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Latvijas Republikas 
proklamesanas svetki
Rezeknes „Laimina”

svētki

Rēzeknes pirmsskolas izglītī-
bas iestādē (PII) „Laimiņa” Latvijas 
dzimšanas dienas svinībām mācību 
gada darba plānā tiek atvēlēta vesela 
nedēļa:
 pirmdiena – latvju tautas raksti 

(jostu un prievīšu zīmēšana, aplicēša-
na un veidošana);
 otrdiena – Latvijas simbolika;
 trešdiena – svinīgs svētku kon-

certs;
 ceturtdiena – latviešu tautas ro-

taļas (pastaigas laikā);
 piektdiena – pasākums „Krāšņi 

mūsu novadi” (Latvijas kartes zīmē-
šana uz asfalta pastaigas laikā).

Bērni zina, ka dzimšanas diena 

katram ir īpaša diena – tātad arī mūsu 
valstij Latvijai tā ir īpaša. Ļoti svarīgs 
un atbildīgs ir svētku sagatavošanas 
posms. Scenāriju izstrādā mūzikas 
skolotāja Marija Ļebedeva, kas kat-
ram koncertam piemeklē atbilstošas 
dziesmas, dejas un rotaļas, regulāri 
atjaunojot muzikālo materiālu. Sko-
lotājas skaidro bērniem valsts svētku 
nozīmi un tradīcijas. Bērni mācās at-
bilstošus dzejoļus, zīmē zīmējumus 
par Latviju, gatavo karodziņus un ap-
sveikumus. Pasākumā piedalās izglī-
tības iestādes audzēkņi un skolotājas, 
kopīgi gatavojot dziesmas un dejas.

Es un mana dzimtene
(vecākā un sagatavošanas grupas)

Marija ĻEbEdEva, 
Rēzeknes PII „Laimiņa” mūzikas skolotāja

dziesma – Uldis Stabulnieks. „Tik 
un tā” (izpilda skolotāju ansamblis).

Tautumeita: Katru gadu, rudenī, 
18. novembris Latvijas valsts iedzīvo-
tājiem ir svētku diena. Mūsu dzimtene 
svin savu dzimšanas dienu. Visskais-
tākās dziesmas un dejas skanēs tikai 
Latvijai. Bet kas ir Latvija? Tās ir mūsu 
birztalas, druvas, meži, zilie ezeri, ma-
zie strautiņi un milzīgie ozoli.

dzejolis – jānis Peters. „dzimtene”:
Tautumeita: Vai tu zini, kas ir Lat-

vija?
bērni: Tā ir zeme, mana dzimtene.
Tautumeita: Vai tu zini, kas ir 

dzimtene?
bērni: Tā ir zeme, kur es piedzi-

mu.

iNga FadEjEva, 
Rēzeknes PII „Laimiņa” metodiķe

FOTO: no personiskā arhīva

Dziedam dziesmas par Latviju.
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svētki

Tautumeita: Vai tu zini, kā es pie-
dzimu?

bērni: Tā kā puķuzirnis uzziedēju 
māmiņai.

Tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.
dziesma – vija Pavlovska. „Latvi-

jas dzimšanas diena”.

Tautumeita: Lai skan Latvijas 
valsts himna!

Himna – baumaņu Kārlis. „dievs, 
svētī Latviju!”.

Tautumeita (pienāk pie pūralā-
des): Bērni, šī lāde ir neparasta, tajā 
glabājas neliela daļa bagātības, ar ko 
ir slavena mūsu Latvija. (No lādes iz-
ņem Latvijas valsts karodziņu.) Lūk, 
tāds izskatās mūsu Latvijas karogs! 
Būsim godīgi, čakli, mīļi – tik gaiši 
un tīri kā baltā svītra karogā.

dzejolis: Pēteris blaus. „Sargs pie 
daugavas”:

Sārtbaltsārts karogs Latvijai
Par zīmi zelta brīvībai:
Kas stāv zem viņas karoga
Tam brīvība ir dzīvība.

dziesma – vija Pavlovska. „Kādā 
krāsā prieks?”:

bērns: Kādā krāsā, kādā krāsā prieks?
Nezin to neviens, neviens, neviens.
bērns: Varbūt balta, varbūt zila,
Varbūt tā kā krokodilam,
Tā kā saulītei vai jūrai,
Tā kā mašīnai aiz stūra!
bērns: Varbūt zelta, varbūt lillā,
Varbūt tāda kā flamingo,
Varbūt oranža vai sārta,
Tā kā varavīksne jautra!
bērns: Tikai šodien, skaidri zinām,
Krāsas karogam, kas plīvo,
Tas ir sarkanbalti sarkans,
Prieks ir visā Latvijā!

Tautumeita: Bērni, vai jūs zināt, 
kā sauc Latvijas galvaspilsētu? (Bērni 
atbild – Rīga.) Bērni, jūs droši vien 
zināt, ka Latvija ir slavena ar dzies-
mu un deju svētkiem, kuros piedalās 
bērni un pieaugušie. (No lādes izņem 
lelli tautumeitu un pastalas.) Lūk, 
tādos tērpos sapošas svētku dalīb-
nieki! Tās ir pastaliņas, apavi, kuros 
viegli un ērti var dejot. (No lādes iz-
ņem tautisku jostu, prievītes. Apsien 

zēnam prievīti.) Redziet, cik skaistas 
jostas un prievītes var rotāt mūsu 
tērpus! Arī jums patīk ne tikai dzie-
dāt, bet arī dejot.

bērni: Jautri, jautri dejosim
Tā, lai zeme rīb.
Jautri dejot patīk gan
Arī tev un man.
rotaļdeja „rīga dimd”.

Tautumeita: Bērni, kā sauc pilsētu, 
kurā jūs dzīvojat? (Bērni atbild – Rē-
zekne. Izņem no lādes grāmatu „Rē-
zekne”.) Daudz dzejoļu ir sacerēts par 
mūsu daiļo pilsētu.

bērns: Rēzekne zaļā, Rēzekne sir-
mā,

Celies uz augšu un skaistumā po-
sies!

Tu mums biji tā lielākā – pirmā,
Tu mums būsi tā mīļā un sirmā. (Va-

lentīna Širina)
bērns: Rēzekne, Rēzekne, mīļa tu 

man,
Baznīcu torņos kad zvani vēl skan.
Rēzekne, Rēzekne, skaista nudien,
Saulstaru riets kad pār ezeru brien. 

(Rasma Urtāne)

FOTO: no personiskā arhīva

Zīmējām uz asfalta Latvijas karti.
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bērns: Rēzekne mana, zaļā un sirmā,
Lūkojos tavos septiņos pakalnos.
Rēzekne mana, zaļā un sirmā,
Ieskatos tavos septiņos gadsimtos. (Valentīna Širina)

Tautumeita: Vai jūs, bērni, zināt, kā sauc Latvijas vēs-
turiskos novadus? (Bērni atbild – Vidzeme, Kurzeme, 
Latgale, Zemgale.) Malači! Bet kurā Latvijas novadā jūs 
dzīvojat? (Bērni atbild – Latgalē.) Mūsu Latgale ir slavena 
ar keramiku. (No lādes izņem keramikas krūzi.)

bērns: Mīlu savu Latgali,
Mīlu savas mājas,
Savu valsti mīlēšu
Un to neatstāšu.
bērns: Manas mājas, manas mājas,
Brālis, māte, tēvs un es.
Manas mājas, manas mājas,
Labākās uz pasaules.

dziesma – artūrs Uškāns. „dzeiveite” (skolotāju an-
samblis).

Tautumeita (izņem no lādes rakstainos cimdus, zeķes): 
Mūsu zemē ir daudz daiļamata meistaru, kuri ar saviem 
mākslas darbiem iepriecina visu mūsu tautu.

dziesma – vija Pavlovska. „Mana dzimtene – Latvija”:
bērns: Gribu skriet basām kājām – manā Latvijā,
Gribu peldēt zilā jūrā – manā Latvijā,
Gribu elpot svaigu gaisu – manā Latvijā,
Gribu garšot rudzu maizi – manā Latvijā.
bērns: Gribu lasīt sārtas ogas – manā mežmalā,
Gribu noķert lielo zivi – Ludzas ezerā,

Gribu dzirdēt putnu dziesmas – manā pagalmā,
Gribu saplūkt rudzu puķes – manā pļaviņā!
bērns: Gribu priecāties par dzeju – manā Latvijā,
Gribu priecāties par dziesmām – manā Latvijā,
Gribu priecāties par vēju – manā Latvijā,
Gribu priecāties par sauli tad, kad rītausma!

Latviešu tautasdziesma „bēdu manu lielu bēdu” (bēr-
nu mūzikas instrumentu orķestris, skolotāju ansamblis un 
ciemiņi).

Tautumeita (izņem no lādes trauciņu ar akmentiņiem, 
gliemežvākiem, dzintariem): Cik bagātas ir mūsu dzimte-
nes jūras, ezeru dzīles!…

Zemgales plašajos klajumos,
Kurzemes biezajos eglājos
Apstājos brīdi un ieklausos
Kā pie debesīm cīruļi vītero.
Vidzemes gleznainos pakalnos,
Latgales zilajos ezeros
Es kā brīnumā raugos un vēlos,
Lai šai zemē ir laimīgs ikviens. (I. Priede)
dziesma – valdis artavs, raimonds Pauls. „Pie jūras 

dzīve mana” (skolotāju ansamblis) un deja ar zilām len-
tēm (sagatavošanas grupas bērni).

visi: Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā saulei, kas mirdz debess klajā! (Vilis Plūdonis)
Tautumeita: Mūsu svētku koncerts ir noslēdzies. Pal-

dies visiem par piedalīšanos un uzmanību! Svētki turpi-
nāsies grupiņās, kur bērnus un skolotājas gaida cienasts. 
Bet ārā svētkus noslēgsim ar salūtu. (Skan latviešu tautas-
dziesmu ieraksti.)

svētki

FOTO: no personiskā arhīva

Pasākumu vada mūsu iestādes simboliskais tēls – Laimiņa.
FOTO: no personiskā arhīva

Aktu zāles noformējums koncertam.
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svētki

FOTO: no personiskā arhīva

Vecākā grupa pēc koncerta.

FOTO: no personiskā arhīva

Sagatavošanas grupa pēc koncerta.
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sporta diena

Piedzivojumi dzunglos!
Scenārijs sporta dienai kopā ar vecākiem

Mērķis: bērnos un vecākos rosināt 
pozitīvas emocijas, veidot ģimenes 
kopības izjūtu, izbaudīt fiziskās akti-
vitātes.

datums: 2015. gada 14. maijs.
diena: ceturtdiena.
Laiks: plkst. 16.30–19.00.
vieta: pasākums norisinās bērnu-

dārza iekšpagalmā un pēc tam visa 

bērnudārza teritorijā.
Pasākumā piedalās: visas iestādes 

bērni kopā ar saviem vecākiem.

Pasākumu atklāj sporta skolotāja 
Agnese Džeinas tēlā un Tarzāns – me-
todiķe Ilze.

džeina: Labdien, sportiskās ģime-
nes! Šajā burvīgajā pēcpusdienā pie 
jums ciemos esmu atnācis es – olim-
piskais lācis. Esmu ļoti sportisks un 
ceru, ka jūs arī tādi esat. Es māku 
gan skriet, gan lēkt, gan visu ko da-
rīt. Vēlos būt kopā ar jums šajā dienā! 
Man jums ir izveidoti 11 uzdevumi. 

Bet pirms lielās darbošanās mēs visi 
pavingrosim, labi? Nu tad vingrojiet 
kopā ar mani!

Mūzika „Gummy Bear – I am a 
gummy Bear”.

Kustības:
 pietupieni uz vietas, rokas ceļ 

augšā no pleciem (8 x);
 skrien uz vietas (8 x);
 soļo kā lācis uz vietas (8 + 8 x);
 lec sānis ar abām kājām kopā, 

pēc lēkšanas rokas augšā ātri kustina 
un beigās pietupstas (8 + 8 + 8 + 8 x);
 kājās plati ietupstas un šūpina 

FOTO: no personiskā arhīva

Optimistiskais un labestīgais Tarzāns Siguldas PII „Ābelīte” bērnus un viņu vecākus aicināja uz sporta dienas stafetēm.

iLzE KaNajEva-SaLNā, 
Siguldas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Ābelīte” metodiķe,
agNESE grĪNPŪKaLa,
sporta skolotāja
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priekšā roku – vienu, tad otru (8 x);
 kājās plati ietupstas un augšā 

kustina abas rokas (8 x; 5. un 6. kustī-
bas atkārto 2 x);
 viena roka aiz muguras, otra 

roka priekšā, priekšējo roku apļo, it 
kā masētu vēderu (8 + 8 x);
 rāda, it kā kostu ar zobiem un 

rokām (8 x; iepriekšējās un šīs kustī-
bas atkārto 2 x);
 soļo kā lācītis (8 + 8 x);

 pietupieni uz vietas, rokas ceļ 
augšā no pleciem (8 x);
 skrien uz vietas (8 + 8 x);
 kājās plati ietupstas, priekšā šū-

pina roku – vienu, tad otru (8 + 8 x);
 kājās plati ietupstas, augšā kus-

tina abas rokas (8 x; iepriekšējās un 
šīs kustības atkārto 2 x);
 pietupieni uz vietas, rokas ceļ 

augšā no pleciem (8 x);
 skrien uz vietas (8 + 8 x);

 lec sānis ar abām kājām kopā, 
pēc lēkšanas rokas augšā ātri kustina 
un beigās pietupstas (8 + 8 + 8 + 8 x);
 soļo kā lācis uz vietas (8 + 8 x);
 pietupieni uz vietas , rokas ceļ 

augšā no pleciem (8 + 8 x);
 skrien uz vietas (8 + 8 x);
 pietupieni uz vietas, rokas ceļ 

augšā no pleciem (8 + 8 x);
 skrien uz vietas (8 + 8 x);
 soļo kā lācis uz vietas (8 + 8 + 

8 + 8 x);
 iepozē kā lācis (4 x).

džeina: Mēs esam kārtīgi izvin-
grojušies! Tagad dosimies tālāk pa 
stacijām – lai sportiskās aktivitātes 
turpinās!

Bērni kopā ar vecākiem dodas uz 
stacijām. Kopā ir 11 staciju, kuras 
vecāki kopā ar bērniem apmeklē un, 
savācot zīmodziņus un uzrādot tos, 
tiek pie medaļām. Pie katras stacijas 
ir cilvēks, kas paskaidro, kāds ir uz-
devums. Olimpiskais lācis kopā ar vi-
siem dodas aktivitātēs.

 Stacija „Stafete”. Ar abām kājām 
ir jālec no apļa uz apli, jāizlien cau-
ri tunelim un beigās jālien cauri no-
vilktām auklām no viena gala uz otru 
galu. Pilda divi bērni reizē.
 Stacija „Bumbiņu lasīšana”. Aplī 

ir jāsalasa bumbiņas, nesot pa vienai 
bumbiņai: kādas krāsas bumbiņa, uz 
tādas krāsas apli tā jānes. Pilda vairā-
ki reizē.
 Stacija „Dvieļubols”. Sadalās pa 

pāriem, katram pārim ir savs dvielis. 
Viens pāris stāv vienā auklas pusē, 
otrs pāris – otrā. Ar dvieli bumba ir 
jālidina pāri auklai, otrā pusē pārim 
bumba ir jānoķer dvielī un jālidi-
na atpakaļ. Vienlaikus uz laukuma 
drīkst būt vairāki pāri.
 Stacija „Makšķerēšana”. Pa 

laukumu ir izliktas divu krāsu zi-
vis – oranžas un zilas. Ir divas 
makšķeres un divi spainīši. Katram 
ir jāsalasa savas krāsas zivis un jā-
saliek spainītī.
 Stacija „Saliec sporta veidu!”. Pa 

vienam ir jāskrien un ar knaģīti pie 
auklas jāpiestiprina pareizā secībā iz-
veidots sporta veida nosaukums. Pil-
da pa vienam.

sporta diena

FOTO: no personiskā arhīva

Tarzāns katru bērnu samīļoja un iedrošināja ļauties sporta aktivitātēm.

FOTO: no personiskā arhīva

Ģimenes sporta dienu atklāj sporta skolotāja Agnese Džeinas tēlā (no labās) un Tar-
zāns – metodiķe Ilze.
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 Stacija „Lēkšana ar maisu”. Lec 
ar maisu līdz konusam un atpakaļ. 
Vienlaikus pilda divi cilvēki.
 Stacija „Lēkšana”. Lec pāri: bēr-

ni – mazām barjerām, vecāki – lie-
liem matračiem. Vienlaikus pilda divi 
cilvēki.
 Stacija „Atrodi pāri!”. Ir izliktas 

10 kartītes – kopā ir jāatrod pieci pāri, 
kuri savstarpēji sader. Pilda viena ģi-
mene.
 Stacija „Trāpi mērķī!”. Ar bum-

biņu ir jātrāpa pa mērķi un jāskaita 
iegūtie punkti. Pavisam trīs bumbi-
ņas. Vienlaikus pilda trīs cilvēki.
 Stacija „Florbols”. Ar florbola 

nūju bumbiņa ir jāvada starp konu-
siem un galā jātrāpa vārtos. Vienlai-
kus pilda divi cilvēki.
 Stacija „Medaļu saņemšanas 

vieta”. Olimpiskais lācis katrai ģime-
nei pasniedz medaļu.

Kad visi ir izpildījuši uzdevumus 
10 stacijās, tad dodas uz bērnudārza 
iekšpagalmu, lai 11. stacijā saņemtu 
medaļas no olimpiskā lāča.

džeina: Esmu bezgala priecīga 
par tik aktīviem bērniem un viņu 
vecākiem. Jūs esat enerģiskas un 
sportiskas ģimenes! Lai prieks un 
smaids mājo jūsos arī turpmāk! Uz 
redzēšanos!

sporta diena

FOTO: no personiskā arhīva

Bērniem daudz jautrības sagādāja brauciens dārza ratiņos. FOTO: no personiskā arhīva

Stacijā „Lēkšana” lec pāri: bērni – ma-
zām barjerām, vecāki – lieliem matra-
čiem. Vienlaikus pilda divi cilvēki.

FOTO: no personiskā arhīva

Sasniegt mērķi var daudz ātrāk, ja palīgā tiek ņemti transportlīdzekļi.

FOTO: no personiskā arhīva

Par aizrautīgu piedzīvojumu izvēršas arī gājiens pa labirintu.
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sporta diena

FOTO: no personiskā arhīva

Stacija „Trāpi mērķī!”: ar bumbiņu ir jātrāpa pa mērķi un jāskaita iegūtie punkti. Pavisam trīs bumbiņas. Vienlaikus pilda trīs 
cilvēki.

FOTO: no personiskā arhīva

Stacijā „Atrodi pāri!” ir izliktas 10 kartītes – kopā ir jāatrod pieci pāri, kuri savstarpēji sader. Pilda viena ģimene.
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drošība

Es tagad zinu, esmu dross,
Ka nelaime man palidzes!

Nelaime nenāk brēkdama – to zi-
nāja jau mūsu senči, to folklorā māca 
tautas sakāmvārdi un parunas, arī 
katrs no mums ir piedzīvojis lielā-
kas vai mazākas likstas. Sargā pats 
sevi, tad Dievs tevi sargās – bērnībā 
sacīja vecmāmiņa, un viņai bija tais-
nība. Kā pasargāt sevi no nelaimes, 
kā rīkoties, ja nelaime ir piemek-
lējusi, mācījās un klausījās Smilte-
nes pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes (PII) „Pīlādzītis” grupiņu 
„Zaķēni” un „Rūķi” bērni, tiekoties 
klātienē ar drošības dienestu – poli-
cijas, ugunsdzēsēju un Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta 
(NMPD) – darbiniekiem. Bērni de-
vās trīs dažādās ekskursijās.

Tēma tiek apgūta gan mūsdienīgās 
mācību nodarbībās, gan ārpusnodar-
bību pasākumos ar izglītojošiem un 
audzinošiem mērķiem, jo notiek ārpus 
iestādes telpām un teritorijas.

adresāts – pirmsskolas vecuma 
bērni (5–7 gadus veci).

darba mērķis – iepazīstināt klātie-
nē bērnus ar drošības dienestu (poli-
cijas, ugunsdzēsēju, NMPD) darba 
specifiku, veicamajiem uzdevumiem.

darba uzdevumi:
 veidot izpratni par attiecīgo die-

gUNTa MEžULE un 
iNgUNa SLaPjUMa, 
Smiltenes PII „Pīlādzītis” skolotājas

Izglītojoša ekskursija pie drošības dienestu speciālistiem

FOTO: no PII „Pīlādzītis” arhīva

VUGD Smiltenes vada komandiera vietnieks bērniem saprotami pastāstīja, kā ir 
aprīkota ugunsdzēsēju autocisterna, parādīja, kā izskatās ekipējums.

FOTO: no PII „Pīlādzītis” arhīva

NMPD darbinieki ļāva bērniem izmēģināt, kā tiek nostiprināts pacients, lai viņu 
droši varētu transportēt.

Tēma tiek apgūta 
gan mūsdienīgās 
mācību nodarbībās, 

gan ārpusnodarbību 
pasākumos ar izglītojošiem 
un audzinošiem mērķiem, 
jo notiek ārpus iestādes 
telpām un teritorijas.
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nestu spēju nodrošināt mierīgu mūsu 
ikdienas dzīvi, palīdzības sniegšanu 
nelaimes gadījumā;
 rosināt interesi par palīdzības 

dienestu aprīkojumu, lai speciālisti ar 
tā palīdzību varētu sekmīgi veikt sa-
vus darba pienākumus;
 vingrināties zināt, kā rīkoties 

konkrētā situācijā (kā izsaukt attiecī-
go dienestu utt.);
 nostiprināt zināšanas par tēmu 

„Esmu drošībā” dažādās ikdienas no-
darbēs – izspēlējot rotaļu situācijas, 
valodas rotaļnodarbībās, strādājot 
darba burtnīcās, tēlojošās rotaļno-
darbībās.

anotācija. Viens no galvenajiem 
PII uzdevumiem iepriekšējā mācību 
gadā bija nostiprināt bērnu izprat-
ni par personiskās drošības nozīmi 
ikdienā un ārpus tās. Lai bērnu zi-
nāšanas kļūtu pilnīgākas, nolēmām 
līdztekus ikdienas darbam izveidot 
ekskursiju ciklu par drošības tēmu, 
apmeklējot Smiltenes drošības die-
nestus klātienē. Visās trīs ciemošanās 
reizēs sastapāmies ar patiesu ieinte-
resētību un pretimnākšanu – mūs 
uzņēma labprāt, ar lielu mīlestību un 
sapratni.

Novembra beigās devāmies ciemos 
pie ugunsdzēsējiem. Daudzi no bēr-
niem nemaz nezināja, ka vecā, skaistā 
ēka pilsētas centrā ir ugunsdzēsēju 
depo. Mūs sagaidīja Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta (VUGD) 

Smiltenes vada komandiera vietnieks, 
kurš bērniem saprotami pastāstīja, kā 
ir aprīkota ugunsdzēsēju autocister-
na, parādīja, kā izskatās ekipējums, 
ieveda postenī un pastāstīja par savu 
darba ikdienu, kā arī par to, kā pareizi 
rīkoties, ja esi nokļuvis nelaimē. Bēr-
ni klausījās skaņu signālus, uzzināja, 
kad dienests ir jāizsauc, kāds tālruņa 
numurs ir īstais.

Janvāra beigās pieteicāmies ciemos 
pie policijas pārstāvjiem. Bērniem 
tika dota iespēja ne vien daudz ko 
uzzināt par policistu darba ikdienu, 
bet arī pašiem izbaudīt, cik smaga ir 
bruņuveste, steks, roku dzelži, aplū-
kot mašīnas aprīkojumu, policistu 
formas tērpus utt. Izrādās – policistu 
mašīnas ir aprīkotas ar novērošanas 
kamerām, ar datoru un prožekto-
riem! Un kur vēl skaņu sirēnas! Iz-
veidojās bērnu un policistu dialogs. 
Bērni gribēja zināt tik daudz, jautāja 
tik daudz un arī saņēma atbildes uz 
visiem jautājumiem. Pēc ekskursijas 
Smiltenes novada pašvaldības polici-
jas priekšnieks Normunds Liepa at-
zina, ka ir „svarīgi, lai bērni netiktu 
biedēti ar policiju, kā tas varbūt bija 
senākos laikos, bet mūs un citu ope-
ratīvo dienestu darbiniekus uztvertu 
kā pieaugušos, kuriem var uzticēties 
un pie kuriem var vērsties pēc palī-
dzības. Situācijas var būt dažādas. 
Piemēram, ja bērns pilsētā apmal-
dās, viņš zina, ka, atnākot pie mums, 

viņam palīdzēsim. Vienlaikus ir jā-
rada arī izpratne, ka likums ir jāie-
vēro un pastāv ne tikai tiesības, bet 
arī pienākumi”.

Ekskursiju ciklu noslēdzām mar-
ta sākumā, kad devāmies ciemos pie 
NMPD mediķiem. Tas nebūt nebija 
tik vienkārši, jo vispirms ciemošanās 
bija jāsaskaņo ar atbildīgajām instan-
cēm. To, cik ļoti svarīgu un nozīmīgu 
darbu veic mediķi, ka dažreiz svarī-
ga ir katra sekunde, bērni uzzināja 
sarunā ar mediķiem. Bērniem tika 
dota iespēja aplūkot mašīnas iekšpu-
si, iesēsties šoferīša krēslā, saklausīt, 
cik skaļa un griezīga skaņa ir brīdi-
nājuma sirēnai, ieraudzīt, ka mašīna 
iekšpusē atgādina mazu slimnīcu. Ar 
interesi bērni klausījās mediķu ietei-
kumos, kā rūpēties par savu veselību, 
dzīvību, kāda loma ir pareizam uztu-
ram, kustībām utt.

Katrā no ciemošanās reizēm cie-
makukulī nesām pašu zīmētu zī-
mējumu ar bērnu vārdiem, kafiju 
un krūzīti ar pīlādzīti – mūsu bēr-
nudārza logo, lai nakts dežūras lai-
kā pīlādzītis dod spēku, svētību un 
izturību grūto un cilvēkiem tik ļoti 
vajadzīgo profesiju pārstāvjiem! Pal-
dies par viesmīlību!

Sasniegtais rezultāts:
 plašākas bērnu zināšanas par 

tēmu, interese un rūpes par savu dro-
šību;
 bērnu sapratne, ka drošības die-

nesti ir mūsu palīgi un draugi nelai-
mes brīdī;
 apstiprinājums atziņai, ka bērnu 

ieinteresēšanā liela loma ir mācību un 
audzināšanas procesā izmantotām 
daudzveidīgām metodēm (šoreiz eks-
kursijām);
 vecāku sapratne un pateicība.

FOTO: no PII „Pīlādzītis” arhīva

Izrādās – policistu mašīnas ir aprīkotas ar novērošanas kamerām, ar datoru un pro-
žektoriem! Un kur vēl skaņu sirēnas!

Ir svarīgi, lai bērni 
netiktu biedēti ar 
policiju, kā tas varbūt 

bija senākos laikos, bet 
mūs un citu operatīvo 
dienestu darbiniekus 
uztvertu kā pieaugušos, 
kuriem var uzticēties un 
pie kuriem var vērsties 
pēc palīdzības.
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