pie katras ēkas ir izveidotas baskāju takas – mazuļi basām
kājiņām droši ejot pa dažādiem dabiskajiem materiāliem.
Lai iepazītu ziedu daudzveidību, katru gadu dobēs tiek mainītas puķes. Šogad, piemēram, goda vietā ir vasaras dālijas.
„Mūsu mērķis – lai „Saimīte” iegūtu ekoloģisko ka-

Akvārijs.

FOTO: Andris Bērziņš

rogu. Kopā ar bērniem no sēkliņām, kas tiek izdiedzētas
uz palodzēm, audzējam tomātus, gurķus, arī arbūzus un
melones,” stāsta Rita, bet Liene pavada uz siltumnīcu, lai
stāstīto apliecinātu dabā. Tur tiešām aug septiņas melones,
lieli un bezgala garšīgi tomāti. Viņa skaidro, ka arī dārzeņi
tiek audzēti daudzveidīgi, lai bērni iepazītu, kas ir un kā
aug kāposti, burkāni, pupas, zirņi, jo daudzi tādu lietu kā
siltumnīca nav redzējuši. Laukā aug arī rabarberi – cepot
rabarberu kūkas.
septembris 2015

5

notikums

Svariņi.

FOTO: Andris Bērziņš

Zīļu aparāts.

FOTO: Andris Bērziņš

FOTO: Andris Bērziņš

Olu bretes un no tām darinātās bļodiņas Ievas Urtānes (pa
kreisi) un Lienes Jonānes rokās.

FOTO: Andris Bērziņš

Rita Čivča un auklīte Ilona Maiere (pa kreisi) rāda kasti ar
lakatiem, sedziņām, lai bērni var spēlēt mājas.
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Rita Čivča demonstrē pārģērbšanās stūrīti.
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Nezāles, ko
izravējam, sametam
komposta kaudzē,
bet bērniem patīk
nosaukums „Slieku
restorāns”. Skaidrojam,
ar ko tās mielojas, ka
tas noder, lai viss augtu
bagātīgi, skaidrojam, kas
dabā sadalās, bet kas ne.
„Stādām tikai to, ko varam izmantot, piemēram, audzējam jāņogas. Bet
tagad iepazīstināšu ar slieku restorānu,” nedaudz noslēpumaini saka skolotāja un vedina pie komposta kaudzes. „Nezāles, ko izravējam, sametam komposta kaudzē, bet bērniem
patīk nosaukums „Slieku restorāns”.
Skaidrojam, ar ko tās mielojas, ka tas
noder, lai viss augtu bagātīgi, skaidrojam, kas dabā sadalās, bet kas ne.
Ziemā tajā atstājām plastmasas krūzīti, un pavasarī bērni pārliecinājās,
ka tā nav pazudusi. Viņi arī vecākus
mudina saudzēt dabu un izmantot
jogurta trauciņus un citas lietas, sakot, ka var noderēt dārziņā,” azartiski
skaidro L. Jonāne.
Kad runājam, mūs no tuvējās mājas
balkona sveicina kāds puisēns. „Mūsu
students,” lepni nosaka skolotāja Rita.

FOTO: Andris Bērziņš

„Slieku restorānā” bērni ne tikai uzzina to, ko ēd sliekas, bet eksperimentā pārliecinās, kas dabā sadalās un kas ne.

Skatuves pieredze un dziedātprieks

Svinīgo PII „Saimīte” piebūves atklāšanas pasākumu ieskandē ansambļa
„Pērlītes” dziedātājas. Mūzikas skolotāja Liena Bernharde tā prot
aizraut ar dziedāšanu, ka to turpināt
vēlas meitenes, kas jau mācās Babītes
vidusskolā, piemēram, Adelīna Bērztele mācās 6. klasē, dzied „Pērlītēs” un
piedalās dažādos konkursos.
„Dziedātājiem veidojas skatuves
pieredze, Liena prot aizraut, un bērni
dzied ar prieku. Adelīna piedalīsies
Noras Bumbieres vārdā nosauktajā
konkursā, jo ir lieliskas balss īpašniece,” ar lepnumu stāsta I. ErdmaneHermane.
Kad, līstot ilgi gaidītajam lietum,
dziesmas ir nodziedātas, meitenes
un viņu māmiņas priecīgas skolotājai
saka paldies. L. Bernharde smaidot
atgādina, ka tūlīt atsāksies regulāras
nodarbības.

FOTO: Andris Bērziņš

Skolotāja Liene Jonāne izrāda siltumnīcu, kurā aug tomāti, gurķi, arbūzi un melones.
Dēsti no sēkliņām, kas tiek izdiedzētas uz palodzēm, tiek audzēti kopā ar bērniem.
septembris 2015
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Vejdzirnavas pie Mikela

Scenārijs Miķeļdienas svinībām pirmskolā

FOTO: no personiskā arhīva

Bērni pirms pasākuma paši grupās grieza, rīvēja dažādas rudens veltes, ar kurām pacienāt Miķeli un pārējos bērnudārza bērnus.

Sandra Grīnliņa,

Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes „Auseklītis” vadītājas
vietniece izglītības jomā,
Sarma Salmiņa, skolotāja
Senajā laika skaitīšanas sistēmā Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad diena un nakts ir vienādā garumā. Miķelis
dainās ir saukts par labu un bagātu vīru,
par maizes tēvu.
Pasākums notiek bērnudārza zālē,
kurā stilizēti ir iekārtotas dzirnavas, izlikti linu maisi bērniem sēdēšanai.
Miķelis savās dzirnavās sagaida visus
bērnudārza bērnus.
Miķelis: Labdien! Uzminiet, kur es
dzīvoju! Kas tas varētu būt? (Bērni min.)
Jūs esat atnākuši ciemos pie manis
8
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uz vējdzirnavām. Nedaudz pastāstīšu par tām. Vējdzirnavas ir māja ar
spārniem. Agrākos laikos liela nozīme
bija vējdzirnavu spārnu stāvoklim. Kā
tie stāvēja? Ja tie bija X formā, tas nozīmēja, ka dzirnavu saimniekam mājā
ir kāds priecīgs notikums. Man arī pašlaik dzirnavu spārni stāv X formā, jo pie
manis ir ieradušies ciemiņi – jūs, bērni.
Bet, ja spārnu stāvoklis bija krusta ()
formā, saimnieka nebija mājās. Kāpēc
dzirnavām dots tāds nosaukums – vējdzirnavas? (Bērni pastāsta.)
Kā jau pats nosaukums „vējdzirnavas” rāda, te kaut kas ir saistīts ar vēju
un dzirnavām.
Pavērosim: vai šodien ārā ir vējš?
(Bērni vēro un stāsta.) Kā mēs varam
atveidot vēju? (Bērni atbild, pūšot, purinot rokas u. tml.) Pamēģināsim pūst!

(Visi pūš.) Papurināsim rokas un pavērosim, vai veidojas vējš! Vai ar tādu
vēju, ko mēs iegūstam no pūšanas un
roku purināšanas, varam iekustināt
manas vējdzirnavas? (Bērni atbild.)
Mūsdienās vējdzirnavas griežas ar
elektrības palīdzību, bet senos laikos
cilvēki iemācījās izmantot vēja enerģiju, kas ir nepieciešama dzirnavām.
Uzdziedāsim vējam par godu, lai ir
spēks iekustināt dzirnavas, un paskatīsimies, vai tās sāks griezties!
Dziesma: Raimonds Pauls, Rainis.
„Visi vēji” (dzied sagatavošanas grupas
bērni):
Visās malās vēji pūš,
Cepuri no galvas grūž,
Kuru vēju saskaitīs,
Tas vairs nikni nepūtīs.

svētki
Tām divām rudens nāk:
Meitiņ’ nesa miltu vāku,
Bitīt’ vasku ritenīt’.
Miķelītis arti gāja
Ar dzeltenu kumeliņu,
Līze nesa launadziņu
Šņaukādama, raudādama.
Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.
FOTO: no personiskā arhīva
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Zāle ir pārvērsta par stilizētām vējdzirnavām. Bērnu sēdvietas ir iekārtotas uz
miltu maisiem.
Vienaliņa, otraliņa, teraudiņa sapatiņa, vīgaļa vagaļa,
decku, kuko deinikdesmit.
Kas tie četri lielie vēji,
Tie, kas pūš visvairāk spēji?
Kuru vēju saskaitīs,
Tas vairs nikni nepūtīs.
Venzga, duiga, treiga, veiga, sitiņ, sātiņ, ķedele,
vedele, stilum stips.
Tu, Ziemeli, Dienvidīti,
Tu, Rīteni, vežģerīti,
Vēl Pūmeris, tārpenītis,
Vēl Sausenis, pusrītenis.
Viebīl, dībil, trigum, tragum, sastik,
mastik, šķebero,
vebero, tilabtip.
Visās malās vēji pūš,
Cepuri no galvas grūž,
Šodien pūt, šodien pūt.
Rītu būs tev klusam būt.
Miķelis: Kurā laikā vējdzirnavas ir
nepieciešamas? Kāpēc? (Bērni atbild.)
Dzirnavas visvairāk strādā rudenī, jo
ir novākti graudi, kas ir jāsamaļ miltos, no kuriem pēc tam maiznieks cep
maizi. Izcepsim mēs savu lielo maizes
klaipu!
Angļu rotaļa „Maiznieks”.
Miķelis: Man šodien ir svētku diena.

Bērnu darinātās aplikācijas ar dažādām rudens veltēm.

Jūs esat mani ciemiņi. Vai jūs zināt, kā
šo dienu sauc? Man par godu… (Bērni
atbild.)
Mēs visi esam sanākuši vējdzirnavās
uz rudens svētkiem – Miķeļiem, kad
diena un nakts ir vienādā garumā.
Dziesma: Arnis Miltiņš, „Skaitāmdziesma”.
Miķelis: Latvieši jau kopš seniem laikiem ir pierakstījuši notikumus, kas ir
risinājušies rudenī – Miķeļos. Ar tiem
mūs iepazīstinās vecākās grupas bērni.
Ticējumi
Ja Miķeļa diena un nakts ir miglaina – būs laba vasara; ja sausa un auksta – slikta vasara.
Ja dzērves aiziet pirms Miķeļiem –
deviņas dienas pēc Miķeļiem būs
sniegs.
Ja kāpostus skābē Miķeļa dienas nedēļā – tie labi stāv, bet ir rūgti.
Ja Miķeļos vēl ozoliem ir zīles – būs
dziļi Ziemassvētki.
Miķeļa rītā nav jākuļ – tad peles klausās un, kur dzird kuļam, tur aiziet ziemā
dzīvot.
Miķelis: Es arī zinu vienu ticējumu!
Ja Miķeļos vējš pūš no dienvidiem – būs
silta ziema, ja no ziemeļiem – salta un
dziļa ziema.
Latvieši ir bagāti ar tautasdziesmām.
Vai jūs zināt kādu tautasdziesmu par
Miķeļdienu?
Bērni:
Bitītei, meitiņai,

Mīkālīts bagāts vīrs,
Tas atnāca zābakos;
Šādi tādi laikgadīni
Nāca kārklu vīzītēs.
Sildi pienu, māmulīt,
Miķielītis arti gāja,
Miķielītis arti gāja,
Atrod zemi sasalušu.
Miķelis: Kā jau dzirdējām, rudens
ir ļoti bagāts vīrs. Viss izaugušais ir novākts no lauka, mežā ogas un sēnes salasītas, un ziemai vārti ir vaļā. Es labprāt
ar jums ietu sēņot.
Latviešu tautas rotaļa „Sēnes”.
Bērni: Miķeli, mēs pie tevis atnācām ar pašu izaudzētām un novāktām
rudens veltēm! Tās tev būs ar aizsietām
acīm jānogaršo un jāpasaka, kas mūsu
dārzā ir izaudzis.
Miķelis atminēt aicina palīgā arī bērnus.
Miķelis: Latviešu tautas ticējums
vēsta, ka Miķeļdienā ir jāņem žagars,
jāizper mājā visi stūri un jāsaka: „Projām, peles, projām, žurkas, projām!”
Tad tajā gadā mājās, pagrabos neiemitināsies grauzēji. Es jums uzdāvināšu
žagariņus, lai jūs, ejot uz savām grupiņām, arī varētu izstaigāt visus stūrus
un tos izpērt – lai mūsu bērnudārzā
neiemitinās dažādi grauzēji.
Latviešu tautasdziesma „Miķelītis”
(Māra Zelmane. „Mūzika mazajiem”).
Miķelis aicina bērnus grupās visas
nedēļas garumā aplicēt to, ko no rudens
veltēm viņi ir nolikuši pagrabā.
Bērnu darinātās aplikācijas ar dažādām
rudens veltēm.
septembris 2015
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Atverta tipa bernudarzs
teorija un prakse
NADĪNA JESTELA

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”
Lai radītu nelielu ieskatu Vācijas pirmsskolas izglītībā un iepazīstinātu ar jaunajām tendencēm šajā jomā, aicināju
uz sarunu vietējā bērnudārza vadītāju
Sabīni Vēnenu (Sabine Weenen).

Lūdzu, iepazīstiniet ar savu
pirmsskolas izglītības iestādi!

Mūsu bērnudārzs „Spielkaulenweg”
atrodas Menhengladbahas (Mönchengladbach) pilsētas daļā Aikenā (Eicken).
Vistuvāko pirmskolas apkārtni raksturo 50. gados celti daudzdzīvokļu nami,
kuros pirms dažiem gadiem tika veikts
kapitālais remonts. Tagad tajos ir iekārtoti moderni dzīvokļi ģimenēm ar
bērniem (līdz pat trim). Netālu atrodas
bēgļu patversme, pāris tās mazo iemītnieku arī apmeklē mūsu bērnudārzu.
Šī pirmsskolas izglītības iestāde eksistē
aptuveni kopš dzīvojamā kvartāla dibināšanas laikiem, taču sākumā to daudzus
gadus pārvaldīja katoļu baznīca. Vēlāk ēku
pārņēma kāda būvfirma, un pēc ilgiem
remontdarbiem, 2009. gadā, tika atvērts
mūsu bērnudārzs ar divām grupiņām,
tagad jau SIA „AWO-Familienservice”1
paspārnē.
2012. gadā paplašinājām bērnudārzu līdz trim grupiņām, jo tika uzsākts
piedāvāt vietas bērniem, kas ir jaunāki
par trim gadiem, tādējādi dodot iespēju
vēl vairāk bērniem apmeklēt pirmskolu. (Sākot ar 2013. gada 1. augustu, visiem 1–3 gadu veciem bērniem Vācijā ar
likumu ir garantēta vieta vai nu kādā no
bērnudārziem, vai arī kādas valsts sertificētas auklītes aprūpē – N. J.)
Patlaban mēs rūpējamies par 62 bērniem 0–6 gadu vecumā, bērnudārzā
viņi pavada 35–45 stundas nedēļā;
52 no mūsu audzēkņiem pie mums ēd
arī pusdienas. Mūsu kolektīvā ir deviņas audzinātājas.

Kā radās doma pāriet uz tā saucamā atvērtā tipa bērnudārza konceptu?

Atvērtā koncepta ideja radās jau
pirms vairākiem gadiem. SIA „AWOFamilienservice” vēlas, lai visas tās
pakļautības pirmsskolas iestādes darbotos pēc šā principa, jo tajā vislabāk
atspoguļojas modernā pedagoģija, un
tas sniedz bērniem vislielāko iespēju
tikt uztvertiem nopietni un piedalīties
lēmumu pieņemšanā. Pateicoties šai
metodei, bērni jau agri attīstās par pašpārliecinātām un patstāvīgām mazām
personībām. Viens no AWO bērnudārziem jau kopš 2013. gada darbojas
saskaņā ar atvērto principu un ir sasniedzis lielus panākumus.

Ar ko tieši šī jaunā pieeja atšķiras no klasiskā grupiņu principa?

Vislielākā atšķirība – bērni nevis tiek
ierobežoti vienā grupas telpā, bet gan
drīkst pārvietoties pa visu ēku. Viņi
vairs nejūtas piederīgi kādai grupiņai,
bet gan visam bērnudārzam. Audzinātājām tas nozīmē, ka viss kolektīvs ir
atbildīgs par visiem bērniem. Agrākās
grupiņas tiek pārveidotas par nodarbību telpām, piemēram, konstruēšanas
telpu, ateljē, leļļu māju, kafejnīcu, teātri… un blakusistabas jebkurā laikā atkarībā no bērnu interesēm tiek pārkārtotas, piemēram, par darbnīcu, bibliotēku, laboratoriju, atpūtas telpu utt. Te
var ļaut vaļu fantāzijai! Ja, laikam ritot,
mēs pamanām, ka dažas telpas vairs
netiek lietotas, tad tiek sasaukta bērnu
konference un visi kopā nolemjam, ko
un kā vajadzētu mainīt.
Tādējādi mēs bērniem sniedzam
izjūtu, ka mēs viņiem uzticamies, un
maksimāli sniedzam viņiem iespēju
pašiem plānot savu dienu, taču tas nebūt nenozīmē, ka mēs vienkārši ļaujam
saviem audzēkņiem visu dienu skraidīt
apkārt. Manas kolēģes vēro bērnus,

FOTO: no personiskā arhīva

Bērnudārza vadītāja Sabīne Vēnena uzskata, ka viņu bērnudārzs ir ģimenisks –
te labi jūtas gan bērni, gan viņu vecāki,
brāļi un māsas, gan citi ģimenes locekļi,
turklāt tajā ir sastapušies dažādu tautību
bērni, padarot ikdienu ļoti interesantu.
vienlaikus stimulējot izmēģināt kaut
ko jaunu un tādējādi veicinot mācību
procesu. Ikviena audzinātāja divreiz
nedēļā piedāvā savu darbnīcu. Šobrīd
mums ir meža darbnīca, mūzikas darbnīca, pavārdarbnīca, mākslas darbnīca
utt. Ar darbnīcām ir tieši tāpat kā ar
telpām: ja jūtam, ka bērni par kādu
tēmu vairs neinteresējas, apsveram
idejas par kaut ko jaunu. Visi bērni ar
laiku ir izmēģinājuši visas darbnīcas,
tā mēs spējam garantēt savu audzēkņu
vispusīgu attīstību.
Arī ar vecākiem bērna attīstību
vairs nepārrunā viena un tā pati audzinātāja, bet gan vecāki paši drīkst
izvēlēties viņiem tīkamāko uzticības
personu, tiesa gan, pirms tam visas
audzinātājas kopā aizpilda novērojumu anketu par katru bērnu.

Ar kādām grūtībām jūs saskārāties, ieviešot šos jauninājumus?

Protams, kā jau vairumā pārmaiņu

1
SIA „AWO-Familienservice” (vācu val. ‘strādnieku labklājības ģimenes dienests’) ir organizācija, starp kuras uzdevumiem ir palīdzība ģimenēm, bērniem un
jauniešiem, kā arī atbalsta sniegšana migrantiem integrācijas jautājumos.
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gadījumu, arī šī pārorientēšanās nebija
vienkārša. Tā kā jaunais koncepts tik
ļoti atšķīrās no vecā un ierastā, bērnudārza darbinieki baidījās, vai vispār
būs iespējams paturēt redzeslokā visus
bērnus un objektīvi novērtēt ikviena
bērna attīstības pakāpi (jo arī tas ir
viens no audzinātāju pienākumiem atvērtā tipa bērnudārzā). Turklāt dažām
audzinātājām bija grūti šķirties no savas grupiņas „cālēniem”.
Arī vecākiem nebija viegli mainīt
virzienu un domāšanu, jo eksistē aizspriedumi, ka bērni tad darīs, ko gribēs, un tikai bezmērķīgi skraidīs apkārt. Citi bažījās, ka bērni vairs nepazīs
robežas un struktūras un ka viņiem
trūks iespēju mācīties. Klāt nāk vēl
gluži ikdienišķas problēmas: vai kāds
vispār pamanīs, ka mans bērns nav paēdis vai ka viņam ir pilnas autiņbiksītes? Mēs ļoti nopietni attiecamies pret
vecāku bažām un vēlmēm un ikdienas
darbā mēģinām rast atbildes uz visiem
jautājumiem.
Visvieglāk šīs pārmaiņas uztvēra
paši bērni. Viņi izbauda jauniegūto
brīvību un arvien vairāk uzdrīkstas izmantot visu bērnudārza ēku. Protams,
ir arī mazuļi, kuriem šī pārkārtošanās
ne pārāk iet pie sirds, taču tāpēc ir pieejamas audzinātājas, kuras bērniem
palīdz iepazīt un izmēģināt visus jaunos piedāvājumus.

Kā jūs pabeigtu šo teikumu –
mūsu bērnudārzs ir īpašs, jo…?

… mēs esam ģimenisks bērnudārzs.
Te labi jūtas gan bērni, gan viņu vecāki, brāļi un māsas, gan citi ģimenes
locekļi. Turklāt pie mums ir sastapušās
dažādas tautības, kas mūsu darbu ar
bērniem un viņu ģimenēm padara ļoti
interesantu. Es ļoti vēlos, lai mēs vēl
vairāk savā darbā iesaistītu citu kultūru bagātības, arī tas ir viens no mūsu
nākotnes mērķiem.

Kā pirmsskolas bērni tiek sagatavoti sākumskolai? Vai pastāv
konkrēti priekšraksti, kas bērniem
būtu jāprot vai jāzina?

Nē, tādu priekšrakstu nav, taču bērniem sociāli un emocionāli ir jābūt tik

nobriedušiem, lai viņi spētu patstāvīgi
darboties, risināt konfliktus un neveiksmju gadījumā uzreiz nenoskrietu
no sliedēm. Svarīgs ir arī pietiekams
kognitīvais un psihomotoriskais attīstības līmenis.
Pirmsskolas bērni pavisam normālā
bērnudārza ikdienā mācās, piemēram,
skaitīt, jo audzinātājas viņiem uztic pienākumu saklāt galdu noteiktam bērnu
skaitam. Viņi apgūst krāsas un formas,
rotaļājoties vai darbojoties ar papīru.
Valoda pavada audzēkņus visu dienu –
vai nu sarunās citam ar citu, ar audzinātājām, vai pārrunās par tikko dzirdēto
pasaku. Arī sīko motoriku mazuļi trenē
visu dienu: gan smērējot savu brokastu
maizīti, gan sagriežot augļus brokastu
bufetei vai pusdienām, gan zīmējot un
veidojot, gan, protams, vingrošanas zālē
vai rotaļu laukumā. Mēs veicinām viņu
iztēles spējas, ļaujot viņiem darīt pašiem, nedodot gatavus šablonus. Bērni
labprāt rotaļājas teātra telpā, izdomājot
un izspēlējot paši savus stāstus un pasakas. Tie ir tikai piemēri, jo gandrīz viss,
ko mūsu audzēkņi dienas laikā bērnudārzā dara, ietver mācīšanās efektu.
Uz mūsu pirmskolu nāk logopēds,
kurš rotaļājoties nodarbojas ar bērniem, kuriem vācu valodas gramatika
vai izruna vēl sagādā grūtības, kā arī
palīdz viņiem paplašināt vārdu krājumu. Reizi nedēļā pirmsskolas bērniem
ir iespēja ar rotaļu un dziesmu palīdzību apgūt arī pirmos angļu valodas
vārdiņus, jo jau 1. klases otrajā pusgadā skolā sāk mācīt pirmo svešvalodu.
Turklāt esam iekārtojuši darbnīcu,
kura būs pieejama tikai pirmsskolas
bērniem, lai apgūtu burtus un skaitļus,
iepazītu savu kvartālu, pilsētas daļu,
policijas un ugunsdzēsēju darbu, apmeklētu bibliotēku, muzeju utt.

Latvijā 1. septembris ir Zinību
diena – pirmā skolas diena. Ko jūs
gribētu novēlēt mazajiem pirmklasniekiem, uzsākot skolas gaitas?

Visiem Latvijas pirmklasniekiem es
vēlu ātri atrast draugus un jauku klases
audzinātāju, jo kopīga mācīšanās sagādā daudz prieka un jautrības. Ejiet caur

dzīvi patstāvīgi un pašpārliecināti un
vienmēr atcerieties, ka no kļūdām var
tikai mācīties!

Atvērtais bērnudārzs

Pagājušā gadsimta 80. gados, pastiprinoties interesei par alternatīvo pedagoģiju (piemēram, Frenē un Montesori), arī pirmsskolas izglītībā arvien
vairāk izkristalizējās nepieciešamība
mainīt vecās, bieži vien novecojušās
struktūras un metodes. Viena no iespējām vēl vairāk veicināt bērnu attīstību ir tā sauktā bērnudārza atvēršana.
Svarīgākie šīs pieejas punkti, pēc Rēgela un Kīnes2 uzskatiem, ir:
 durvju atvēršana – tas telpiski
paplašina rotaļāšanās iespējas, vienlaikus arī citiem kolēģiem sniedzot ieskatu
kādā konkrētā pedagoģiskā nodarbē;
 darbs starp grupiņām un to sajaukšanās – bērni apmeklē citas grupiņas, atrod jaunus draugus. Pastāv dažādi piedāvājumi, kas ir pieejami visiem
bērniem. Audzinātāji var koncentrēties
uz konkrētu uzdevumu veikšanu (kļūt
par speciālistiem zināmā jomā);
 vienādā iekštelpu un ārējās teritorijas nozīme – bērnudārzs aizsniedzas līdz pat sētai un nav tikai ēka ar
laukumiņu pastaigām. Šīs pārmaiņas
veicina bērnudārza ārējās teritorijas
labiekārtošanu un sakopšanu;
 gaiteņu, telpu, grupiņu pārveidošana par aktivitāšu zonām – bērni
var labāk un brīvāk spēlēties nekā savās
grupiņās.
Pateicoties atvērtībai, ārējās teritorijas pieejamībai, tam, ka bērni ir ārpus
savas iepriekš stingri noteiktās grupas,
ātrāk noplok uz vietas radušās agresijas
izpausmes.
Pēdējos gados atvērtais bērnudārzs
Vācijā ir atradis arvien vairāk atbalstītāju,
taču iepriekšminētie autori uzsver, ka
pārejas posms no tradicionālās metodikas uz praktisko orientāciju ilgst
2–3 gadus. Viņi raksta: „Te ir ļoti svarīgi
vienmēr atcerēties atvērtības procesa
raksturojumu. Tāpēc ir lieki runāt par
pusatvērtu darbu. Katrs solis atvērtības
virzienā ir atvērtais darbs, kurš
kvalitatīvu pārmaiņu veidā visbeidzot
aizved uz atvērtā tipa bērnudārzu.”

Gerhards Rēgels (Gerhard Regel) un Tomass Kīne (Thomas Kühne) – diplomēti sociālie pedagogi, vairāku grāmatu par atvērtā tipa bērnudārziem autori.
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