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Pēdiņas sniegā

Integrētā rotaļnodarbība ar matemātikas dominanti

Daba pavasarī
Integrētā rotaļnodarbība
mājturībā un tehnoloģijās, aprīlis, 4. nedēļa

Zieds māmiņai
maijs 2015

Pēdiņas sniegā

Ziedoņdārza pirmskolas audzēkņa
Matveja Baronova (5 gadi) māmiņas portrets.

Integrētā rotaļnodarbība ar matemātikas
dominanti.

Daba pavasarī

Ziedoņdārza pirmskolas audzēknes
Mišelles Loces (6 gadi) māmiņas portrets.

Integrētā rotaļnodarbība mājturībā un
tehnoloģijās, aprīlis, 4. nedēļa.

Idejas pašdarinātām
dāvanām Mātes dienai
Pļaviņu novada PII „Jumītis”, Līvānu novada
PII „Rūķīši” un Ziedoņdārza pirmskolas
pedagogu idejas dāvanām Mātes dienā.
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Ziedoņdārza pirmskolas audzēknes
Sandras Grases (5 gadi) māmiņas portrets.
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Pedinas sniega

Integreta rotalnodarbiba ar matematikas dominanti

FOTO: no personiskā arhīva

Zem katras pēdas ir pielīmēti noteikta skaita priekšmeti. Bērni cenšas nosaukt priekšmetu skaitu, paņem savas krāsas pēdiņu, apgriež
otrādi un saka: „Manā pēdiņā dzīvo…”
kas pavadījumā, didaktiskās rotaļas,
Uzdevumi:
Solvita Oliņa,
attīstīt izpratni par jēdzieniem pārsteiguma moments, jautājumi un
Liepājas pirmsskolas izglītības
„labā
puse”, „kreisā puse”, vingrino- atbildes, individuālais darbs, saruna,
iestādes „Kāpēcītis”
ties
noteikt
virzienus attiecībā pret praktiskais darbs, vērojums.
izglītības metodiķe
sevi;
mācīt skaitīt skaitļa četri apjomā,
Mācību materiāli, uzskate un izveicinot izpratni par skaitļa sastāvu;
dales materiāli:
salīdzināt priekšmetus pēc lieluMaijas Viktorijas Purviņas paBērnu vecums: 2. jaunākā vecuma
ma;
saka
„Pēdiņas sniegā”, skenētas pagrupa.
turpināt apgūt un nostiprināt saku ilustrācijas darbam ar datoru un
projektoru;
Nodarbības mērķis: pilnveidot pamatkrāsu nosaukumus;
veicināt labvēlīgas savstarpējās
baltas papīra pēdas;
izglītojamo zināšanas, prasmes un
krāsainas (zaļas, zilas, sarkanas,
attiecības
vienam
pret
otru.
iemaņas matemātikā dažādās aktiviMācību metodes un pedagoģiskā dzeltenas) pēdas (atbilstoši izglītojatātēs un darbībās.
procesa organizācijas formas: uz- mo skaitam), zem kurām ir pielīmēti
Pakārtotie darbības veidi: latvie- skates līdzekļu prezentācija un de- dažāda skaita priekšmeti no 1 līdz 4;
krāsainas plaukstas (atbilstoši
monstrēšana, kustību pauze mūzišu valoda, vizuālā māksla.
maijs 2015
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bērnu skaitam);
darba lapas, pirkstiņu krāsas;
bērnu motivācijai – smaidīgās
pēdiņas.
Tehniskie mācību līdzekļi: dators,
projektors, interaktīvā tāfele, CD atskaņotājs.
Pārsteiguma momentam: pārģērbies sniegavīrs, spainis ar sniegu.
Iepriekšējais darbs:
bērni ir apguvuši Lolitas Saulietes dziesmu „Pēdiņas sniegā” un
Ojāra Vācieša dzejoli „Viens pa ceļu
gāja”;
pastaigu laikā bērni ir vērojuši
dažādu pēdu nospiedumus sniegā.
Pedagoģiskā procesa darba gaita
Rīta aplis. Skolotāja ar bērniem
sasveicinās, izmantojot skaitāmpantu
ar kustībām:
Viens pa ceļu gāja (soļo aplī pa telpu),
Priekšā bija māja (ar abām rokām
virs galvas rāda jumtiņu),
Iekšā kādu rāja (ar rādītājpirkstu
veic brīdinājuma kustības),
Jo viņš nezināja (rausta plecus),
Kura labā kāja (izstiepj uz priekšu
labo kāju uz papēža),
Kura kreisā kāja (izstiepj uz priekšu
kreiso kāju uz papēža),
Kura labā roka (izstiepj priekšā labo
roku ar atvērtu plaukstu),
Kura kreisā roka (izstiepj priekšā
kreiso roku ar atvērtu plaukstu).
Bērni, šodien es jūs iepazīstināšu
ar kādu zēnu, vārdā Jānis, kurš nezināja, ka viens uz mežu iet nedrīkst.
Tādēļ es jūs aicināšu uzmanīgi noklausīties pasaku „Pēdiņas sniegā”
(sk. pielikumu Nr. 1; darbā tiek izmantoti uzskates materiāli – stāstījumam
atbilstoši attēli uz interaktīvās tāfeles,
sk. pielikumu Nr. 2). Bērni, jūs uzmanīgi klausieties, lai mēs vēlāk varētu
kopīgi veikt darbu! (Stāstot pasaku,
izmantoju projektoru un datoru.)
Bērni, zaķis mācīja Jānim, kā ir
jālasa pēdas. Tāpēc arī jūs, nākot uz
bērnudārzu, pavērojiet savas sniegā
atstātās pēdas! Purngals norādīs virzienu uz priekšu, bet papēdis – atpa4

maijs 2015

FOTO: no personiskā arhīva

Rīta aplis, kurā skolotāja ar bērniem sasveicinās, izmantojot skaitāmpantu ar kustībām.
kaļ, piemēram, uz mājām.
Skolotāja mudina bērnus parādīt,
kur ir purngals, kur – papēdis.
Skolotāja ir izbrīnīta par to, no
kurienes grupā ir parādījušās baltas
pēdas.
Skolotāja aicina bērnus sekot pa
baltajām pēdām, kuras aizved bērnus
uz krāsaino pēdiņu skolu. Fonā skan
L. Saulietes dziesma „Pēdiņas sniegā”,
kuras laikā skolotāja aicina bērnus
dziedāt līdzi, ejot pa pēdām. (Bērni
dodas uz blakustelpu, kur ir iekārtota
pēdiņu skola ar sagatavotiem uzdevumiem.)
Katrs bērns apsēžas pie izvēlētās
krāsainās pēdiņas, kur tiek piedāvāta
didaktiskā rotaļa „Kas dzīvo tavā
pēdiņā?”. Tās ir apgrieztas otrādi,
un bērns neredz, kas tur slēpjas. Zem
katras pēdas ir pielīmēti noteikta
skaita priekšmeti (1–4). Bērns cenšas
nosaukt priekšmetu skaitu, paņem
savas krāsas pēdiņu, apgriež otrādi
un saka: „Manā pēdiņā dzīvo… (atbilstoši priekšmetu skaitam).”
Bērni, kā jau jūs zināt, ir lielas pēdas
un mazas pēdas. Arī mēs kopīgi salīdzināsim pēdas. (Bērni salīdzina divu
izmēru klucīšus, liekot blakus.)
Pārsteiguma moments – ierodas
sniegavīrs! Skolotāja ar bērniem ierauga nākam sniegavīru. Sniegavīrs ir
atnācis ar ziņu: „Mīļie bērni! Es zinu,

ka jūs šodien noklausījāties pasaku
„Pēdiņas sniegā”. Nekad, nekad nedariet tā kā Jānītis! Māmiņa ir jāklausa! Jānītis man lika atdot šo spainīti
ar sniegu, lai jūs varētu paskatīties,
kā izjuka viņa lasītās sniega pēdiņas.
(Sniegavīrs iedod spaini ar sniegu skolotājai, lai bērni izpētītu.) Viņi aplūko
un aptausta to, nosakot sniega īpašības – auksts, slapjš, baltā krāsā.
Līdzko bērni ir pabeiguši pētīt
sniegu, ciemiņš piedāvā noklausīties
audioierakstu – sniega gurkstēšanu
(bērni uzmanīgi klausās).
Bet tagad gan es došos laukā,
citādi tūlīt izkusīšu. Vēlāk paskatieties
sniega’ spainītī, un tad jūs sapratīsiet,
ka ar mani varētu notikt tas pats!
(Bērni atvadās no sniegavīra.)
Kustību pauze „Mēs sniegavīru
ceļam!” (sk. pielikumu Nr. 3). Skolotāja
par godu īpašajam ciemiņam mudina
bērnus izkustēties un atdarināt sniegavīra celšanu, darbojoties atbilstoši
tekstam. Kustību pauzes noslēgumā
skolotāja mudina bērnus sadalīties
komandās atbilstoši iepriekš izvēlētās pēdiņas krāsai. Bērni sadalās
attiecīgās krāsas komandās.
Bērni atbilstoši pēdiņas krāsai nosauc savas krāsas komandu un dodas
atpakaļ uz blakus grupu, pie galda, uz
kura stāv tādas pašas krāsas rociņa.
Skolotāja rosina bērnus atcerēties
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šīsdienas pasaku „Pēdiņas sniegā”, tādēļ tiek piedāvāta darba lapa ar uzdevumu „Palīdzi Jānītim nokļūt līdz
zaķītim!”. Bērniem tiek piedāvāta
sagatavota darba lapa, kura uzskatāmi
tiek demonstrēta arī uz interaktīvās
tāfeles, izmantojot datoru un projektoru (sk. pielikumu Nr. 4). Pirms uzdevuma veikšanas bērni iet pie tāfeles
un ar pirkstiņiem vingrinās veikt nospiedumus un noteikt pareizo virzienu. Viņiem tiek paskaidrots, kā jāveic

šis darbs, izmantojot pirkstiņu krāsas.
Darbā tiek izmantoti roku pirksti
un baltā pirkstiņu krāsa. Darba veikšanā bērniem patstāvīgi ir jāprot ar
pirkstiņiem aiziet līdz zaķim, atstājot
sniega pēdiņas. Darbu var papildināt,
radoši fantazējot.
Nobeiguma daļa. Pēc darba veikšanas apskatāmies, kādas pēdiņas katram
ir izdevušās. Skolotāja paslavē bērnus
par labi veikto darbu, tādēļ pie darba tiek pielīmēta smaidīga pēdiņa ar

Pielikums Nr. 1

Maija Viktorija Purviņa

Pēdiņas sniegā

Kādā skaistā ziemas rītā Jānītis ar māmiņu sastrīdējās,
jo māmiņa viņu nelaida uz mežu pastaigāties. Māmiņa
teica: „Lai varētu iet uz mežu, ir jāprot lasīt pēdiņas, bet
tu to vēl neproti.” Jānītis zināja, ka ar māmiņu ir veltīgi
strīdēties, jo rīt taču ir viņa dzimšanas diena.
Jānītis paņēma savu rotaļu lācīti Maksi un teica: „Māmiņai nav taisnība! Atceries, es rudenī lasīju sēnes. Gan
es viņai parādīšu, ka protu lasīt arī pēdiņas.”
Nākamajā rītā māmiņa atļāva Jānītim iziet pastaigāties. Māmiņa teica: „Spēlējies tepat, pie mājas!” Kamēr
Jānītis bija laukā, tikmēr māmiņa nolēma izcept gardumus dzimšanas dienai.
Izejot laukā, Jānītis iegāja šķūnītī, paņēma groziņu
un nolēma iet uz mežu. Tā Jānītis devās uz meža pusi,
atstādams aiz sevis sniegā pēdiņas.
Jānītis, nonākdams mežā, izveidoja divus sniegavīrus –
tie tagad bija meža sargi. Vēlāk Jānītis gribēja uzbūvēt no
sniega torni, bet cimdi jau bija kļuvuši slapji. Kājas arī
sāka salt, sāka ļoti gribēties ēst un būt pie māmiņas mājās.
Tad Jānītis nolika groziņu sniegā un uzmanīgi ņēma pirmo pēdiņu, taču tā sadrupa. Sadrupa arī otrā, trešā un
visas pārējās. Ko nu lai dara? Kur ir manas mājas? Jānītis

bērna vārdu.
Tie bērni, kuri uzdevumu ir
beiguši ātrāk, dodas pie galda, kur
Jānītis ir sagādājis gardumus – burkānus. Vienlaikus tiek dota iespēja aplūkot attēlus (uz interaktīvās tāfeles)
ar dažādu dzīvnieku un putnu pēdu
nospiedumiem.
Kad visi bērni ir paveikuši uzdevumu, skolotāja aicina apskatīt spaini
ar sniegu un kopīgi izdarīt secinājumus par redzēto.

sāka raudāt, jo saprata, ka ir apmaldījies.
Te pēkšņi no koka apakšas izlēca zaķītis. Zaķītis jautāja: „Kāpēc tu raudi? Un kāpēc tev groziņā ir sniegs?”
„Saproti, māmiņa teica – lai mežā varētu atrast ceļu, ir
jāprot lasīt pēdiņas. Bet es nevaru salasīt, man tās izjūk.”
Zaķītis smiedamies atbildēja: „Redzi, tava māmiņa domāja, ka pēdiņas jāprot lasīt tā, kā lasa burtus grāmatā,
nevis kā sēnes groziņā. Skaties! Tu nāci no mājām uz
mežu. Pēdiņai uz meža pusi purngaliņš, uz mājas pusi –
papēdītis.”
„Tik vienkārši!” iegavilējās Jānītis. Un groziņš arī nemaz nebija vajadzīgs.
„Paskaties, man taču arī ir pēdiņas! Redzi, kādas
sarežģītas – divas garenas, divas mazas, apaļas. Labi, Jānīt, es tevi drošības pēc pavadīšu, jo ar tiem bērniem taču
visādi var gadīties.”
„Nu paliec sveiks, zaķīt! Rīt es tev kaut ko atnesīšu un
nolikšu tepat, mežmalā.”
Jānītis aizgāja mājās, bet māmiņa, gatavojot dzimšanas
dienas cienastu, nemaz nebija pamanījusi viņa ilgo prombūtni. Jānītis māmiņai teica: „Māmiņ, man vajag kaut ko
ļoti garšīgu manam draugam zaķītim, lai rīt es viņu varētu iepriecināt.”
Nākamajā rītā Jānītis aizgāja līdz mežmalai, lai noliktu
gardumus zaķītim.

Pielikums Nr. 2
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Pielikums Nr. 3
Kustību pauze „Mēs sniegavīru ceļam!”
Mēs sniegavīru ceļam,
Mēs sniega bumbas veļam,
Viena bumba, otra bumba,
Trešā bumba,
Gatavs ir!
Acis, deguns, mute, slota,
Iznāk vesels sniegavīrs!

FOTO: www.instachallenges.com

Pielikums Nr. 4

Darba lapa praktiskajam darbam
Uzdevums: palīdzi Jānītim nokļūt līdz zaķītim!
Darbs tiek veikts ar pirkstiem, izmantojot pirkstiņu krāsas.
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Daba pavasari
Integreta rotalnodarbiba majturiba un tehnologijas

FOTO: Jolanta Koroļčuka un Ilga Rumpe

Evelīna un Evita veido puķes sagatavi.

Ilga Rumpe,
Jolanta Koroļčuka,

Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme”
grupas „Bizmārīte” skolotājas
Norises laiks: aprīlis, 4. nedēļa.
Bērnu vecums: 6–7 gadi.
Nedēļas tēma: daba pavasarī.
Apakštēma: pavasara puķes – tulpes, pienenes.
Dominante: mājturība un tehnoloģijas.
Pakārtotie darbības veidi: dabaszinības, latviešu valoda, daiļliteratūra.
Mērķis: netradicionālu materiālu
izmantošana rokdarbos, darinot pavasara puķes – tulpes, pienenes.

Uzdevumi:
1) veicināt prasmi analizēt, meklēt
kopsakarības, izdarīt secinājumus par
norisēm tuvākajā apkārtnē;
2) iedrošināt bērnus paust savu viedokli par rotaļnodarbības aktivitātēm;
3) bagātināt bērnu valodu, vārdu
krājumu, mācoties atstāstīt daiļdarbu;
4) iedrošināt bērnu uz literāru jaunradi, sacerot īsu daiļdarbu par noteiktu tēmu;
5) radīt priekšstatu par sadzīvē lietojamu priekšmetu (plastmasas pudeļu) otrreizēju izmantošanu rokdarbos;
6) nostiprināt iepriekš apgūtu tehniku tīšanu, strādājot ar jaunu materiālu – plastmasas pudeli, tinot dažādus
materiālus – dziju, aplikāciju papīru,

kreppapīru;
7) attīstīt roku sīko motoriku, koordināciju – tinot, līmējot, griežot plastmasas pudeli vienāda platuma un garuma strēmelēs;
8) nostiprināt prasmi plānot savu
darbu, strādāt patstāvīgi;
9) radīt bērnos pozitīvas emocijas,
prieku par padarīto darbu.
Rīta cēliens. Bērni aplūko attēlus,
grāmatas par pavasara puķēm, pazīst
daudzas puķes, nosauc, stāsta, kur
puķes aug, savstarpēji diskutē, dalās
pieredzē ar skolotāju, skolotājas palīgu, spēlē didaktiskās spēles „Kā aug
puķe”, „Atrodi puķi un saliec nosaukumu”.
maijs 2015
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Evita tin dziju pamatdūrienā.

FOTO: Jolanta Koroļčuka un Ilga Rumpe

Rotaļnodarbības gaita
Ievaddaļa
Sasveicināšanās ar skaitāmpantu (Māra Čaklā dzejolis
„Teic saulītei laburītu”):
Saulīte pa zemes virsu
šodien no rīta jau staigā.
Nesteidzies saujā tai cirst.
Parādi vienu* vaigu,
parādi otru* vaigu,
teic viņai laburītu.
Saulītei arī to vajag,
ilgi bij mākoņos tīta.
Lai viņa skrien pa ielu,
lai viņa rāpjas kokā.
Tu jau esi tik liels –
viss nav jāķer ar rokām.
(* Vārda „vienu” vietā lietojam vārdu „labo”, vārda
„otru” vietā – „kreiso”.)
Skolotāja: Labu rītu pateiksim arī viens otram un novēlēsim darbīgu dienu!
Kopīgi noskaidro nedēļas dienu, datumu. Bērns, kurš
pirmais nosauc dienu un datumu, to izliek uz pašgatavotā
sienas kalendāra. Skolotāja, uzdodot jautājumus, iesaista
bērnus diskusijā par laika apstākļiem šodien un vakar,
8
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Evelīna tin dziju ap ziedlapiņu.

FOTO: Jolanta Koroļčuka un Ilga Rumpe

meklē likumsakarības, kā dabas parādības (saule, vējš,
temperatūra, nokrišņi) veido pavasarim raksturīgāko pazīmi – dabas atmodu. Bērni sauc, kas dabā jau mostas, –
ūdeņi, koki, zāle, puķes.
Skolotāja ar aprakstošu mīklu palīdzību piedāvā bērniem noskaidrot dienas tēmu (sk. pielikumu Nr. 1). Rotaļnodarbības gaitā bērni pēta un izzina dzīvo augu – tulpju,
pieneņu – sastāvdaļas (sīpols, sakne, kāts, lapa, pumpurs,
ziedlapa, zieds), pārrunā abām puķēm kopīgās un atšķirīgās pazīmes, krāsas, noskaidro puķu augšanas un pavairošanas apstākļus. Skolotāja pastāsta bērniem, ka arī
dzejnieki, rakstnieki un mākslinieki ir radījuši darbus
par pavasara ziediem pienenēm un tulpēm.
Galvenā daļa
Skolotāja lasa bērniem Rūdolfa Blaumaņa dzejoli
„Pienenītes” (sk. pielikumu Nr. 2). Pēc daiļdarba noklausīšanās skolotāja mudina bērnus pastāstīt par savām izjūtām. Skolotāja pārliecinās, vai bērni ir sapratuši
dzejoļa saturu, vai var nosaukt galvenos tēlus (pienenes,
saule).
Iedvesmojoties no dzejoļa „Pienenītes”, skolotāja piedāvā bērniem pašiem sacerēt dzejoli par krāšņajām dārza
puķēm tulpēm.

nodarbība
Madara (7 gadi):
Tulpīte skaistā, tulpīte jaukā,
Patīk tev augt gan dārzā, gan laukā.
Ralfs (6 gadi):
Nāk pie tevis ciemos bitītes,
Saulītei spīdot, ver vaļā lapiņas.
Skolotāja izrāda prieku par bērnu
jaunradi, dzejas rindas uzraksta uz tāfeles (dienas laikā aicina turpināt dzejoļa
sacerēšanu).
Skolotāja izsaka priekšlikumu bērniem kļūt par māksliniekiem un šodien
iepazītos pavasara ziedus tulpes un pienenes izgatavot no netradicionāla materiāla – lietotām plastmasas pudelēm.
Skolotāja iepazīstina bērnus ar
darbam nepieciešamajiem materiāliem:
plastmasas pudelēm, šķērēm, dziju, aplikāciju papīru, kreppapīru, līmi.
Skolotāja izskaidro plastmasas
ziedu gatavošanas gaitu: sagriež plastmasas pudeli vienāda platuma un garuma strēmelēs, tulpes ziedam ir piecas
ziedlapas (piecas strēmeles), pienenei –
daudz smalku ziedlapu (daudz smalku
strēmeļu). Izvēlēto materiālu (dziju, aplikāciju papīru, kreppapīru) tin pamatdūriena tehnikā ap strēmelēm (ziedlapām). Gatavam ziedam pielīmē kātu,
kuru pirms tam notin ar kādu no materiāliem. No aplikāciju papīra izgriež
lapas un pielīmē pie kāta. (Rokdarbu
ideju izdomāja grupas skolotājas.)
Nobeiguma daļa
Skolotāja ar bērniem pārrunā ro-

taļnodarbības aktivitātes (veic netiešu
uzdevumu analīzi) – kādas jaunas zināšanas ieguva, kas sagādāja grūtības,
kas nepatika, kāpēc nepatika, ko stāstīs
vecākiem.
Skolotāja pauž gandarījumu par
bērnu prasmi sadarboties, pētot augus,
sacerot daiļdarbu, uzslavē bērnus par
vērīgumu, par gribasspēku, patstāvību,
veidojot rokdarbus (uzslavas ir konkrētas un pamatotas).
Skolotāja aicina bērnus paņemt savus krāšņos ziedus un priecāties kopējā rotaļā „Jautrie ziedi” (sk. pielikumu
Nr. 3).
Pēcpusdienas cēliens
Veido radošo darbu izstādi, izdomā izstādei nosaukumu („Krāsainās
puķes”); katrs bērns pie sava darba
uzraksta puķes nosaukumu un savu
vārdu, uzvārdu. Bērni patstāvīgi papildina zināšanas, lasot enciklopēdijas,
skatoties bilžu grāmatas, izkrāsojot
krāsojamās grāmatas, veidojot savas
grāmatas.
Pastaigu laikā skolotāja mudina
bērnus atrast piesaulē pirmos pieneņu
ziedus, puķu dobēs – pirmās ziedošās
tulpes, vērot tulpju, pieneņu pumpurus, prognozēt, pēc cik dienām tās uzziedēs, kas ir nepieciešams, lai puķes
bagātīgi ziedētu.
Bērni katru dienu atrod jaunas
pārvērtības tuvākajā apkārtnē, mācās
tās nosaukt.

Pielikums Nr. 1
Mīklas

Dzeltena gotiņa, rūgts pieniņš. (Pienene)
Sarkana meitiņa, cakaina kleitiņa,
zaļa kājiņa, rotā mūsu dārzus. (Tulpe;
mīklas autores – grupas skolotājas)

Pielikums Nr. 2
Rūdolfs Blaumanis

Pienenītes

Pienenītes, pienenītes
Sēd uz zaļas pakalnītes;
Iet garām mīļā saule,
Dod visām labu rītu.
Pienenītes, pienenītes,
Mums tā skaisti radoties;
Visa esmu tīra zelta,
Jums zeltīti lindraciņi.

Pielikums Nr. 3
Rotaļa „Jautrie ziedi”

(igauņu tautas rotaļas „Ābolītis ” interpretācija; no Baibas Brices grāmatas
„Tipu tapu dziesmiņa”)
Dārzā staigā pienenes,
pienenes kā saulītes.
Tipu tapu pienenes,
Pienenes kā saulītes.
Piedz.: Veras zieds pie ziediņa,
Cik tām skaistas kleitiņas!
Cik tām skaistas kleitiņas,
Tik tām ašas kājiņas.
Dārzā staigā tulpītes,
Tulpītes kā māsiņas,
Tipu tapu tulpītes,
Tulpītes kā māsiņas.
Piedz.: Veras zieds pie ziediņa,
Cik tām skaistas kleitiņas!
Cik tām skaistas kleitiņas,
Tik tām ašas kājiņas.

FOTO: Jolanta Koroļčuka un Ilga Rumpe

Evelīnas cēlā tulpe.

FOTO: Jolanta Koroļčuka un Ilga Rumpe

Evitas pavasara pienenīte.

Rotaļas „Puķītes” apraksts
Bērni sastājas aplī ar saviem ziediem rokās. Ejot pa apli, dzied dziesmu. Beidzoties dziesmas piedziedājumam, „pienenes” izveido iekšējo apli
un kopīgi izdomā kustību, ko rādīt
pārējiem bērniem. Pēc tam puķes samainās vietām.
maijs 2015
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svētki

Zieds maminai

Pašdarināta dāvana māmiņai – zieds.

Inita Pilskalne,

Pļaviņu novada PII „Jumītis”
filiāles PII „Bērziņš” metodiķe
Māmiņ, mīļo māmiķīti,
Nāc un paskaties tu ar’:
Dārzā pirmo vijolīti
Uzplaukušu redzēt var.
(Rūdolfs Blaumanis)
Gaidot Mātes dienu, bērni čakli
darbojās un gatavoja svētku dāvanas
savām māmiņām. Darba procesā
bērni lika lietā visas savas prasmes
un iemaņas, kā arī sirds siltumu un
mīlestību. Šogad sagatavošanas grupas bērni veidoja ziedu no dažādiem
materiāliem (tualetes papīra rullītis,
10
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FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva

Zieda pagatavošanai tika izmantoti vairāki materiāli: tualetes
papīra rullītis, dzija, krāsains aplikācijas papīrs, salvete.
dzija, krāsains aplikācijas papīrs,
salvete).
Šo darbu bērni veica integrētajā
vizuālās mākslas un tehnoloģiju rotaļnodarbībā. Lai darbs izdotos, kā
ieplānots, bija izvirzīti vairāki uzdevumi:
dzijas tīšana ap rullīti,
zieda zīmēšana, apvelkot ap trafaretu,
zieda silueta izgriešana precīzi pa
līniju,
papīra burzīšana apaļā formā.
Bērni apzinīgi strādāja, darba gaitā
ievērojot skolotājas ieteikumus.
Rokdarbu rotaļnodarbībā bērni ar
biezu dziju blīvi notina tualetes papīra
rullīti.
Aplicēšanas rotaļnodarbībā uz krā-

saina aplikācijas papīra apvilka divus
dažāda lieluma un krāsas ziediņus,
bet pēc tam precīzi pa līniju izgrieza.
No papīra salvetes, burzot to, bērni
izveidoja apaļu formu – zieda vidiņu.
Noslēgumā visas pagatavotās detaļas tika sastiprinātas ar līmes palīdzību.
Gatavojot ziedu māmiņai, bērni attīstīja gribasspēku un guva gandarījumu par paveikto.
Pagatavoto dāvanu māmiņām bērni
pasniegs svētku koncerta laikā.
Kam to vijolīti plūksim,
Kam to spraudīsim pie krūts?
(R. Blaumanis)
Protams, māmiņai to dosim,
Lai tā svētku prieku jūt!

idejas

Davanas maminam
Idejas dāvanām Mātes dienā piedāvā Līvānu novada PII „Rūķīši” pedagogi.
Tās īstenojuši mazie līvānieši.

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva

Ziediņš ar bērna fotogrāfiju vidū uz kātiņa, kuram izmantots
kokteiļa salmiņš.

No dekoratīvā papīra darināts vēdeklītis ar pavasarīgiem rotājumiem un kronis.

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva

Ar ziediem un taurenīšiem rotātas atklātnītes, kurās ierakstīti
veltījumi māmiņām.

FOTO: no personiskā arhīva

Noslēpumaina un pavasarīga dāvana māmiņai.

No aplikāciju papīra darinātas tasītes ar ziedu pušķīšiem un veltījumu māmiņai.

FOTO: no personiskā arhīva

Aplicēti un no plaukstiņu nospiedumiem darināti ziedi.

maijs 2015

11

idejas

FOTO: no personiskā arhīva

No dekoratīvā papīra darināts vēdeklītis un ar ziediem rotāts
kronis.

FOTO: no personiskā arhīva

Papīra groziņš, kas ir caurvīts ar krāsainiem dzijas dzīpariem
un rotāts ar greznu papīra rokturīti.

FOTO: no personiskā arhīva

No kreppapīra darinātas magones uz kātiņa.
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Burciņas, kas dekupāžas tehnikā ir pārvērstas par košām vāzītēm pavasara ziediņiem.

Ziedu groziņš ar filca ziediņiem.

No kreppapīra darināti ziedi.

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva

idejas

FOTO: no personiskā arhīva

No papīra strēmelītēm veidoti ziedi, kas ir iestiprināti bērza bluķītī.

FOTO: no personiskā arhīva

Dekoratīvs šķīvis un baltiem ziediem rotāta bumba.

Ziedoņdārza pirmskolas bērni, izmantojot dažādus materiālus – krāsas, dzijas dzīparus, pērlītes – veidoja savu māmiņu
portretus.

Aleksandra Titova (5 gadi).

FOTO: no personiskā arhīva

Aleksis Grasis (5 gadi).

FOTO: no personiskā arhīva
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idejas

Artjoms Arkovs (5 gadi).

Darja Jermolajeva (6 gadi).
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Daniels Judins (4,5 gadi).

Edgars Melnis (5 gadi).

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva

idejas

Evelīna Kaija (5 gadi).

Nikita Bojars (5 gadi).

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva

Maksims Krigins (5 gadi).

Maksims Jaunbirkāns (6 gadi).

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva
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