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pieredze

Mēs, Salaspils novada pirmssko-
las izglītības iestāde (PII) „Ritenītis”, 
esam paveikuši lielu darbu, piedalo-
ties starptautiskajā programmas „Co-
menius” projektā „English language 
integration in the pre-school game 
lessons” („Angļu valodas integrēšana 
rotaļnodarbībās pirmskolā”).

Kāpēc angļu valoda? Angļu valoda 
ir trešā visbiežāk izmantotā valoda 
pasaulē, tāpēc projekta mērķis bija, 
aktīvi darbojoties, gūstot pozitīvas 
emocijas un pieredzi, radīt bērnos 
interesi par angļu valodu un vēlmi to 
mācīties.

Šajā „Comenius” skolu partnerības 

projektā iesaistījās arī seši bērnudārzi 
no Eiropas valstīm – Turcijas, Spāni-
jas, Polijas, Ungārijas, Rumānijas, Itā-
lijas. Tā bija brīnišķīga iespēja iepazīt 
dažādos Eiropas kultūras aspektus, 
sociālo un ekonomisko daudzveidī-
bu. Tika organizēti pieredzes apmai-
ņas braucieni uz katru dalībvalsti, lai 
prezentētu jau paveikto un vienotos 
par vēl izpildāmajiem uzdevumiem. 
Viens no lielākajiem ieguvumiem bija 
jaunā pieredze, labās prakses pārņem-
šana un savu labo piemēru apmaiņa 
ar dalībvalstīm. Katras valsts bērni 
un audzinātājas savus sasniegumus 
varēja demonstrēt, arī organizējot 
„Skype” sarunas. Cik patīkami bija ar 
lepnumu vērot bērnu rosību un paš-
apziņu par savām prasmēm šo sarunu 
laikā! Šādi projekti vienmēr ceļ pilsē-

tas un iestādes godu un nes tās vārdu 
plašākā pasaulē.

Projekta laikā bērni kopā ar audzi-
nātājām dziedot, klausoties un rota-
ļājoties spēra pirmos solīšus angļu 
valodas pasaulē. Kaut gan projekta 
sākumā mēs bijām nedaudz nobiju-
šās par to, kā veiksies, soli pa solim to 
īstenojām. Tagad atskatoties uz noti-
kušo, varam teikt, ka tas nemaz nebi-
ja tik grūti, kaut gan esam paveikušas 
tik daudz. Tika plānots un īstenots 
ikdienas darbs ar bērniem, integrē-
jot angļu valodu dažādās nodarbībās. 
Daudzpusīgai bērnu attīstībai mate-
riālā bāze tika papildināta ar jauniem 
materiāliem. Bērniem piedaloties, 
tika izveidoti kalendāri, bilžu vārd-
nīcas, krāsojamās grāmatas, kuras 
deva iespēju iepazīt un nostiprināt 

INese BorIsaNova, 
Salaspils novada PII „Ritenītis” 
pirmsskolas skolotāja

Starptautiska pieredze 
„Comenius” projekta

FOTO: no personiskā arhīva

Visu dalībvalstu pārstāvji, ciemojoties Latvijā.
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pieredze

daudzus vārdus un frāzes angļu va-
lodā. Bērniem ļoti patika aktīvi dar-
boties dažādos tematiskajos svētkos 
un pēcpusdienās, kuros varēja de-
monstrēt savas jau iegūtās zināšanas. 
Teātra nedēļas laikā bērni iestudēja 
teātra lugas, kurās izmantoja frāzes 
un dziesmas angļu valodā. Vecākajās 
un sagatavošanas grupās lugas tika 
iestudētas vienīgi angļu valodā. Pie 
bērniem viesojās dažādi pasaku tēli, 
lai vadītu jautras angļu valodas akti-
vitātes un iesaistītu tajās arī viņus.

Lai bērniem vieglāk rastos priekš-
stati par dziesmām un spēlēm, tās 
tika pielāgotas angļu valodai, bet an-
gļu spēles un dziesmas tika tulkotas 
latviešu valodā, kā rezultātā tika iz-
veidota dziesmu grāmata ar populā-
rām dziesmām angļu valodā.

Kas ir panākumi, ja par tiem ne-
viens nezina?! Tāpēc mūsu PII orga-
nizēja pieredzes skolu Salaspils nova-
da pedagogiem „Angļu valoda bēr-
niem agrīnā vecumā”, kā arī materiāli 
tika apkopoti prezentācijās, veidotas 
publikācijas mūsu mājaslapā un no-
vada laikrakstā, lai arī citi varētu se-

kot mūsu projekta aktivitātēm.
Bez šaubām, šādi projekti nav iedo-

mājami bez dažādu veidu sadarbības, 
tāpēc lielu paldies sakām Salaspils 
novada domes izglītības, kultūras un 
sporta daļas vadītājai un reizē arī an-
gļu valodas skolotājai Ingai Elksnei, 
kura pirmā iedrošināja audzinātājas 
darboties ar bērniem, nebaidoties 
no kļūdām; Salaspils 1. vidusskolas 
skolēniem un skolotājiem, kuri rada 
iespēju un laiku nākt pie mums un, 
kopīgi darbojoties, iepazīstināt bērn-
dārzniekus ar angļu valodu. Lai veik-
smīgi varētu darboties šādā projektā, 
noteikti ir jābūt zināšanām angļu 
valodā, bet ne jau visiem tādas bija, 
tāpēc sadarbībā ar Aiju Kļaviņu tika 
organizēti kursi pirmsskolas skolotā-
jām. Savukārt Salaspils dome finan-
sēja mācības mūžizglītības kursu ie-
tvaros un atbalstīja projektu, kas pie-
augušajiem Salaspils iedzīvotājiem 
nodrošina izglītības pakalpojumus 
ārpus formālās izglītības, lai veicinā-
tu jaunu prasmju apguvi un zināšanu 
pilnveidi.

Bērnudārza darba specifika – ne-

kas nenotiek bez vecāku atbalsta, bez 
sadarbības ar viņiem. Priecēja, ka arī 
šā projekta ietvaros vecāki devās pie 
grupu bērniem un ieinteresēja viņus 
gūt zināšanas angļu valodā. Lai veici-
nātu veiksmīgu projekta norisi, vecā-
ki pastāvīgi tika informēti par tā gai-
tu, ieinteresējot aktīvi līdzdarboties. 
Vecāki ar lepnumu un prieku mums 
stāstīja, ka arī mājās skan frāzes un 
vārdi angļu valodā. Vai nav jauki, ja 
ģimenes ceļojumā no bērna izskan 
vārdi „thank”, „please”, „goodbye” vai 
kāda frāze angļu valodā?

Atskatoties uz īstenoto projektu, 
varam ar lepnumu teikt, ka prasmēs 
un zināšanās ir auguši ne tikai bērni, 
bet arī visi bērnudārza darbinieki, 
bērnu vecāki un arī citi līdzcilvēki. 
Mēs mācāmies kopā ar bērniem, jo 
viņi ir tie, kas mudina mūs to darīt.

Kaut gan šis projekts ir noslēdzies, 
mēs turpinām mācīties un dodamies 
tālāk, iesaistoties jaunā projektā, kura 
rezultātā plānojam veidot interaktī-
vos materiālus bērnu attīstībai. Ne-
apstāsimies un augsim kopā ar mūsu 
bērniem!

FOTO: no personiskā arhīva

Skolotājas mācās un dalās pieredzē, kā rotaļnodarbībās iekļaut angļu valodu.
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pieredze

FOTO: no personiskā arhīva

Bērni apgūst angļu valodu, izmantojot pašu veidotu bilžu 
vārdnīcu.

FOTO: no personiskā arhīva

Jaunas grāmatas rada bērnos papildu vēlmi apgūt jaunus 
vārdiņus angļu valodā.

FOTO: no personiskā arhīva

„Skype” saruna ar Turcijas bērniem.

FOTO: no personiskā arhīva

Mācāmies un spēlējamies kopā ar skolēniem.

FOTO: no personiskā arhīva

Sadarbojamies ar vecākiem: Tīnas māmiņa rotaļājas ar bēr-
niem un dzied angļu valodā.

FOTO: no personiskā arhīva

Bērnu gatavotas krāsojamās grāmatas, ko lielie bērni dāvināja 
mazajiem Eiropas valodu dienā.
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svētki

Jau vairākus gadus pavasarī tiek 
izsludināti Rīgas domes finansēša-
nas konkursi valstisko un nevalstisko 
organizāciju sabiedrības integrācijas 
projektu atbalstam, ievērojot šādus pa-
matprincipus: līdzdalība, piederība, 
sadarbība, saliedētība. Šogad finan-
siālu atbalstu sava projekta „Varavīk-
snes tilts” īstenošanai saņēma arī Rīgas 
173. pirmsskolas izglītības iestāde (PII).

Projektā tika iesaistīti Rīgas 173., 
172. un 193. PII vecāko un sagatavo-
šanas grupu bērni.

Projekta mērķis bija kopīgi svinēt 
latviešu un krievu tautas gadskārtu 
ieražu svētkus, tā veidojot bērnos 
pozitīvu attieksmi gan pret apkārtē-
jo vidi, gan Latviju kā šo bērnu mīt-
nes zemi. Par to, ka dažādu tautību 
bērni domā, priecājas un pasauli 
uztver vienādi krāsaini, apmeklētāji 
varēja pārliecināties bērnu zīmēju-
mu izstādē „Mēs svinam svētkus”.

Zinot to, cik daudz čaklu un rado-
šu māmiņu un vecmāmiņu ikdienā 
ved uz bērnudārzu savus mazuļus, 
173. PII skolotājas nešaubījās – rok-

darbu izstādei „Vecmāmiņas pūra 
lāde”, kura notika aprīlī, ir jāatvēl ie-
stādes plašākās telpas. Un tas, ka mū-
zikas zālē kādu laiku valdīja etnogrā-
fiskā muzeja cienīga atmosfēra, tikai 
stimulēja bērnus skanīgāk dziedāt un 
raitāk ritināt dejas soli. Bija lepnums 
par savu ģimenes locekļu prasmi da-
rināt skaistas un noderīgas lietas, 
vienlaikus tika iepazīts mūsu zemes 
lietišķās kultūras mantojums.

Netika aizmirsti arī pieaugu-
šie: pateicoties piešķirtajam finan-
sējumam, radās iespēja organizēt 
psiholoģes Ivetas Aunītes lekciju 
pedagogiem un vecākiem „Audzi-
nāt ar prieku”. Kā audzināt dažāda 
temperamenta un emocionālā tipa 
bērnus – tas ir aktuāls jautājums ik-
vienā ģimenē un izglītības iestādē. 
Psiholoģe atbildēja uz jautājumiem, 
sniedza ieteikumus, mācīja izprast 
bērnu negatīvās uzvedības iemeslus 
un to, kā virzīt viņu uzvedību pozi-
tīvā gultnē.

Radošo darbnīcu laikā bērni savu 
pedagogu vadībā gatavoja draudzības 
rokassprādzītes, ar kurām apmainījās 
projekta noslēguma pasākumā. Tas 
bija kā motivējošs stimuls sadarbības 

turpināšanai.
Projekta organizatori ir pateicīgi 

Rīgas domei par finansiālo atbalstu. 
Projekta aktivitātēm sagādātā mate-
riālā bāze iestādei ir būtiska un node-
rēs vēl gadiem ilgi: tika uzšūtas mas-
kas un kostīmi pedagogiem, lai arī 
turpmāk varētu organizēt svētkus ar 
daudzveidīgu pasaku tēlu piedalīša-
nos; tās savu pasākumu organizēšanai 
varēs izmantot arī 173. PII sadarbības 
partneri… ar norunu, ka maskās tēr-
ptie tēli ar bērniem sarunāsies latvie-
šu valodā; ir sagādāts dārgs sporta in-
ventārs – līdzsvara taka, kā arī dārza 
spēles bērnu priekam.

Ir gandarījums par rezultātu un 
ieguvumiem, jo Miķeļdienas tirdzi-
ņā, kas bija viens no pēdējiem pro-
jekta pasākumiem, jau varēja redzēt 
rezultātu: bērni sadarbojās, centās 
uzzināt, kā viena vai otra frāze skan 
latviski (vai krievu valodā). Ir vēlē-
šanās nākotnē sadarbību turpināt, 
jo ar sabiedrības integrāciju saistītu 
problēmu ir daudz, un ir būtiski, lai, 
iesaistoties kopīgos pasākumos, bērni 
paaugstinātu savu tolerances un sav-
starpējās saprašanās līmeni jau kopš 
mazām dienām.

vIta Kaļva, 
Rīgas 173. PII vadītājas vietniece

„Varaviksnes tilts” 
vieno dazadu tautibu bernus

Bērni svētku apģērbā dodas pa 
šķēršļu joslu – meža taku, līdz no-
nāk svētku laukumā. Meža taka: 
iešana caur labirintu; līšana caur 
vingrošanas riņķiem; kāpšana pāri 
kastēm.

Visi svētku dalībnieki sapulcējas 
svētku pagalmā.

svētku vadītāja: Visu gadu dzies-
mas krāju,

Jāņu dienu gaidīdama.
Bērni (kopā): Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāritina.
svētku vadītāja: Esam satikušies, 

lai ielīgotu latviešu gaišākos svēt-
kus – līgodienu. Sasveicināsimies ar 
pārējiem jāņubērniem!

rotaļa „Šurp, Jāņa bērni!”:
Šurp, Jāņa bērni,

Dziedāsim tīrumā (sadevušies ro-
kās, iet uz apļa vidu)!

Dziedāsim skaļi
Līdz vēlam vakaram (sadevušies 

rokās, atkāpjas atpakaļ)!
Pēterīt’s ar Miķelīti
Abi gāja beku lauzt,
Abi divi piekusuši,
Nevar beku kustināt 
(1. x sit plaukstas; 2. x dejo pārī 

ar blakusstāvētāju; 3. x lēkā uz vie-
tas).

INga KrastIņa, 
Rīgas 173. PII mūzikas pedagoģe

Sagaidami Janu dienu
Ieligosanas svetku scenarijs
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svētku vadītāja: Līgodienā visi rotājas, pinot skaistus 
ziedu vainagus. Parādīsim, kā tas jādara!

Dziesma „Āvu, āvu baltas kājas”:
Āvu, āvu baltas kājas,
Lecu dārziņā(i).

Lecu, lecu dārziņā(i),
Plūcu baltas rozes.

Plūcu, plūcu baltas rozes,
Pinu vainadziņu.

Pinu, pinu vainadziņu,
Liku galviņā(i).

svētku vadītāja: Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu.
Bērni (kopā): Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.
svētku vadītāja: Rozes jau ir tāds svētku zieds, bet lī-

godienas vainagā var likt visus pļavas ziedus. Tad vainags 
izdodas ļoti krāšņs un bagātīgs.

Dziesma „es nopinu vainadziņu”:
Es nopinu vainadziņu, nu-ka-tā, nu-ka-tā,
No deviņi zemenāji, trādi-rīdi-rā.

Kad uzliku galviņā(i),
Atspīd visa Rīgas pile.

Rīgas kungi brīnījās(i),
Cik naudiņas tas maksāja.

Pilnu maisu zelta naudas,
Tik maksāja vainadziņš.

svētku vadītāja: Kad ir sapīti vainagi, tad ir pienācis 
laiks ar dziesmu godināt jāņudienu, dziedot: Lī-go! Lī-
go!

Dziedot dziesmu, ar jāņuzālēm māj uz „Lī-go!”, pēc 
dziesmas izgrezno ugunskura vietas apkārtni.

Dziesma „sit, Jānīti, vara bungas”:
Sit, Jānīti, vara bungas, lī-go, lī-go,
Vārtu staba galiņā(i), lī-go.

Pār gadskārtu Jānīts nāca,
Savus bērnus apraudzīt(i).

Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.

Gan tie ēda, gan tie dzēra,
Gan Jānīti daudzināja.

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdama.

svētku vadītāja: Kas vizēja, kas mirdzēja

svētki

FOTO: no personiskā arhīva

Dziedot dziesmu, bērni ar jāņuzālēm māj uz „Lī-go!”, pēc dzies-
mas izgrezno ugunskura vietas apkārtni.     

FOTO: no personiskā arhīva

Es nopinu vainadziņu, nu-ka-tā, nu-ka-tā,
No deviņi zemenāji, trādi-rīdi-rā.
Kad uzliku galviņā(i),
Atspīd visa Rīgas pile.
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Svetku scenarijs

svētki

Viņā lauka galiņā?
Bērni (kopā): Jānīts kūra uguntiņu,
Savus bērnus gaidīdams.
svētku vadītāja: Lai visīsākajā 

naktī netrūktu gaismas, cilvēki līgo-
vakarā iekur ugunskuru un pie tās 
sagaida saulīti uzlecam un jāņudie-
nu atnākam. Iekursim mēs arī savu 
uguntiņu!

Kurina ugunskuru.

svētku vadītāja: Jānis – tas ir ļoti 
stiprs vārds. Vai mūsu vidū ir kāds Jā-
nis? (Ja ir, ievedam vidū, ja nav – izvē-
lamies pāris zēnu.) Jāņubērniem vaja-

dzētu satikt vismaz vienu Jāni.
rotaļa „satiku Jānīti agrā rītā”:
Satiku Jānīti agrā rītā.
Rai-rai, op-sa-sā, agrā rītā.

Jānītis aizgāja draudzeni meklēt.

svētku vadītāja: Mēs taču svinam 
vasaras saulgriežus, un vasara ir ļoti 
skaists gadalaiks. Visa daba priecājas – 
arī mazās bitītes!

rotaļa „Kas dārzā?”:
Kas dārzā, kas dārzā?
Bitīt’ rožu dārziņā.
Ložņā, bitīt, cauri lapu lapām,

Caur lapu lapām, cauri zaru za-
riem.

Ja kādu atrod, liec to savā vietā.
svētku vadītāja: Jāņa bērni danci 

veda
Apkārt kuplu ozoliņu.
Bērni (kopā): Es tev lūdzu, Jāņa 

māte,
Cienā savus Jāņa bērnus!
svētku vadītāja: Iesim palūkot, vai 

mūsu jāņumāte (saimniece) mums ir 
sarūpējusi kādu cienastu par skaisto 
līgošanu!

Bērni dodas uz nojumi, kur ir sa-
klāts svētku galds, un mielojas.

Visas grupas pulcējas pagalmā, pie iestādes ieejas.

gailis: Kikerigū! Kikerigū! Mostieties, celieties! Izzi-
ņoju rudens gadatirgu! Sanāciet, sanāciet! Šeit būs visla-
bākās preces! Laiks visiem posties un doties ceļā!

rotaļdeja „Uz tirdziņu”.

gailis: Esam klāt! Bet, pirms mēs kaut ko pērkam, 
vajag taču iepazīties ar visām precēm. Aplūkosim, kas 
mums šogad ir piedāvājumā! Mani draugi ir parūpējušies 
un sagādājuši rudens gadatirgum dažādas preces. Skat, re, 
kur Lācis nāk! Un aiz viņa visa bišu saime!

Grupas „Bitītes” uznāciens: audzinātāja – lācis, bērni – 
bitītes. Uzdejo virtenītē – lācis pa priekšu, bērni aiz viņa. 
Lācim rokās medus pods.

gailis: Lācīt, ko tu atnesi uz rudens gadatirgu?
Lācis: Atnesu medu. Kāds garšīgs un salds medutiņš! 

Ņam, ņam, ņam – man pašam arī garšo! Bites šogad tik 
čaklas bijušas un sagādājušas daudz medus – visiem pie-
tiks! Tikai bites negribēja man to medu atdot, bet es ar 
viņām sarunāju – bērniem taču arī vajag pamieloties!

Dziesma „Lācīts kāpa ozolā”:
Lācīts kāpa ozolā,
Ra-ta-tā, ra-ta-tā.

Bite koda vēderā,
Ra-ta-tā, ra-ta-tā.

Vai, bitīte, nepazin,
Ra-ta-tā, ra-ta-tā.
Savu vecu draveniek’,
Ra-ta-tā, ra-ta-tā.

Mikeldiena

INga KrastIņa, 
Rīgas 173. PII mūzikas pedagoģe

FOTO: no personiskā arhīva

Rudens vārti ir rotāti ar krāsainām lapu virtenēm un no lapām 
darinātiem putniem.
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svētki

Jo tas lācis augstu kāpj,
Ra-ta-tā, ra-ta-tā.
Jo tā bite stipri dzeļ,
Ra-ta-tā, ra-ta-tā.

No tā bites dzēlumiņ’,
Ra-ta-tā, ra-ta-tā.
Lācim pampa vēderiņš,
Ra-ta-tā, ra-ta-tā.

gailis: Paldies, lācīt, paldies, bitītes! Bet skatieties, 
klausieties – es dzirdu kādas pazīstamas skaņas! Tie taču 
ir labākie draugi – suns un kaķis. Veselu vezumu ar ābo-
liem atveduši!

Grupas „Mārītes” uznāciens: audzinātājas – suns un ka-
ķis, bērni – ābolīši. Sunim un kaķim katram rokās groziņš 
ar āboliem. Uzdejo virtenītē un turpina deju.

Deja „Ābolīši krīt” (mūzikas materiāls no CD „Zaķē-
na sapnis”).

Pēc dejas atstāj groziņus ar āboliem.

gailis: Paldies, sunīt un kaķīt! Tādi veselīgi āboli no-
teikti ir vitamīniem bagāti. Tie mums noderēs. Bet es 
te redzu vēl visādas veselīgas lietas – kāposti, sīpoli un 
kas tik vēl ne. Kaza visu ražu ir novākusi un tagad ved 
uz tirgu.

Grupas „Rūķīši” uznāciens: audzinātāja – kaza, bērni – 
dažādi dārzeņi. Kazai rokās kāpostgalva.

Dziesma „Kaza skaita”:
Kaza skaita burkānus:
Viens, divi, trīs.
Es arī skaitu, bet netieku līdz.

Kaza skaita sīpolus:
Viens, divi, trīs.
Es arī skaitu, bet netieku līdz.

Kaza skaita kāpostus:
Viens, divi, trīs.
Es arī skaitu, bet netieku līdz.

Kaza: Ēdīsim vitamīnus, lai ziemā būtu stipri un veseli! 
Tāpēc jums no mana dārza visskaistākā kāpostgalva!

gailis: Paldies, kaziņ! Tā mums ļoti noderēs. Dārzā 
laikam ir bijusi ļoti laba raža. Bet mežā? Vai mežā arī kas 
ir izaudzis?

Grupas „Taurenīši” uznāciens: audzinātāja – pele, bēr-
ni – sēnes. Uznāk virtenītē. Pele atnes sēni.

Dziesma „rudentiņis nebēdnis”:
Rudentiņis nebēdnis mežā sēnes iesējis.
Bekas lielas, maziņas zaļā sūnā paslēpjas.

Un, kad saule modīsies, pele mežā sēņot ies.

Piku, paku lietutiņš, sēnes lielas audzē viņš.
Beciņ, beciņ, parādies, no pelītes neslēpies!
Pelīte tad teciņiem nesīs sēnes ciemiņiem.

Pele: Šogad ir ļoti jāpacenšas, lai mežā varētu atrast sē-
nes. Bet man izdevās – un vienu skaistu baraviku es jums 
atnesu!

gailis: Paldies, pelīt! Pēc gadatirgus mēs arī varēsim 
doties uz mežu – varbūt arī mums paveiksies kaut ko at-
rast. Nu re! Ciemiņi arī atnākuši. Kāds prieks! Tātad ga-
datirgū mēs nebūsim vieni.

Uzstājas ciemiņi no mazākumtautību PII.

gailis: Bet, skatos, te kāds mans draugs ir atstājis ru-
dens gadatirgus preci ar norādēm, kam tās domātas. 
(Dala dāvaniņas bērniem.) Bet tagad visiem ir laiks doties 
izvēlēties sev vislabākās preces!

rotaļdeja „rudenī, rudenī”.

Visi dodas uz nojumītēm, kur ir izvietots rudens gada-
tirgus.

FOTO: no personiskā arhīva

Gatavojoties Miķeļdienas tirdziņam, bērni no dažādiem mate-
riāliem darināja jumja zīmi.
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Piedzivojumi dzunglos!*
Scenārijs sporta dienai kopā ar vecākiem

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

Laiks: ceturtdiena, 2015. gada 
14. maijs, plkst. 16.30–19.00.

vieta: pasākums sākas bērnudār-
za iekšpagalmā un pēc tam norisinās 
visā bērnudārza teritorijā.

Dalībnieki: PII bērni kopā ar sa-
viem vecākiem.

Skan dziesma „Tarzan & Jane”, 
kuras laikā, sadevušies rokās, nāk 
Tarzāns un Džeina. Pasākumu atklāj 
sporta skolotāja Agnese Džeinas tēlā 
un metodiķe Ilze Kanajeva-Salnā – 
Tarzāns.

Džeina: Tarzān! Kā tev šķiet, vai 
esam ieradušies pareizajā vietā?

Džeina un Tarzāns lūkojas kartē 
un ar binokli izpēta apkārtni.

tarzāns: Man jau liekas, ka esam 
ieradušies pareizi, jo šeit visi ir tādi 
sportiski, priecīgi un smaidīgi. Bet 
noteikti der pajautāt šiem cilvēkiem.

Džeina: Vai šeit ir „Ābelītes” spor-
tiskākie bērni un viņu vecāki? Tad 
esam ieradušies īstajā vietā! Mēs jūs 
ilgi meklējām – izstaigājām visu Si-
guldu, kamēr atradām.

FOTO: no personiskā arhīva

Drosmīgais Tarzāns kopā ar Siguldas PII „Ābelīte” bērniem.

agNese grĪNPŪKaLa,
sporta skolotāja

* Iepriekšējā izdevuma „Pirmsskolas Izglītība” numurā tika publicēts pasākuma apraksts, kļūdaini apvienojot divus 
scenārijus. Labojam kļūdu un publicējam abus scenārijus. Red.
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tarzāns: Iepazīsimies! Mani sauc 
Tarzāns, un šī ir Džeina. Mēs dzīvo-
jam džungļos. Tā kā esat spēcīgākās 
un sportiskākās ģimenes, mēs ieradā-
mies paskatīties, kā jūs spēsiet pieva-
rēt mūsu izveidoto piedzīvojumu trasi 
džungļos. Mēs jums esam izveidojuši 
11 uzdevumu un gribam redzēt, kā 
ģimenes locekļi spēs sadarboties kā 
komanda, cik sportiski un draudzīgi 
jūs esat.

Džeina: Tarzān, tas uzreiz ar ne-
apbruņotu aci ir redzams – visas ģi-
menes spēs pievarēt mūsu trasi! Tu, 
Tarzān, sporto katru dienu. Pastāsti, 
kā tu iesildies pirms sportošanas!

tarzāns: Es pildu iesildošos vin-
grinājumus – izkustinu visas ķerme-
ņa daļas.

Džeina: Tad jau mums arī vajadzē-
tu iekustēties pirms piedzīvojumu tra-
ses džungļos. Tarzān, tu māki dejot?

tarzāns: Es nemāku dejot. Vai tu 

māki dejot?
Džeina: Protams, ka māku dejot! 

Un pat ļoti skaisti māku dejot! Gribi – 
iemācīšu dejot arī tev?

tarzāns: Jā, Džeina, iemāci, lūdzu, 
mani dejot!

Džeina: Labi, Tarzān, iemācīšu! 
Bet vai sportiskās ģimenes arī prot 
kustēties mūzikas ritmā? Nu tad visi 
kopā izkustēsimies!

Mūzika: „Vengaboys” – „Boom 
Boom Boom Boom”.

Kustības:
 izpilda elpošanas kustības – 2 x;
soļo uz vietas – 8 + 8 x;
 pārmaiņus atceļ rokas – viena 

uz augšu, otra uz leju;
 pa vienam ceļ uz augšu plecus – 

8 x;
 soļo uz priekšu un galā sasit 

plaukstas – 4 x;
 kuļ rokas vienu virs otras un 

beigās ceļ augšā – 4 x (un vēlreiz at-
kārto);
 lec uz augšu uz vietas, rokas iet 

uz augšu – 8 + 8 x;
 skrien ap sevi, saliecot apakšstil-

bus, saliektas rokas pārmaiņus kustas 
līdzi – 8 + 8 x;
 rokas kustina priekšā šķērītē – 

8 x;
 lec, sperot kāju slīpi uz priek-

šu, – 8 x;
 lec izklupienā – 8 x;
 visas kustības vēlreiz atkārto.

Džeina: Mēs esam kārtīgi izvin-
grojušies! Izejot katru staciju, ģimene 
iegūst uzspiestu zīmodziņu. Savācot 
11 zīmodziņu, jūs varat nākt pēc go-
dam nopelnītās ģimenes medaļas pie 
Tarzāna un manis.

tarzāns: Džeina, ja cilvēki būs 
sportojuši un izslāpuši – kur viņi va-
rēs padzerties?

FOTO: no personiskā arhīva

Ģimenes sporta dienu atklāj sporta skolotāja Agnese Džeinas tēlā un Tarzāns – metodiķe Ilze.
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Džeina: Sportisti varēs padzerties 
iekšpagalmā – uz lieveņa būs padzer-
šanās punkts. Mūs šodien ar ūdeni at-
balsta uzņēmums „Siguldas minerāl-
ūdens”. 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. Tarzāns un Džeina kopā ar 
visiem dodas aktivitātēs.

 Stacija „Pievari bailes!”: kāpj pa 
līdzsvara atribūtiem, rāpjas pa slīpu 
solu, uzkāpj un aizskar zvaniņu, kāpj 
lejā. Pilda pa vienam.
 Stacija „Esi apķērīgs!”: piekari-

nātajiem ziediem uz katras ziedlapi-
ņas ir jāpiesprauž tik knaģīšu, kāds 
skaitlis ir norādīts. Pilda četri bērni 
vienlaikus.

 Stacija „Kurš spēcīgāks?”: vienā 
auklas pusē stāv viena ģimene, otrā – 
cita. Pēc signāla virve ir jāpārvelk līdz 
norādītajam marķējumam. Vienlai-
kus var pildīt vairāki pāri.
 Stacija „Iestādi dārzeņus un 

augļus!”: sešu krāsu dobītēs ir jāie-
stāda un pēc tam no tām ir jānovāc 
attiecīgās krāsas dārzeņi. Pilda divi 
vienlaikus.
 Stacija „Spēka trase!”: bērns ap-

sēžas uz velkamās kastītes – vai nu 
viņš pats pievelkas pa auklu, kuru 
kāds no vecākiem otrā galā tur, vai 
nu auklas turētājs pievelk savu bērnu. 
Pilda četri vienlaikus.
 Stacija „Labirints džungļos!”: ir 

jātiek cauri labirintam, jāatrod izeja. 
Pilda pa vienam.
 Stacija „Tarzāna trase!”: ir jā-

skrien, jālec, jārāpo, jākāpj pāri dažā-
diem šķēršļiem. Pilda pa vienam.
 Stacija „Saliec puzli!”: no gaba-

liņiem ir jāizveido viena liela bilde. 
Pilda viena ģimene.

 Stacija „Ātruma trase!”: bērns 
iekāpj ķerrā, un kāds no vecākiem 
viņu aizvizina līdz konusam un atpa-
kaļ. Pilda divi vienlaikus.
 Stacija „Nomedī dzīvnieku!”: 

ar trim mēģinājumiem ir jānomedī 
dzīvnieki, metot mērķī ar bultu. Pilda 
divi vienlaikus.
 Stacija „Krokodils upē!” – rota-

ļa: upē guļ krokodils; kamēr viņš guļ, 
tikmēr bērni drīkst staigāt pa upi; kad 
krokodils ceļas augšā, tad ir jāmūk 
laukā no upes, lai krokodils neapēd 
bērnus.

Medaļu saņemšanas vietā pie 
Džeinas un Tarzāna katrai ģimenei 
tiek pasniegta godam nopelnītā 
medaļa.

Džeina: Esam bezgala priecīgi 
par tik aktīviem bērniem un viņu 
vecākiem. Jūs esat enerģiskas un spor-
tiskas ģimenes! Lai prieks un smaids 
mājo jūsos arī turpmāk! Uz redzēšanos!

FOTO: no personiskā arhīva

Drosmīgais Tarzāns kopā ar Siguldas PII „Ābelīte” bērniem.

sporta diena
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Olimpiska gimene!
Scenārijs sporta dienai kopā ar vecākiem

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

Laiks: trešdiena, 2014. gada 
14. maijs, plkst. 16.30–19.00.

vieta: pasākums sākas bērnudār-
za iekšpagalmā un pēc tam norisinās 
visā bērnudārza teritorijā.

Pasākumā piedalās: PII bērni 
kopā ar saviem vecākiem.

Pasākumu atklāj sporta skolotāja 

Agnese olimpiskā lāča tēlā.

olimpiskais lācis: Labdien, spor-
tiskās ģimenes! Šajā burvīgajā pēc-
pusdienā pie jums ciemos esmu at-
nācis es – olimpiskais lācis. Esmu 
ļoti sportisks un ceru, ka jūs arī tādi 
esat. Es māku gan skriet, gan lēkt, gan 
darīt visu ko citu. Vēlos būt kopā ar 
jums šajā dienā! Man jums ir izveido-
ti 10 uzdevumi. Bet pirms lielās dar-
bošanās 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 

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);

FOTO: no personiskā arhīva

Pirms lielās sportošanas visi iesildās, kopīgi vingrojot.

agNese grĪNPŪKaLa, 
Siguldas PII „Ābelīte” sporta skolotāja

sporta diena
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 rāda, it kā kostu ar zobiem un 
rokām (8 x; 7. un 8. kustības 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; 12. un 13. kustī-
bas 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).

olimpiskais lācis: Mēs esam kār-
tīgi izvingrojušies! Tad dosimies pa 
stacijām – lai sportiskās aktivitātes 
turpinās!

FOTO: no personiskā arhīva

Ar florbola nūju bumbiņa ir jāvada starp konusiem un galā jātrāpa vārtos. Pilda 
divi bērni vienlaikus. FOTO: no personiskā arhīva

Bērniem ir nepieciešama precizitāte un 
pacietība, lai ar florbola nūju vadītu 
bumbiņu.

FOTO: no personiskā arhīva

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

FOTO: no personiskā arhīva

Lai uzvarētu, ir svarīgs arī līdzjutēju atbalsts.

sporta diena
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Bērni kopā ar vecākiem dodas uz 
stacijām. Pavisam ir 10 staciju, ku-
ras vecāki kopā ar bērniem apmeklē. 
Savācot zīmodziņus un uzrādot tos 
11. stacijā, ģimenes tiek pie meda-
ļām. Pie katras stacijas ir cilvēks, kas 
paskaidro, kāds ir uzdevums. Olim-
piskais lācis kopā ar visiem 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 ir jānes. Pilda 
vairāki 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 lau-
kumu ir izliktas divu krāsu zivis – 
oranžas un zilas; ir divas makšķeres 
un divi spainīši. Katram ir jāsalasa 

savas krāsas zivis un jāsaliek 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.

• Stacija „Lēkšana ar maisu”: lec 
ar maisu līdz konusam un atpakaļ. 
Vienlaikus pilda divi cilvēki.

stacija „Lēkšana”: bērni lec pāri 
mazām barjerām, vecāki – lieliem 
matračiem. Vienlaikus pilda divi cil-
vēki.

• 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 ir trīs bum-
biņas. Vienlaikus pilda trīs cilvēki.

• Stacija „Florbols”: ar florbola 
nūju bumbiņa ir jāvada starp konu-
siem un galā jātrāpa vārtos. Vienlai-
kus pilda divi cilvēki.

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

olimpiskais lācis: esmu bezga-
la priecīgs par tik aktīviem bērniem 
un viņu vecākiem. Jūs esat enerģiskas 
un sportiskas ģimenes! Lai prieks un 
smaids mājo jūsos arī turpmāk! Uz 
redzēšanos!

FOTO: no personiskā arhīva

Ir jālec no apļa uz apli, jāizlien cauri tu-
nelim un beigās jālien cauri novilktām 
auklām no viena gala uz otru galu. Pil-
da divi bērni reizē.

FOTO: no personiskā arhīva

Mammas aktīvi iesildās, lai varētu palīdzēt bērniem stafetēs.

FOTO: no personiskā arhīva

Arī tēti nopietni piedalās ģimenes sporta dienā.

sporta diena


