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 Mācīties, mācīties un vēlreiz 
mācīties. Daudzi no mums šo frāzi 
atceras no savas bērnības. Taču mūsu 
kolektīvam tā bija šī gada devīze, jo 
mācību gads ir pagājis nepārtrauk-
ti mācoties, iedziļinoties jaunajās 
izglītības sistēmas pārmaiņās un pa-
plašinot savas zināšanas kvalitātīvi 
nevis kvantitatīvi.  Gads paskrējis 
vēja spārniem. 
Jūtos lepna par saviem kolēģiem, 
kuriem ir  motivācija izzināt jauno, 
bagātināt savas zināšānas un gūt 
pieredzi.  

Pateicoties bērniem -  viņu degsmei, 
dzīvespriekam un nemitīgi kvēloša-
jai uguntiņai, mēs maināmies, 
jo 21. gadsimta bērns pieprasa piee-
ju, kas balstītas un sadarbošanos, 
līdzdarbošanos un atbalstu. 
Patiess prieks, par to, ka mēs visi to 
apzināmies un ejam jaunās kompe-
tenču izglītības attīstības virzienā.   
 Īpašs paldies vecākiem par iein-
teresētību mūsu rīkotajos pasāku-
mos, jo atbalsta sajūta no Jums, dod 
spēku nākotnei, jo kopā mēs varam 
un kopā mēs darām.

Sirsnīgā pateicībā!
Vadītāja Ilze

Mēs esam kā klints, kuru kopā satur kolektīva 
profesionalitāte, vecāku sadarbība un bērnu 
mīlestība.

Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties.
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Kompetenču 
pieeja, jeb laiks 
pārmaiņām!
SAGATAVOJA: VADĪTĀJAS VIETNIECE DACE BOKTA

Pārmaiņas pēc savas definīcijas ir darīt kaut ko pavisam citādāk un 
tieši tā arī ir noticis PASAKU VALSTĪBĀ. Ir pienācis laiks mainīt 
vecos uzskatus un domāšanu par mūsu jaunākās paaudzes
izglītošanu, viņu interesēm un vajadzībām.

Ikviens vecāks un skolotājs 
zina, ka vairs nekas nevar būt 
kā bijis gadu desmitiem, jo bēr-
ni liek mums paraudzīties uz 
mūsdienu pasauli citām acīm. 
Jā, to arī šogad meklējām – kā 
ieraudzīt jauno, nepazaudēt 
pirmatnējo un ieviest nebijušo 
– tie, mūsuprāt, ir jauno kom-
petenču pieejas stūrakmeņi. 

Ir tik daudz informācijas 
grāmatās, kurās varam smelties 
jaunas idejas, radošas aktiv-
itātes un pamācības kā darīt 
labāk, bet ir kas brīnumains 
mums tepat blakus – daba, kuru 
kopīgi pētot ieraugām pavisam 
citādu pieneņpūku, jo dabā tā 
lido, kad to nopūš bērna elpa, 

ieraugām cik koka stumbrs ir 
liels, ja sadodamies rokās un 
izmēram to kopā. 
Savstarpējā sadarbība, cieņa un 
viedokļu dažādības pieņemša-
na paver plašākus horizon-
tus cilvēka izaugsmei un at-
tīstībai, ja to parādām ar savu 
piemēru un iemācām bērniem. 
Iemācīties darīt to kas patīk, 
izvēlēties gribēt un apgūt ko 
jaunu izdarot to līdz galam, ir 
nezūdoša vērtība cilvēkam un 
cilvēcei kopumā!

Masu mēdijos daudz tiek ap-
spriests un iztirzāts šis jautā-
jums ar negatīvu pieskaņu, pie-
saucot milzum daudz svešvārdu 
un mums nezināmu jēdzienu, 

bet tas ko esam sapratuši ir pavisam vi-
enkārša un piemirsta patiesība – bērns 
nav balta lapa no mūsu dzīves grāmatas, 
kura mums ir jāpieraksta, bet viņam ir 
pašam sava grāmata – skaista, vienreizēja, 
unikāla un īpaša! Tikai pamainot mūsu 
pasaules skatījumu plašāk, ieraugām to 
bērna acīm, cik tā ir aizraujoša, izaicinā-
jumu bagāta un neatkārtojama! 

Nav uz pasaules desmit vienādu snieg-
pārsliņu un piecdesmit vienādu mākoņu, 
un nav arī vienādu bērnu. Katrs ir 
unikāls! Šī doma un pieeja palīdz mums 
attīstīt bērnos savu iekšējo „ES”, nosti-
prināt viņos pārliecību par sevi, drosmi 
uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu, 
padarīt arī mazu darbiņu līdz galam un 
dalīties priekā ar citiem! Šķiet mazi sīku-
mi, bet tik nepieciešami ikvienam, jo mēs 
vēlamies redzēt mūsu bērnus garā stiprus 
un drošus stāvot dzīves ceļa sākumā. 

Tas ko vēlamies Jums pateikt un iedvesmot arī Jūs – esiet blakus, kad 
sākas kas jauns, jo Jūs jau to zināt, bet bērniņš vēl ne, esiet klātesoši, jo 
dalīts prieks ir dubults prieks, esiet atbalstoši, jo Jūsu roka ir visdrošākā, 
kad sniedzat to pretim savam bērnam brīdī kad ir skumji vai iezogas 
bailes, esiet mīloši, jo mīlestība ir pāri visam kas šajā pasaulē ir!

„Pelēnu” grupiņas bērni 
ciemojas „Dzīvo sapņu dārzā”

Mazie „Cālīšu” grupas bērni 
dodas pētīt pienenes!

„Pūcīšu” grupiņas bērni pēta 
kāds tad izskatās gliemezis?!

„Taureņu” grupiņas puiši sagat-
avo puķu dobes!

 „Zaķīšu” grupiņas gatavotie 
pīrāgi ir visgaršīgākie pasaulē!

Kompetenču pieeja, jeb laiks pārmaiņām! 
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Zinātkāro 
pūcēnu gaitas 
pirmsskolā!
SAGATAVOJA: „PŪCĪŠU” GRUPIŅAS SKOLOTĀJA 
IRITA NERETNIECE 

Nu jau pagājis vēl viens mācību gads un 
„Pūcēni” var sākt baudīt vasaras brīvlaiku. 
Šis gads bērniem bija notikumiem bagāts 
– sākot ar gatavošanos skolai un beidzot ar 
gandarījuma sajūtu par paveiktajiem 
darbiem.

Ik rītu bērni uzsāka ar rīta rosmi, kurā varēja 
kārtīgi izvingrināt savu ķermeni fiziskās aktiv-
itātēs, apgūt prasmi atsperties ar abām kājām 
un lekt tāllēkšanu,  mest bumbu pret sienu un 
noķert to, staigāt pa puslodēm noturot līdzs-
varu, pārvarēt šķēršļu joslas un kārtīgi izskri-
eties, izstaipīties. Pēc kārtīgas vingrošanas 
visi dodas ieturēt gardu maltīti, lai ar pilniem 
punčiem uzsāktu mācību procesu.  
      Gada sākumā iepazināmies ar rak-
stītajiem burtiem, kā tos rakstīt, atpazīt un 
saklausīt skaņu gan vārda sākumā, vidū un 
beigās. „Pūcēnos” lielu interesi izraisīja prak-
tiskie uzdevumi komandā, kur pēc attēla 

jānosaka skaņa, tad burts un beigās izveido-
jas vārds, teikums. Laikam ritot bērni apguva 
arī lasīt prasmi un spēju patstāvīgi tikt galā ar 
uzdevumu sadarbojoties vienam ar otru, pat 
izlasot to bez pedagoga palīdzības!
     Arī matemātiskajos priekšstatos 
bija daudz jaunumu, kur caur praktiskiem 
uzdevumiem bērni iemācījās saskaitīt, 
pieskaitīt un atņemt 10 apjomā, noteikt kārtas 
skaitli, noteikt skaitļa kaimiņus, atpazīt ģeome-
triskas figūras gan sadzīves priekšmetos, gan 
dabā. Bērniem ļoti patika darbs komandās, 
kur katrs varēja izpaust savu radošo potenciā-
lu vai līdera lomu, kā arī viens otram palīdzēt 
neiesaistot pedagogu. Par ko, protams, peda-
gogam liels prieks! 
      Vēl šajā gadā  bērni aktīvi darbojās 
vērojot norises dabā - kā mainās gadalaiki, kas 
katram raksturīgs un atšķirīgs. Pētījām gan pē-
das sniegā, gan atkusni, mākoņus, putnus un 
kukaiņus, to dzīvesveidu - atpazīstot tos dabā.  
Man kā pedagogam ir ļoti interesanti vērot,  kā 
bērni ar aizrautību un patiesu interesi iesaistās 
dienas norisēs gan pētījumos, gan atjautības 
uzdevumos.
    Pedagoga un vecāku lielākais prieks un 
gandarījums ir tajā, kad viņš redz bērna prieku 
un pašapziņu par savu „Es”, kad bērns pasaka: 
„ES  pats to varu atrisināt, izlasīt, saprast un 
pastāstīt!” Cik patīkami ir vērot bērna izaug-
smi un vēlmi izzināt. 

Kopā mēs varam un 
kopā mēs darām  - 
Lielā Talka 2018. 

Paldies visiem,
kas piedalījās!!! :)

Lielā Talka! / Gada atskats grupiņās 
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Pelēnu pirmais 
gads PASAKU 
VALSTĪBĀ!
SAGATAVOJA: „PELĒNU” GRUPIŅAS SKOLOTĀJA 
AGNESE LINDENBERGA

Septembrī, kad kokiem sāka krāsoties lapas, 
gājputni posās lidot uz siltajām zemēm un 
starp smaržīgajiem asteru pušķiem, mazie 
„Pelēni” uzsāka savas pirmās bērnudārza 
gaitas.

Asaras un kreņķi, skumīgas sirsniņas par to, ka 
jāšķiras no mammas un tēta. Jauni draugi un 
vēl neiepazīta vide, radīja satraukumu maza-
jām sirsniņām. Katru dienu bērnus sagaidījām 
ar siltu vārdu un apskāvienu, iedrošinājām 
ikdienas gaitām, uzslavējām un bijām blakus 
bērnam svarīgos un  vajadzīgos mirkļos. Radī-
jām grupā pozitīvu un mīlošu vidi, lai bērni 
justos kā mājās.
Dienām un mēnešiem ejot, bērni pielāgojās 
un sāka aprast ar jauno ikdienas dzīvi. Sāka 
iesaistīties rotaļās un praktiskajos darbiņos, 
nodarbībās. Piedalījamies pirmajā lielajā un 
svarīgaja koncertā -  „Kraukšķīša Ziemassvēt-
ki”, kuros bērni iejutās piparkūciņu lomā. Ar 
prieku dejoja, spēlēja mūzikas instrumentus 
un sagaidīja Ziemassvētku vecīti.
Laikam ritot bērni kļuva patstāvīgāki un neat-
karīgāki. Sāka rotaļāties divatā vai nelielās 
grupiņās. Ar smaidu un interesi, bērni iepaz-
inās ar pašapkalpošanās prasmēm, atbildī-
bu un cieņu vienam pret otru, ka arī pret ro-
taļlietām. Caur praktiskām nodarbībām bērni 
iepazina kā mazgāt un rūpēties par sava apģēr-
ba tīrību, kā pareizi mazgāt rokas un muti, lai 
neslimotu. Mazgāt un slaucīt traukus, putekļus 
un grīdu, lai ikdienā varētu palīdzēt mam-
mai un tētim. Sēt un stādīt dārzeņus, puķes, 
lai veidotu priekšstatu par dārza darbiem. No 

pašaudzētiem zaļumiem gatavojām veselīgus 
salātus, kā arī tika cepti cepumi. 
„Pelēni” rosīgi aizvadīja mācību gadu, apgūs-
tot  praktiskās iemaņas, kuras turpinās nos-
tiprināt arī nākamajā mācību gadā. Bērni ir 
paaugušies, iemācījušies komunicēt viens ar 
otru, savu domu un taisnību aizstāvēt, bet ma-
zos kreņķīšu mirkļos prot viens otru aizstāvēt 
un samīļot!

Mazo lācēnu 
lielie darbi!

SAGATAVOJA: „LĀCĪŠU” GRUPIŅAS SKOLOTĀJA 
JEĻENA DRUVIETE

Vēl augusta pēdējā diena.
Vēl zvaigznes un āboli krīt.
Sirds vasarai ardievas pamāj-
Uz bērnudārzu man jāiet rīt.

Ar šādu dzejolīti „Lācēnu” grupiņas bērni 
atsāka savas bērnudārza gaitas. Nu jau otro 
gadu bērni ar prieku un smaidu katru rītu 
ieskrien grupiņā, lai tiktos ar saviem draugiem 
un  kopīgi ļautos rotaļām un spēlēm. 
Šajā mācību gadā bērni ir ļoti sadraudzējušies, 
atbalsta viens otru, uzklausa, nepieciešamības 
gadījumā samīļo sabēdājušos draugu.
  Ar interesi un nepacietību bērni turpināja 
attīstīt pašapkalpošanās prasmes, atbildību 
un cieņu pret rotaļlietām, uzlabotu ģērbšanās 
prasmes, sava apģērba tīrību un kārtību. 
Mazgāt traukus un slaucīt putekļus, sēt un 

stādīt sakņu dobē, rūpēties un nest atbildību 
par padarīto darbu. Viens no lielākajiem vei-
kumiem šajā mācību gadā – bērni paši sevi ap-
kalpo ēdienreizēs, lej bļodā zupu, liek otro ēdi-
enu un lej krūzē sulu, sākumā gadījās visādas 
amizantas situācijas, taču dienām, ejot bērni 
arvien labāk varēja visu izdarīt. 
 „Lācēnu” grupiņas bērni ir piedalījušies dažā-
dos pasākumos, apmeklējuši teātra izrādes un 
koncertus. Bērni ir čakli strādājuši nodarbībās 
un dažādās aktivitātēs, rosīgi aizvadot mācību 
gadu. 

Gada atskats grupiņās 
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Aktīvo un zinātkāro „Zaķīšu” 
grupiņas bērnu kopīgi pavadītais 

laiks šajā mācību gadā!
SAGATAVOJA: „ZAĶĪŠU” GRUPIŅAS SKOLOTĀJA 

EVIJA VAIČULE

„Zaķīšu” grupiņu šajā mācību gadā apme-
klēja bērni vecumā no 3 – 6 gadiem. Šī gada 
laikā mazie „zaķēni” ir izauguši un daudz ko 
iemācījušies.

Nodarbībās bērnu mīļākās rotaļlietas tika ie-
saistītas burtu un ciparu zinībās, kad tika apgū-
ta gan saskaitīšana, atņemšana, salīdzināšana 
vai mērīšana, kā arī trenēta iztēle, domāšana, 
fantāzija, stāstīt prasme un veiklība.
 Savukārt topošie skolēni izauguši par 
zinātkāriem, sabiedriskiem, komunikabliem 
un aktīviem bērniem. Skolā noderēs bēr-
nudārzā apgūtā lasītprasme, rakstītprasme, 
rēķināšana, kā arī sadarbošanās prasmes, spē-
ja mobilizēties darbam un iesākto paveikt līdz 
galam, kas skolas dzīvei ir ļoti nepieciešamas. 
 Visiem bērniem kopīgi darbojoties 

nodarbībās un brīvajā laikā, meklējām atbil-
des uz jautājumiem, devāmies izpētīt dabas 
daudzveidību un skaistumu, darbojāmies 
mūzikas un sporta aktivitātēs, kā arī devāmies 
interesantās un izzinošās ekskursijās. 
 Mācību gada noslēguma posmā, bēr-
ni kopīgi izvirzīja mērķi nākošajam mācību 
gadam, ko noteikti arī sasniegs – iemācīties 
klausīties un stāstīt, radoši izpausties, koncen-
trēties un secināt. 

Lai izdodas! 

Mēs – paši mazākie – 
„Cālīšu” grupiņā

SAGATAVOJA: „CĀLĪŠU” GRUPAS SKOLOTĀJA 
GUNTA LIECE

Otrais mācību semestris beidzies,mācību gads 
jau galā, vasara sākusies. Tādēļ vēlējāmies 
atskatīties uz to kā mums gāja. 

Otrais mācību gads pagāja ļoti ātri. Šo laiku 
pavadījām apgūstot daudz jaunu zināšanu, 
pašapkalpošanās prasmes, piedaloties kon-
certos, rotaļājoties, dziedot un dejojot un esot 
kopā ar draugiem grupā. Bērni apgūst prasmi 
patstāvīgi apģērbties, galda kultūru, sadarbī-
bas prasmes.  To ko mēs uzskatām par pašsap-
rotamu, mazie „Cālēni” vēl tikai mācās.
    Vecāki tika aicināti uz Māmiņdienas koncer-
tu, kurā šoreiz piedalījās kopā ar savu bērniņu. 
Gan bērni, gan mammas kopā dejoja, smaidī-
ja, priecājās. Visi kopā  gāja  meklēt lāci, lasī-
ja puķītes, priecājās par saulīti. Pēc koncerta 
māmiņām tika uzdāvināta pašu audzēta sam-
tenīte un pašgatavota dāvaniņa. Pēc koncerta 
visi tika aicināti cienāties ar bērnu ceptiem 
cepumiem.
    Bērni daudz laika pavada laukā, kur veic 
dažādas nodarbības -zīmē, līmē, krāso, darbo-
jas ar veidošanas masu. 

Dodamies pastaigā uz tuvējo parku, vērot 
pļavā ziedošos ziedus, iepazīstot kokus un ku-
kaiņus. 
    Šogad vairāki bērni dosies uz nākamo 
grupiņu, bet mums pievienosies jauni bērniņi. 
Tādēļ tika sarīkots saliedēšanās pasākums. 
Šoreiz vecāki kopā ar bēniem tikai aicināti 
piedalīties improvizācijas teātrī „kukulītis”.  
Vecāki bija sagādājuši nelielu cienastu, ar kuru 
pēc tam visi cienājās. Šī bija tā reize, kad vecā-
ki arī savā starpā varēja aprunāties un labāk 
iepazīties.
    Mums gads bijis notikumiem, pasākumiem 
bagāds. Bijuši gan smiekli, gan asaras, bet bez 
tā nu nekā neiztikt. 
Mīļie, vecāki, liels jums paldies ka uz-
ticat mums savus „dārgumus”. Jums ir 
kolosāli, mīļi, jauki bērni. Novēlam, lai 
viss izdodas.!

Uz tikšanos!

Gada atskats grupiņās 
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Mācību un rotaļu laiks 
„Mārīšu” grupā

SAGATAVOJA: „MĀRĪŠU” GRUPAS SKOLOTĀJA LIENE GERCA

„Mārīšu grupā” mācās bērni vidējā pirmss-
kolas vecumā. Tas ir viens no svarīgākajiem 
vecumposmiem bērna dzīvē. Tajā izpaužas 
savu spēju izzināšana un apliecināšana. 

Ļoti svarīgi ļaut bērnam izdarīt 
pašam, to ko viņš prot, kā reiz 
teikusi ievērojamā Montesori 
pedagoģijas skolotāja Marija 
Montesori . Svarīgs ir skolotā-
ja atbalsts un sapratne! Sko-
lotājam jābūt mūsdienīgam, 
jāatbalsta bērns visās attīstības 
jomās, jāpaslavē ar labu vārdu, 
jāvērš uzmanība uz bērna valo-
das un runas attīstību. Arī šajā 
vecumposmā ļoti svarīgi mācību 
vidi iekārtot tā, lai bērns varētu 
mācīties un gūt savu pieredzi, 
izmantojot visas piecas maņas. 
 Organizējot mācību vidi, jau-
nums bija „Mārīšu grupas” 

bērnu zīmītes uz pašdarinātām 
mārītēm, kuras viņiem ir jāpie-
liek pie sienas ar knaģīšiem at-
tiecīgi sameklējot savu vārdu, un 
tādējādi mācoties atpazīt to.  
„Mārīšu grupā” šogad mācījās 
ļoti aktīvi un zinātkāri bērni. 
Bērniem ļoti patika darboties 
ar skolotāju paštaisītām didak-
tiskajām spēlēm, kuras māca ne 
tikai valodu- burtus un skaņas, 
bet arī matemātiku- ciparus, 
matemātikas priekšstatus un 
jēdzienus. Vēl jāpiemin, skolotā-
ju, šogad izveidotā dabas kaste, 
kura iekārtota atbilstoši tēmai 
un gadalaikam, bērni tajā varēja 

Kad ir tik raženi pastrādāts, tad var baudīt vasaru un dabas krāšņumu, 
smelties saulīti un tās enerģiju!!! 

radoši izpausties un spēlēties 
pēc sirds patikas. 
 
  Arī šogad bērni „Mārīšu 
grupā” viens no galvenajiem 
uzdevumiem bija pašap-
kalpošanās prasmju apguve 
un to nostiprināšana. Ņemot 
vērā jaunās izmaiņas mācī-
bu procesā un ieviešot jaunās 
kompetences grupā, bērniem 
tika piedāvāta lielāka brīvī-
ba radošai pašizpausmei, no-
drošinot bērnus ar brīvi piee-
jamiem materiāliem viņu 
ikdienas darbiņiem. Skolotā-
jas centās piedāvāt neparastas 
mācību metodes, piemēram 
apgūstot gleznošanas prasmes, 
bērniem bija iespēja gleznot uz 
pvc plēves, nesēžot pie ierastā 
galda.  

Lai būt aizraujošāk pildīt dienas ritmu un ik-
dienas darbiņus skolotājas izmantoja dažā-
das pirkstiņrotaļas un dziesmiņas, kuras 
mācījās un skaitīja ik mīļu dienu. Ļoti inte-
resanti un darbā noderīgi likās arī logopēda 
piedāvātie logoritmikas vingrinājumi. Neiz-
palika aktīvās rīta rosmes un dabas nodarbī-
bas laukā. 
 
Bērni bija lielā sajūsmā par iespēju pētīt un 
veikt dažādus eksperimentus. Piemēram, 
iepazīstot ūdens formas, krāsojot ūdeni, 
sasaldējot to un tad eksperimentēt ar ledu, 
izmantojot sāli. 
 
Mācību gada rezumē- bērni mācījās un ar 
prieku iesaistījās ikdienas norisēs. Viņu 
daudzie jautājumi bija izaicinājums sko-
lotājām, tas bija labs iemesls, lai apgūtu 
ko jaunu, un meklētu atbildes! Prieks par 
vecāku līdzdalību un interesi bērnu izglītī-
bas veicināšanā! 

Gada atskats grupiņās 
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Taureņu grupas prātnieki
SAGATAVOJA: PATEICĪBĀ UN CIEŅĀ, „ TAUREŅU” GRUPAS SKOLOTĀJAS: MONTA 

KULBE UN SANDA SĪLE!

 Likās viss vēl tikai nupat bija - vēl sākums 
degungalā sēž, bet nekā -  jau vasariņa klāt! 

„TAUREŅU” GRUPAS BĒRNIEM 
PAŠIEM TOP SAVI DZEJOĻI

Šis gads „Taureņiem” ir bijis in-
teresants pārmaiņu gads. Radot 
labvēlīgus apstākļus pārejai uz 
jauno mācību saturu, tika izvei-
dota atbilstoša mācību vide – jēg-
pilna, izzinoša, izveidojot grupā 
mācību centriņus, kur bērni 
patstāvīgi darbojoties, spēj pil-
nveidot sevi radošā, attīstošā un 
drošā veidā.
     Rotaļnodarbībās tika pavadīts 
daudz laika svaigā gaisā, pētot, 
apgūstot un analizējot tuvāko ap-
kārtējo vidi. Bērni noskaidroja -  
kas ir kompass, kā ar to darboties, 
pēc kartes meklēja ielu nosauku-
mus, pētniecībā izmantoja ter-
mometru, lupas, devās uz mežu, 
apciemoja dzīvnieciņus „ Sapņu 
dārzā,” bieži dažādas izglītojošas 
aktivitātes organizējām parka 
teritorijā blakus pirmsskolai.
    Viens no svarīgākajiem Taureņu 
grupas gada mērķiem bija – nos-
tiprināt pašapkalpošanās iemaņu 
apgūšanu ne tikai grupā, bet arī 
ēdamzālē, servējot galdus, ielie-
kot pats savu porciju, ielejot dz-
ērienu u.t.t.

    Ieviesām arī kārtības pēcpus-
dienu piektdienās, kad bērni paši 
rūpējās par tīrību un kārtību 
grupiņā – tika noslaucīti putekļi, 
aplaistīti krāšņumaugi un 
pārliecinājās, lai plauktos valdītu 
kārtība.
   Šogad arī tēmas mēs apgūs-
tam ilgākā laika posmā, gūs-
tot vispusējas un padziļinātas 
zināšanas, piemēram, tēmas 
ietvaros, „Es un grāmatas man 
apkārt” bērni iejutās skolotājas 
lomā un paši stāstīja par savu 
mīļāko grāmatiņu, izdomājot 
arī uzdevumus pārējiem grupas 
bērniem. Gala rezultātā, mēneša 
laikā, katrs bērns bija izveidojis 
pats savu grāmatiņu.
   Esam bijuši arī gana darbīgi 
un, vecākiem aktīvi iesaistoties, 
devāmies tuvakās un talākās ek-
skursijās, piemēram, uz:
• Siguldas ordeņa pili,
• Harmonija koncertu, Ādažu 
kultūras namā,
• „Karameļu darbnīcu” Jelgavā,
• Ādažu bibliotēku,
•  mežu Pavasara pārgājienā,

• Ādažu vidusskolu,
• Saliedēšanās pasākumu Tērve-
tes dabas parkā.
 Arī māmiņdienas koncerts 
„Svinēsim svētkus kopā” bija 
savādāks kā ierasts. Bērni kopā ar 
savām fantastiskajām ģimenēm 
veidoja priekšnesumus – dzies-
mas, dejas, šovus un pat eksper-
imentus, radot jautru un brīvu 
vidi.
   Izlaidumā ar mīlestību, draudzī-
bu un siltumu sirdī, dziedot un 
dejojot, pavadījām jaunos skol-
niekus, mūsu draugus, pa gudrī-
bas taku uz skolu. 
    
   Sākoties vasarai, svinēsim „Pa-
saku Valstības” 11. dzimšanas 
dienu tā, itkā tā būtu mūsu pašu 
dzimšanas diena. Kopā baudīsim 
silto, saulaino, smiekliem, ro-
taļām bagāto vasariņu, lai ar jau-
niem spēkiem un jauniem draug-
iem tiktos atkal septembrī! 

Paldies, vecāki  par gardajiem našķiem ikdienā un svētkos, metodisko 
materiālu paraugiem grupas bērniem, velosipēdu, augiem, kurus bērni 

sastādīja dabas kastēs, lielformāta uzskates attēliem, pilnu kasti ar 
saldējumiem, ik rita smaidu un atsaucību!! 

Vardīte plunčājās peļķītē,
Lēkāja un dziedāja –

Kvā – kvā – kvā.
Atnāca kaķīte,

Kuru sauca skaistule,
Ņau, ņau, ņau!
Atrāpoja čūska,
Teica visiem –
Kuš, kuš, kuš.

Vardīte un kaķīte aizbēga mā-
jās,

Nu čūska varēja gulēt.

Māmiņai zeltainas kurpītes,
Melni matiņi,

Patīk dobītē puķītes,
Krāsaina varavīksne.

Mazais tauriņš lidoja debesīs,
Māmiņa saka:” lidinies vien,
Tik, ja nogursi, lido mājās,

Tur, kur varēsi paēst un 
padzerties.”

Taurenim māmiņa skaista,
Mana māmiņa skaista,

Puķainu kleitiņu
Un brūniem matiem.

Vardulēns leca peļķē,
Mamma glāba,

Tētis teica:” ak, vaaii.........!”
Un palīdzēja mammai!

Visi gāja mājās,
Jutās dīvaini,

Pēkšņi atkal peļķe.
Tētis teica:” ak, vaai.......I!”

Vardulēns ielēca peļķē un kļuva 
netīrs.

Kvā, kvā!

Lieli putniņi sēdēja ligzdiņā,
Auklēja bērnus,

Baroja tos.
Mazie putniņi izauga lieli,
Nu viņi paši meklēja ēst.

Nu viņi paši varēja lidot uz citu 
ligzdu.

Skudriņa skrien uz mājām,
Vilks to ķer, noķer,
Jo lēnu tā skrien.

Vilks bija ātrs,
Skudriņa lēna,

Kļuva par draugiem,
Sanāca draudzība laba!

“Taureņu” grupas bērnu dzejoļi 
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Kas viņa ir? 
Zinaīda Ezerniece – „Zaķīšu” 

grupiņas skolotājas palīgs! 

Nekad nebiju domājusi, ka var vienlaicīgi iemīlēt 
tik daudz bērnus!

Cik ilgi Tu strādā PASAKU 
VALSTĪBĀ?

Augustā būs gads, kā strādāju Pa-
saku Valstībā. Man ļoti patīk PA-
SAKU VALSTĪBAS kolektīvs, radošā 
atmosfēra un vienmēr smaidīgie un 
mīļie bērni. Man te ļoti patīk! Nekad 
nebiju domājusi, ka var vienlaicīgi 
iemīlēt tik daudz bērnus!

Kā Tu izvēlējies strādāt dārziņā?

Man vienmēr ir bijušas labas attiecī-
bas ar bērniem.Esmu strādājusi gan 
bērnudārzā, gan kā mākslas skolotā-
ja bērniem, tapēc arī meklēju darbu 
šaja virzienā. Uzzināju ka Pasaku 
Valstībā meklē darbiniekus, un lūk te 
es esmu. 

Zinu, ka Tu studē pedagoģiju, ko 
tieši?

Jā, studēju tieši pedagoģiju un māks-
lu. No pirmās klases jau mani virzīja 
mākslas virzienā, manus darbus lika 
izstādēs, kā arī ar panākumiem pie-
dalījos olimpiādēs! Piedzimu jau ar 
otiņu rokās! 

Kādi ir Tavi hobiji?

Ļoti patīk gleznot. Un ziemas peldes 
aliņģī. Parasti sāku peldēt ar pirmo 
oktobri un līdz pirmajam maijam. 
Tad jau sākas vasaras sezona un 
turpinu jau siltākā ūdenī! Šādi sevi 
norūdu jau četrus gadus.

Kas Tev palīdz relaksēties? 

Vasarā atpūta laukos svaigā gaisā, 
peldēšana, pirtī iešana, ogošana un 
sēņošana.Ziemā relaksēties man 
palīdz gleznošana un kino vakari. 

SAGATAVOJA: PATEICĪBĀ UN CIEŅĀ, „ TAUREŅU” 
GRUPAS SKOLOTĀJAS: MONTA KULBE UN 

SANDA SĪLE!

Kāda ir Tava mīļākais filmu žanrs?

Fantastika un dokumentālās filmas. Fantastikas filmas 
parāda cilvēku izdomu un paver plašāku horizontu 
nezināmajam, bet no dokumentālajām filmām uzzinu 
daudz ko jaunu.

Kas Tev garšo?

Ļoti garšo ķirši un meža zemenes. Šīs ir manas bērnības 
garšas!

Kāds ir Tavs slepenais talants? Varbūt Tu proti labi 
braukt ar motociklu? 

Nezinu vai to var nosaukt par talantu, bet man ļoti patīk 
gleznot.

Kāds ir Tavs vasaras plāns?

Pirmos divus mēnešus pavadīšu jautrā kompānijā ar 
Pasakas Valstības bērniem.Augustā plānoju relaksēties 
laukos ogojot un sēņējot. Un noteikti apciemošu radus 
Ukrainā.

Ko Tu novēlētu ikvienam vecākam?

Novēlu izrādīt mīlestību saviem bērniem 
ik mirkli. Samīļot un sabučot savu bērniņu 
vairāk kā parasti, atgādināt viņiem cik viņi 
jums ir svarīgi, uzslavēt viņus un vienmēr 
teikt, ka viņi ir paši paši labākie.

Kas viņa ir? 
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Kas viņa ir? 
Agnese Lindenberga  – „Pelēnu” 

grupiņas skolotāja! 

Mani sajūsmina, ka savā darba vietā, varu radoši izpausties – zīmēt, 
līmēt un veidot dažādas dekorācijas, gan ikdienai, gan svētku reizei. 

Agnese, cik ilgu Tu jau strādā 
PASAKU VALSTĪBĀ?

„Pasaku valstībā” strādāju pirmo 
gadu. Man ļoti patīk šīs iestādes 
pozitīvais un atsaucīgais kolektīvs. 
Vienmēr atbalstoša un saprotoša 
vadība. Katru rītu uz darbu nāku ar 
prieku, jo zinu, ka šeit jūtos kā mājās. 

Kā Tu izvēlējies skolotājas 
profesiju?

Jau bērnībā sapņoju, ka kļūšu par 
skolotāju. Kad gāju pirmajās klasītēs, 
tad ar krītiņiem apzīmēju vecāku 
skapi- tā bija mana tāfele, protams, 
kad mamma to ieraudzīja dabūju pa 
„ļipu”, jo nedrīkstēja apzīmēt skapi, 
kur nu vēl ar baltajiem krītiņiem, 
kurus tik viegli nomazgāt nemaz 
nevarēja. Tāpat arī rakstīju klases 
žurnālu, izdomāju dažādus bērna 
vārdus un  uzvārdus. Atceros, man 

ļoti patika vārds Barbara, tad nu, 
šī izdomātā skolniece vienmēr bija 
teicamniece! Kad sākās stunda, tad 
mīkstās rotalļietas tika sasēdinātas uz 
dīvāna, uzvilku augstpapēžu kurpes, 
uzliku uz pleca omītes jaunību dienas 
somu un biju gatava stundai!

Kas Tev vislabāk patīk Tavā darbā?

Man vienmēr ir bijusi radoša 
fantāzija, tāpēc arī ļoti patīk darbs ar 
bērniem, jo šeit es varu būt es pati, 
iejusties dažādos tēlos, lai  nodarbī-
bas būtu interesantākas un aizrau-
jošākas, kopā ar bērniem iepazīt tik 
dažādo un elpu aizraujošo pasauli 
-  pētīt un eksperimentēt, zīmēt un 
krāsot, lekt un skriet. Tā ir fantastiska 
sajūta, kad bērns ar neviltotu prieku 
ir gatavs kopā ar tevi doties ikdienas 
piedzīvojumos, lai netieši un neapz-
ināti apgūtu nepieciešamās prasmes 
turpmākai dzīvei. 

SAGATAVOJA: VADĪTĀJAS VIETNIECE 
DACE BOKTA UN „PELĒNU” GRUPIŅAS 

SKOLOTĀJA AGNESE LINDENBERGA

Kāds ir Tavs hobijs?

Bērni ir mans darbs un hobijs vienlaikus. Mani sajūsmina, 
ka savā darba vietā, varu radoši izpausties – zīmēt, līmēt 
un veidot dažādas dekorācijas, gan ikdienai, gan svētku rei-
zei. Manuprāt, ir tikai dažas profesijas, kurās var apvienot 
pamatdarbu ar savu hobiju. Līdz ar to, katra darbadiena 
kopā ar bērniem mani iedvesmo, realizēt visdažādākās ide-
jas un sapņus. 

Kāds ir Tavs profesionālais mērķis, kuru vēlies sasniegt?

Apgūt jaunas lietas gan izglītojošos kursos, gan grāmatās. 
Pilnveidot sevi profesionālajā sfērā, lai varu bērniem un 
viņu vecākiem būt ne tikai skolotāja, bet arī labs draugs, 
kurš var palīdzēt ikvienā viņu svarīgā dzīves brīdī. 

Ko Tu novēli vecākiem?

Sadarbību ar vecākiem ļoti augsti vērtēju, jo 
tikai kopīgiem spēkiem mēs varam bērniem 
radīt pozitīvu un mīlošu vidi, lai viņi attīstītos 
pilnvērtīgi, ar pozitīvu pieredzi un drošu skatu 
dzīvē.

Kas viņa ir? 
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Muzikālās 
nodarbības - 
Ansamblis

AR DZIESMIŅU DRUVĀ GĀJU, 
AR VALODU SĒTIŅĀ!

SAGATAVOJA: AR SVEICIENIEM, 
DITA VAIČŪNE – GRĪNBERGA 

Un atkal noslēdzies vēl viens 
mācību gads. Vienlaicīgi gan 
mazliet skumji, gan arī priecī-
gi, daudziem dziedātājiem un 
dejotājiem man jāsaka un jāvēl  
veiksmīgas skolas gaitas un iz-
turību. Bet es esmu priecīga un 
lepna par to, ko viņi šo gadu laikā 
ir izdarījuši un kā auguši. Atceros 
viņus pavisam mazus ķipariņus, 
kas bikli stāvēja un bailīgi burzī-
ja svārku vai bikšu malu, bet nu 
lepni izslējušies skaisti dzied un 
arī dejo!
    Kā tad mums pagāja šis mācī-
bu gads? Arī šogad Ansamblītī 
pievērsāmies ritma instrumentu 
spēlei, spēlējot gan duetā, gan 

orķestrī. Iejutāmies diriģentu 
lomā, kas bērniem ļoti patika!  
Mācījāmies saklausīt mūzikas 
raksturu, noskaņu, dinamiku, 
tempu.  Daudz dziedājām gan 
individuāli, gan kopā. 
    Es nebeidzu priecāties par 
to, cik ātri bērni apgūst jaunas 
dziesmas – gan vārdus, gan 
melodiju! Tas ir apbrīnojami! 
Priecājos par bērniem, kuri 
muzicē un dzied ansambļa 
nodarbībās jau  ceturto gadu, 
redzu  viņos lielu izaugsmi. No 
maziem, nedrošiem un bailīgi-
em ķipariem, daudzi jau ir kļu-
vuši par drosmīgiem dziedātā-
jiem, kas nebaidās dziedāt solo 

citu priekšā. Bērni ir kļuvuši 
pārliecinātāki par savām spē-
jām, drošāki, labprāt nodarbībās 
uzņemas vadošo lomu.  
   Muzicēšana un dziedāšana at-
tīsta muzikālo dzirdi un tādējādi 
arī dzirdes uztveri, bet, attīstoties 
tai, savukārt attīstās dzirdes at-
miņa, kas ir vēl nozīmīgāka. Ne 
velti tiek  uzsvērts, ka dzirdes uz-
tvere jāattīsta jau no mazotnes, 
lai uzsākot skolas gaitas, bērnam 
skolā būtu vieglāk - dzirdēt, sap-
rast un iegaumēt, ko stāsta sko-
lotājs.
   Vēl viens izaicinājums un baudī-
jums šajā mācību gadā, man bija 
Latviešu tautas deja. Par ko arī 
man ir neizsakāms prieks, redzot 
to, kā bērni atveras, kļūst drošā-
ki, spēj ātri reaģēt un orientēties 
telpā. 
    Dejošanā arī ļoti daudz strādā-
jām pie prasmes klausīties (gan 

mūziku, gan ritmu, gan skolotāja norādīju-
mus), jo bērniņam jāmāk sadzirdēt un sap-
rast, kas konkrētā brīdī viņam ir jādara. Lie-
lu laiku veltam ķermeņa pušu atšķiršanai, 
stājai, pēdu un roku stāvoklim. 
 
 Strādājām arī pie dejošanā tik vajadzīgo 
jēdzienu saprašanas – pa dejas ceļa virzienu, 
pret dejas ceļa virzienu, tādejādi attīstot tel-
pas izjūta, kustību koordināciju, reakcijas 
ātrumu un tā dēvēto sānu redzi, jo dejojot 
jārēķinās, kur atrodas un ko grasās darīt citi. 
Pretējā gadījumā gluži vienkārši var saskri-
eties.
    Gan ansamblītī, gan tautas deju nodar-
bībās bērniņš mācās koncentrēt uzmanību, 
noskaņoties darbam. 
   Mans vislielākais atalgojums ir satiekot 
bērnudārzā bērniņu, dzirdēt – es tā gaidu 
pirmdienu, kad atkal būs tautas dejas! Tas tā 
sasilda manu dvēseli!!!!

Lai mums visiem skaista, 
patīkamiem piedzīvojumiem un 

mīlestības pilna šī vasara!

Liels paldies vecākiem un 
bērniem par sadarbību! Esam 
labi pastrādājuši!
    Mazāko grupiņu bērni ir 
iemācījušies brīvāk veikt pre-
cīzas kustības, darboties koman-
dā, saprast un iesaistīties spēlēs 
un rotaļās. Attīstījām līdzsvaru, 
koordināciju, staigājot pa vin-
grošanas solu, pārlekt pāri šau-

ram priekšmetam, rāpties pa 
“zviedru” sienu, mest un tvert 
dažādus priekšmetus.
    Lielāko grupiņu bērni jau 
prot saskaņot kustības un dar-
boties atbilstoši apstākļiem. 
Mācījāmies novērtēt attālumu, 
priekšmetu kustību un citu bēr-
nu pārvietošanās virzienu un 
ātrumu. Mācījāmies darboties 

grupā , ņemot vērā katra indi-
viduālās īpašības. Vienus nācās 
‘”piebremzēt”, citus paskubināt 
un uzmundrināt. Galvenais , 
ka kopā esam guvuši pozitīvas 
emocijas, ko radīja kustību 
prieks!
     Siltu, aktīvu un jauku  
        vasaru! 

Sportojam ar 
prieku! 

SAGATAVOJA: AR CIEŅU, 
SKOLOTĀJA: INESE CAUNE

Gada atskats nodarbībās 
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Angļu valoda pirmsskolā – 
apgūstam ar prieku!

Pirmsskolas vecuma bērni svešvalodu apgūst dabiski - viņiem 
piemīt vēlme uztver to bez apzinātas mācīšanās. 

SAGATAVOJA: SKOLOTĀJA 
ILZE PĒTERSONE - JEZUPENOKA

Par angļu valodas apguves vēla-
mo uzsākšanas vecumu nav vi-
enota uzskata, pastāv divas nos-
tājas: 

1) daļa logopēdu un valodnieku 
uzskata, ka angļu valodas ap-
guve pirms piecu gadu vecuma 
bērniem rada runas traucēju-
mus; 
2) psihologi, skolas, kas piedāvā 
angļu valodas apguvi bērniem 
no 2-3.g.v. balstās uz pētījumi-
em, kas liecina par agrīnās valo-
das apguves pozitīvajiem rādītā-
jiem bērna attīstībā.
Angļu  valodu pirmsskolā pas-
niedzu vairāk  kā 15 gadus un ar 

lielu interesi pāris gadus atpa-
kaļ, rakstīju diplomdarbu par 
tēmu „Pirmsskolas vecuma 
bērnu angļu valodas apguves 
sekmēšana rotaļās un spēlēs”, 
kurā guvu apstiprinājumu, ka 
pirmsskolas vecumposms ir 
valodas jūtīgais periods, kas 
nozīmē, ka pirmsskolas vecu-
ma bērni svešvalodu apgūst 
dabiski – atšķirībā no pieau-
gušajiem, jo viņiem piemīt 
vēlme uztver to bez apzinātas 
mācīšanās. 
Viņi domā, ka mācīties angļu 
valodu, tas ir viegli.

Uzdevumi angļu valodas 
pulciņā:
• radīt pozitīvu attieksmi un in-
teresi pret angļu valodu;
• vārdu krājuma paplašināšana, 
tādejādi trenējot arī atmiņu;
• nostiprināt jauno vārdu apguvi 
caur rotaļām un spēlēm;
• motivēt bērnu izzināt, valodas, 
valsts un kultūras atšķirības;
• dzejoļu un dziesmiņu apguve 
caur netiešo iegaumēšanu;
• artikulācijas aparāta 
vingrināšana apgūstot vārdu 
izrunu.

Šajā pusgadā kopā ar bērniem 
iedziļinājāmies sekojošās tēmās: 
• Augļi un dārzeņi;
• Ēdiens;
• Mans ķermenis;
• Profesijas;
• Es varu....;
    
Nākošajā mācību gadā turpinā-
sim apgūt bērniem aktuālas 
tēmas, jo man prieks, ja bērniem 
prieks, tādēļ arī turpmāk plānošu 
nodarbības aktīvas - izmantojot 
spēļu elementus, interaktīvas – 
piesaistot video no 
www.britishcouncil.lv un tā, lai 
bērnos būtu zinātkāre uzzināt 
vairāk.

Keramikas 
nodarbības 

Bērnu attīstībai svarīgs ir darbošanās process, bet 
bērnu priekam – gatavs darbiņš!

SAGATAVOJA: KERAMIKAS SKOLOTĀJA - 
ZIGRĪDA TAURIŅA

Mazu bērnu keramikas nodarbības galvenais uzsvars tiek likts uz darbošanās pro-
cesu: mīcīšana, bumbiņas velšana, desiņu rullēšana, dažādu kociņu atspiešana mālā.  
Šajās nodarbībās katrs bērns pēc savām spējām darbojas ar mālu, kas atšķirībā no 
plastalīna, kas ir sintētisks materiāls, ir dabīgs.  
Darbošanās ar rokām un pirkstiņiem attīsta daudz un dažādas iemaņas. Nodarbības 
attīsta prasmi vērot, uztvert doto uzdevumu, veicina radošumu un fantāziju. Uz katru 
nodarbību visiem bērniem ir sagatavots uzdevums, bet katrs to var izpildīt pēc savām 
spējām. Visi bērni nav vienādi un tāpēc mūsu darbiņi ir tik dažādi.  Ir patīkami vērot, 
kā bērnini izaug. Ja gada sākumā pirkstiņi vēl ir neveikli, tad uz pavasara pusi varam 
paveikt jau uzdevumu daudz labāk.  Bērnu attīstībai svarīgs ir darbošanās process, 
bet bērnu priekam – gatavs darbiņš! Nu tas ir ļoti svarīgs notikums, parādīt savu 
veikumu citiem!

Gada atskats nodarbībās 
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Varam un daram 
visi kopā!

SAGATAVOJA:  PPII „ PASAKU VALSTĪBA” METODIĶE – 
                SANDA SĪLE

Vasariņa atnākusi ar spilgtām krāsām, 
saulainu un siltu laiku!

Pie mums „Pasaku Valstībā” darbs 
ar bērniem  šajā mācību gadā 
norisinājās nepiespiestā un lab-
dabīgā vidē – bieži paši kopā ar 
bērniem izdomājām sev svētkus, 
lai diena iegūtu sevišķu nokrāsu. 

 Svētkus svinējām gan ar 
vecākiem, pēcpusdienās, gan bez 
vecākiem – rīta pusē, kad varam 
izdziedāties un izspēlēties par at-
tiecīgo tēmu zināšanu apguvē! 

    Bērni laiku pa laikam devās 
mācību ekskursijās, izglītojošās 
pastaigās pa Ādažiem, attīstot 
sadarbības prasmes, spēju saprast, 
ko es daru, kā daru, kas ir manas 
stiprās un vājās puses, mani plāni 
un mērķi. 

    Lai uzlabotu skolotāju darba 
prasmes un radoši meklētu jaunus 
darba paņēmienus – ik mēnesi 
tikāmies darba sapulcēs, dažādos 
semināros un kursos. 
 Šajā mācību gadā aktīvi 
sekojām līdzi novitātēm izglītības 
jomā un meklējām jaunas un pa-
saulē atzītas metodes kā uzlabot 
savu darba kvalitāti darbā ar 
bērniem. Jau ar pirmajiem rudens 
mēnešiem, aktīvi piedalījāmies 
pārmaiņās izglītības sistēmā Lat-
vijā. Piedalījāmies  jaunā mācī-
bu satura apspriešanā SKOLA 
2030 rīkotajos forumos, ieguvām 
zināšanas pirmsskolas izglītbas 
iestāžu vadītāju profesionālās dar-
bības novērtēšanā kā arī braucām 
pieredzē uz Montesori pirmssko-
las iestādi Latvijā.

    Lai saprastu, cik tuvu vai tālu esam savā 
pedagoģiskajā skatījumā, saistībā ar jau-
najām kompetenču projekta idejām, esam 
iesaistījušos Eiropas Savienības program-
mā „ Erasmus +”, paverot iespēju mācīties 
no līdzbiedriem un apmainīties pieredzē 
Eiropa līmenī. 

   Nākošais mācību gads vairākiem sko-
lotājiem gaidāms arī ar studiju uzsākša-
nu montessori pedagoģijā, kur kvalificē-
ti pasniedzēji, izmantojot mūsdienīgas 
mācību metodes un pilnu Montessori 
didaktiskā materiāla klāstu palīdzēs ap-
gūt teorētiskās zināšanas un iegūt praksi. 
Apmācībās būs ietvertas gan lekcijas un 
diskusijas, gan visu 5 mācību materiāla 
grupu (praktiskās dzīves, sajūtu, valodas, 
matemātikas un kosmiskās audzināšanas) 
apgūšana.    

Mīļie, vecāki, ik katram no Jums novēlu vasaras smaržām pilnu ziedu 
pļavu!

Saknes – bērna potenciālās iespējas.
Augsne – bērna augšanai nepieciešamie apstākļi.

Stublājs – prasmes un spējas, kas bērnam nepieciešamas, lai sasniegtu 
mērķus.

Ziedi –  darba rezultāts.
Laikapstākļi – ietekmes no ārpuses, kas var ietekmēt bērna attīstību.

Dārznieks – vecāks, kurš atbalsta, aprūpē un norāda robežas. 

Bērna ieinteresētās, mirdzošās acis 
ir mūsu galvenais vērtību mērs un 

apstiprinājums latviešu sakāmvārdam – 
Darbam sudraba saknes un zelta augļi!

Varam un daram visi kopā!
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Krustvārdu mīkla 
SAGATAVOJA: AVĪZES DIZAINERE LINDA BĒRZIŅA

Lai atrisinātu krustvārdu mīklu, Jums ir  
RŪPĪGI jāizlasa visa avīzīte! :) 

Krustvārdu mīkla

HORIZONTĀLI

5. Kas liek mums paraudzīties uz mūsdienu pasauli citām acīm?
6. Pa kādu bērni sienu iemācījās rāpties sporta nodarbībās?
7. Viens no mērķiem, ko “Zaķīšu” grupas bērni kopīgi izvirzīja sasniegt un iemācīties
nākamajā mācību gadā.
9. Ko personalizētu mēneša laikā izveidoja katrs bērns “Taureņu” grupā?
11. No “Taureņu” grupas bērnu dzejoļiem, kurš dzīvnieciņš ielēca peļķē un kļuva netīrs?
12. Pabeidz teikumu “Kompetenču pieeja, jeb laiks....? (kam?)
13. Prasme, pie kuras strādāja muzikālās nodarbības bērni?
14. Kur dabā, ziemas mēnešos, peld “Zaķīšu” grupas skolotājas palīgs - Zinaīda
Ezerniece?
15. Ko devās pētīt mazie “Cālīšu” grupas bērni?
17. Kādu darbnīcu Jelgavā apmeklēja “Taureņu” grupas bērni?
18. Kādu cepumu lomā iejutās mazie “Pelēnu” grupas bērni?
21. Liels pasākums, kurā apvienojās daudz čaklu roku.                     
22 .“Pasaku Valstības” kolektīva šī gada devīze (1 reizi)
25. Kam tiek veltīts īpašs paldies par ieinteresētību “Pasaku Valstības” rīkotajiem
pasākumiem?
27. Kādu pašaudzētu puķi “Cālēnu grupas bērni dāvināja savām māmiņām Māmiņdienas
koncertā?
28. Kādu savu vecāku mēbeli “Pelēnu” grupas skolotāja Agnese izmantoja par tāfeli?
29. Kas ir tepat mums blakus - brīnumains un arī satur daudz informācijas?

VERTIKĀLI

1. Kā sauca skolotājas Agneses Lindenbergas bērnības izdomāto skolnieci - teicamnieci?
2. Uz pasaules nav 50 vienādu ....? Kā?
3. Kādu dzīvnieku (mīkstā manta) tur rokās maza raganiņa avīzes 25.lappusē?
4. Viens no Zinaīdas Ezernieces hobijiem.
8. Ar ko gada sākumā iepazinās “Pūcēnu” grupas bērni?
10. Viens no darbošanās procesiem keramikas nodarbībās.
13. Kā sauc “Cālēnu” grupas šī gada saliedēšanās pasākumu - improvizācijas teātri?
16. Kam ir jābūt pilniem, lai “Pūcēnu” grupas bērni varētu varētu uzsākt mācību procesu?
19. Kā sauc rīku ar ko rotaļnodarbībās iemācījās darboties “Taureņu” grupas prātnieki?
20. kāds neierasts materiāls tika izmantots “Mārīšu” grupas gleznošanā?
23. Viena no tēmām, kuru mācījās angļu valodas nodarbībās.
24. Ko darīja “Cālēnu” grupas bērni kopā ar mammām Māmiņdienas koncertā?
26. Kāds ir vārds ievērojamai Montesori pedagoģijas skolotājai?

"Pasaku Valstība"
Krustvārdu mīkla
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 ACROSS  
 5 Kas liek mums paraudzīties uz mūsdienu pasauli citām acīm?  
 6 Pa kādu bērni sienu iemācījās rāpties sporta nodarbībās?  
 7 Viens no mērķiem, ko "Zaķīšu" grupas bērni kopīgi izvirzīja sasniegt un iemācīties

nākamajā mācību gadā.
 

 9 Ko personalizētu mēneša laikā izveidoja katrs bērns "Taureņu" grupā?  
 11 No "Taureņu" grupas bērnu dzejoļiem, kurš dzīvnieciņš ielēca peļķē un kļuva netīrs?  
 12 Pabeidz teikumu "Kompetenču pieeja, jeb laiks....? (kam?)  
 13 Prasme, pie kuras strādāja muzikālās nodarbības bērni?  
 14 Kur dabā, ziemas mēnešos, peld "Zaķīšu" grupas skolotājas palīgs - Zinaīda

Ezerniece?
 

 15 Ko devās pētīt mazie "Cālīšu" grupas bērni?  
 17 Kādu darbnīcu Jelgavā apmeklēja "Taureņu" grupas bērni?  
 18 Kādu cepumu lomā iejutās mazie "Pelēnu" grupas bērni?  
 21 Liels pasākums, kurā apvienojās daudz čaklu roku.  

Ps. Krustvārdu mīklu var atrast un izdrukāt no bērnudārza 
mājaslapas. 
To atradīsiet pirmajā lappusē - labajā pusē :) 

Lai veicas visu atminēt! :) 



Paldies, mīļie vēcāki, 
par Jūsu smaidu un pateikto labrīt!

Paldies par sapratni un laipnību!

Paldies par palīdzīgu roku un atbalstu!

Paldies par pasacīto labo vārdu!

Paldies par Jūsu dāsnumu un ieinteresētību!

Paldies ka esat kopā ar mums! 

PPII „PASAKU VALSTĪBA” kolektīvs 

 


