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KĀ “PASAKU VALSTĪBA” 
NOSVINĒJA  SAVUS 10 GADUS

 “Pasaku Valstība” savas dzimšanas 
dienas skaita jūnijā. Tas ir pirmais 
vasaras mēnesis, kad dabā viss 
sparīgi aug, pieņemas spēkā un 
reibinoši smaržo. 

6
AR PASAKĀM UN BĒRNU 

SMIEKLIEM JAU DESMITO 
GADU

Pirms desmit gadiem Ilze Pētersone-
Jezupenoka izveidoja savu Pasaku 
valstību, kuru apmeklēt paguvuši 
jau vairāki simti bērnu. 
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KĀ “PASAKU VALSTĪBA” 
NOSVINĒJA  SAVUS 10 GADUS

  Pirmsskolas izglītības iestādi svētkos 
atnāca sumināt bijušie pedagogi, vecāki, 
draugi, sadarbības partneri un, protams, 
bērni, kas par prieku klātesošajiem sniedza 
svētku koncertu. Koncertā skatītāji iepazi-
na Puteklīti Knauķīti un Puteklīti Knīpiņu, 
kuri kā izrādās dzīvo pirmsskoliņas bēniņos 
un ik dienu vēro, ko bērni tajā dara. Katras 
grupas priekšnesums tika papildināts ar 
video no grupas ikdienas gaitām, darbiņiem 
un nedarbiņiem. 
    Kā jau jubilejā, neizpalika arī svētku 
tortes, šoreiz tās bija septiņas, katrai gru-

 “Pasaku Valstība” savas dzimšanas dienas skaita jūnijā. Tas ir pirmais 
vasaras mēnesis, kad dabā viss sparīgi aug, pieņemas spēkā un reibinoši 

smaržo. 

pai sava, īpaši izrotāta ar grupas simbolu, 
piepūšamās atrakcijas un pasaku tēli, kuri 
bērniem vakara gaitā dāvāja balonus, kuri 
vēja pūsti, rotāja visu plašo debesu jumu.
    Pēc koncerta iestādes vadītāja -  Ilze 
Pētersone - Jezupenoka Ādažu kultūras 
nama muzeja telpā veltīja pateicības vārdus 
savai ģimenei, draugiem, sadarbības par-
teriem par viņu artavu, kas palīdzējis “ Pas-
aku Valstībai”  veidoties un kļūt tādai, kāda 
tā ir šobrīd. Taču kolektīvam, pateicībā par 
ieguldīto sirdsdarbu, Ilze pēc koncerta bija 
noorganizējusi braucienu ar limuzīniem 
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līdz Vecrīgai un kuģīti, kurš visas izvizināja pa Daugavas lokiem. 
    Brauciena laikā ar kuģīti, pie bagātīgi klāta svētku galda, ikkatra varēja baudīt gardo 
mielastu, saulrietu, atvēsinošo vēju un malkot gardus kokteiļus. Ilze katram darbiniekam 
teica īpašu paldies par ieguldījumu uzņēmuma stiprināšanā un attīstībā, par atbildību 
un mērķtiecību kopīgā izaugsmē. Tāpat katra saņēma “ Pasaku Valstības” grāmatu, kurā 
minēts ikkatra darbinieka personīgais ieguldījums.
    Šī satikšanās svētku noskaņās, deva daudzām no mums impulsu un iedvesmu 
turpmākajiem darbiem, nu jau aizsāktajiem nākamajiem dzīves gadiem,  kas mazajiem 
bērniņiem kādreiz atsauks atmiņā skaisto bērnību.

Lai viss ko mēs, Jūs vēlaties - PIEPILDĀS!
Lai viss ko mēs, Jūs darat- IZDODĀS!

Lai viss ko mēs, Jūs VECĀKI vēlaties -  ir SASNIEDZAMS!
DAUDZ LAIMES MŪSU “ PASAKU VALSTĪBA”!

Metodiķe: S. Sīle
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AR PASAKĀM UN BĒRNU SMIEKLIEM 
JAU DESMITO GADU

Pie baltā krekliņa piespraustā zaļganā milzu spāre mirdz tikpat spoži kā Ilzes Pētersones-
Jezupenokas zaļās acis. Gaišo matu ieskautais meitenīgums var būt maldinošs – jaunā 
sieviete jau desmit gadus vada vienu no Ādažos iemīļotākajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm, bērnudārzu PASAKU VALSTĪBA. Izveidojusi savu karalisti, Ilze attīstībai neliek 
punktu un tagad sapņo par izglītības sistēmas sakārtošanu novadā un, iespējams, pat visā 
Latvijā.  Savu valstību viņa vada ar apbrīnojamu “krampi”, pat par spīti šad tad lietajām 
asarām. Un tieši tāpēc PASAKU VALSTĪBĀ bērnu plūsma nekad neapsīkst, un šobrīd tās 
filiālēs izglītojas jau ap 130 mazuļu. 

Pirms desmit gadiem Ilze Pētersone-Jezupenoka izveidoja savu Pasaku 
valstību, kuru apmeklēt paguvuši jau vairāki simti bērnu.
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“Visas manas idejas rodas no maniem bērniem,” 
saka Ilze, kuras ikdienas pienākumos ietilpst ne ti-
kai PASAKU VALSTĪBAS pārraudzīšana, bet arī trīs 
bērnu audzināšana. Viņa atceras – kad piedzimis pir-
mais bērns, viņa jutusies sarūgtināta par attieksmi 
pašvaldības bērnudārzā. “Man kā mammai šķita, 
ka neviens īsti  tur viņu negrib redzēt. Tā arī radās 
doma, kāpēc gan neuztaisīt savu bērnudārzu, kur 
bērnu sagaida ar smaidu,” sajūtas pirms desmit ga-
diem atceras Ilze. Sākusi skatīties, kas notiek Pierīgā, 
sapratusi, ka Ādažu bērnudārzos rindas ir pamatīgas 
un nolēmusi riskēt. Lai varētu spert pašus pirmos 
soļus bērnudārza izveidē, ieķīlāta vasarnīca. Risks 
attaisnojies, šobrīd PASAKU VALSTĪBAI ir jau divas 

Bērni kā iedvesma

filiāles.  Tiesa, pirmie soļi bijuši smagi, 
šokējusi noraidošā attieksme no dažādām 
atbildīgajām institūcijām, nācies arī pa 
kādai asarai notraukt. Taču pamazām viss 
sakārtojies, un PASAKU VALSTĪBA sākusi 
augt. Savukārt, kad bērns sāka mācīties 
pirmajā klasē, Ilze attapās – mācības beid-
zas ap pusvieniem dienā, mazo nav, kur 
atstāt. 

“Tā radās ideja par 
pagarinātās grupas pakal-
pojumu PASAKU VALSTĪBĀ 
– mēs izņemam bērnus 
no skolas, aizvedam uz 
pulciņiem, atvedam 
atpakaļ, ieturam launagu, 
kopā mācāmies. Būtībā tas 
ir privātskolotāja pakalpo-
jums,“ 

par bērnudārza attīstību stāsta tā īpašniece 
un vadītāja. Savukārt, kad piedzimis 
trešais bērniņš, Ilze sākusi domāt vēl 
plašāk. “Es varēju atvērt vēl bērnudārza 
filiāles, iemaņas ir, kā to darīt, viss ir 
skaidrs.” Bet gribējās kaut ko citu, kaut ko 
lielāku, tāpēc Ilze iesaistījās novada politi-
kas veidošanā. 
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Izglītība ceļ spārnos

Bērnībā Ilze bijusi ļoti sabiedriska, augusi kopā ar brāļiem un māsu, kā pati smejas 
– pieradusi cīnīties par savu vietu. Kad viņa bija vēl pavisam maza, aizsaulē aizgājis 
tēvs. Viņas mamma strādājusi četros darbos, arī paši bērni ļoti ātri sākuši strādāt, 
lai varētu sev atļauties kaut vai jaunas bikses nopirkt. Visu skolas laiku pavadījusi 
Jaunciemā, vēlāk vidusskola Sarkandaugavā, Rīgas Pedagoģiskā un izglītības vadības 
augstskola… Ilze mācās nepārtraukti. Tagad viņa apgūst geštaltterapiju.  “Esmu 
mūžīgais students, man patīk mācīties. Man ir gan pedagoģiskā izglītība, gan 
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psihologa un skolvadības – kā 
es kaut ko nezinu vai gribu 
uzzināt, tā eju studēt,” atklāj 
Ilze. Izglītošanās ir arī viens 
no Ilzes hobijiem, kas dod 
spēku un iedvesmo, otra lielā 
kaislība ir ceļošana, kas ik reizi 
pēc atgriešanās mājās ļauj 
novērtēt, cik lieliskā un skaistā 
vietā mēs tomēr dzīvojam. 
Savā ziņā tas ir arī dopings, kas 
ļauj turpināt veidot PASAKU 
VALSTĪBU vairāku gadu 
garumā. Tagad bērnudārzs 
kļuvis par tādu kā ģimenes 
uzņēmumu – par visiem 
saimnieciskajiem darbiem 
atbildīgs ir Ilzes vīrs. Abi ilgi 
sprieduši un diskutējuši, kā 
tas būs, strādāt kopā vīram un 
sievai, taču ar laiku izrādījies, 
ka tas ir pareizais risinājums. 
“Mēs daudz visu pārrunājam, 
reizēm es varu viņam pateikt 
ko skarbāku, kā neatļautos 
citam darbiniekam, bet viņš 
tajā pašā laikā māca man 
toleranci. Tas darbojas,” stāsta 
Ilze.
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Runājot par ģimeni, viņas sejā uzplaukst 
īpašs smaids, kas ir pilns mīlestības. 
“PASAKU VALSTĪBU uztveru kā ģimenes 
bērnudārzu – zinu katru vecāku, pazīstu 
katru bērnu no pirmajiem gadiem. Atceros 
pirmos bērnus, kurus atveda. Tagad pie 
mums nāk šo bērnu māsas,  brāļi, kontaktu 
nezaudējam, uz ielas satiekamies,” stāsta 
Ilze. “Te lielu paldies jāsaka abu filiāļu 
vadītājām – Dacei un Sandai.  Pēdējos 
gados uzņēmums ir audzis un es vairs 
neesmu tik daudz saistīta ar vecākiem, 
manā parvaldībā ir finanses un darbs 
pašvaldībā, savukārt bērnudārzā notiekošo 
pieskata Dace un Sanda,” Ilze augstu vērtē 
savus darbiniekus. Arī savu komandu 
viņa uzskata par ģimeni, ar kuru kopā var 
pasmieties, pabēdāties, viens otram aizrādīt 
un uzslavēt. Viņa gan atzīst, ka darbiniekus 
atrast ir grūti, jo nepietiek ar to, ka cilvēks 
ir gatavs pieskatīt bērnus. “Mēs gribam, lai 
audzinātāja ir mīļa un jauka, lai izejot ārā 
ar bērniem nevis vienkārši skatītos, ko viņi 
dara, bet pati aicinātu futbolu uzspēlēt. 
Turklāt, lai tas nav mākslīgi, bet nāk no 
sirds,” par darbinieku meklēšanu stāsta Ilze 

un atklāj, ka joprojām tiek meklētas divas 
aukles. Viņa uzskata, ka lielā mērā viņas 
PASAKU VALSTĪBAI  vecāki dod priekšroku, 
jo personāls ieklausās vecāku vēlmēs. 
“Kopējiem spēkiem mēģinām idejas realizēt 
un problēmas risināt, kopā priecājamies un 
atpūšamies, strādājam un ejam uz mērķi – 
ar mīlestību pa gudrības taku,” atklāj Ilze.

Sakārtot izglītības sistēmu

Ādaži ir lieliska vieta, kur dzīvot ģimenēm 
ar bērniem, jo vide un infrastruktūra 
ir ideāli piemērotas, bērniem pieejami 
dažādi pulciņi, mūzikas un sporta skola. 
Taču joprojām nav sakārtots pavisam 
mazo bērnu pieskatīšanas jautājums, lai 
māmiņas varētu atgriezties darba tirgū. 
“Mums nav pietiekami daudz pirmsskolas 
iestāžu, mammas darbā nevar atgriezties 
un zaudētāji ir visi – gan māmiņa, gan 
viņas darba devējs, gan novads. Tāpēc es 
gribu pilnveidot mūsu izglītības sistēmu, 
ieviest arī pašvaldību bērnudārzos “silītes” 
grupas,” savus politiskos mērķus atklāj Ilze. 
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“Esmu mamma un zinu, kādas traumas 
bērnam nodara viņa mētāšana starp 
dārziņiem, esmu uzņēmēja un zinu, kā šo 
pakalpojumu nodrošināt, un kas tam ir 
nepieciešams, esmu pašvaldības deputāte 
un redzu valsts nostāju, kā arī bažas par 
sadarbību ar privāto sektoru. Man ir vīzija – 
plāns, kas nepieciešams, lai šīs sadarbības 
rezultatā ieguvējs būtu bērns un ģimene, 
savukārt pašvaldība un privātais uzņēmējs 
nerautu deķīti uz pusēm, bet gan kopējiem 
spēkiem risinātu šo problēmu. Es redzu 
visu laukumu kopumā un, ja man uzticētu 
šo lietu sakārtot, es to atrisinātu gada laikā,” 
Ilze stāsta par savām iecerēm. Tieši ar tādu 
mērķi viņa startēs pašvaldību vēlēšanās 
3.jūnijā no Vienotības saraksta, un šobrīd 
arī apsver iespēju tālākā nākotnē iesaistīties 
politikas veidošanā valsts līmenī. 

Visvairāk jāmācās vecākiem

Bieži vien tiek apgalvots, ka mūsdienās 
bērni esot krietni izlaistāki, taču Ilze tam 
piekrīt tikai daļēji. “Mēs esam izrāpušies no 
viena grāvja, savas bērnības, kur bērniem 
nedrīkstēja būt viedoklis, bija jādara tikai 
tas, ko kāds liek, un iegāzušies otrā grāvī, 
kurā bērniem ir visatļautība” situāciju 
raksturo Ilze. “Taču mums kā vecākiem ir 
unikāla iespēja paņemt savu pieredzi un 
apvienot ar mūsdienu uzskatiem. Lai bērns 
zina, ka ir brīži, kad ir jāpaklusē un jāciena 
pieaugušie, taču tajā pašā laikā viņš labi 
apzinās, ka drīkst sapņot, visu ko gribēt,” 
ideālo modeli iezīmē Ilze. Tiesa, mēs kā 
sabiedrība vēl līdz tam neesam izauguši, 
un mums visiem ir jāaug kopā – bērniem, 
vecākiem un pedagogiem. Tomēr, ko darīt, 
ja bērns ir nevaldāms? “Ir jāmaina sava 
izturēšanās un reakcija. Jo bērns jau zina, ko 
jūs kā vecāki darīsiet. Taču vienas pareizās 
rīcības nav.  Katrai situācijai, bērnam ir savs 
risinājums, tādēļ labi ir tad, ja vecākiem 
ir desmitiem ideju kā reaģēt, rīkoties.  Šo 

desmit gadu laikā darbā ar bērniem esmu 
sapratusi, ka ir katrs bērns ir īpašs tikai 
jāspēj ieraudzīt un saprast viņu redzējumu 
un atsaukties tieši viņa vajadzībām”, norāda 
Ilze. 

Viņa ir apņēmības pilna arī 
nākamajos desmit gados noturēt tik 
augstu uzlikto PASAKU VALSTĪBAS 
kvalitātes latiņu. 
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CIEMOS PIE BĒRNIEM -
RUNCIS RŪDIS

Uz tikšanos tika aicināti ‘’Mārīšu’’, 
‘’Taureņu’’, ‘’Zaķu’’, ‘’Pūcīšu’’ grupiņu bērni, 
lai pārrunātu un nostiprinātu zināšanas 
par drošību uz ceļiem un ielas, netika 
aizmirsts arī par vispārējo drošību telpās.

     Pārrunājot un atgādinot ceļu satiksmes 
noteikumus tika demonstrēti informatīvie 
attēli. Latvijā rudens un ziemas vakaros 
ātri satumst, tāpēc ārā dodoties mums ir 
jāparūpējas, lai mēs tiktu pamanāmi ceļu 

satiksmes dalībniekiem. Visi bērni zināja, 
ka doties bez atstarotājiem uz ielas nedrīkst!

     Bērni bija priecīgi par tikšanos ar 
gudro runci un interesanti pavadītu laiku. 
Atvadoties  katra grupiņa izmantoja izdevību  
kopā ar runci Rūdi nofotogrāfēties!

„ Mārīšu” grupas skolotāja: 

Daina Višņevska

Domājot par bērnu drošību, š. g. 5. janvārī pie mums ‘’PASAKU 
VALSTĪBĀ’’ ciemojās runcis Rūdis un Rīgas reģionālās pārvaldes 

nepilngadīgo prevencijas nodaļas darbinieki.
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ES PIE DRAUGA 
CIEMOS EJU!

Beidzot skanēt mūzikai, bērni izdzirdēja 
kādu troksni. Interesanti, kas gan tas 
bija? Mūzikas skolotāja Ivetiņa jautāja 
bērniem. Bērni uzmanīgi klausījās un 
izteica daudzus variantus. "Calīšu gr.", paši 
mazākie bērni, rādīja dziesmiņu „Kāda 
kuram dziesma” un arī mēģināja uzminēt. 

 Bet liels bija bērnu pārsteigums, kad no 
savas mājiņas, samiegojies izlīda balts 
Zaķis. Visi gribēja zināt, ko viņš tur dara? 
Zaķis visiem stāstīja, ka esot devies meklēt 
savu draugu Ezi, bet tā kā laukā ir pūtis ļoti 
auksts vējš, ielīdis namiņā sasildīties, un 
beigu beigās aizmidzis! Bērni prata atbildēt, 
ka Ezis droši vien guļ ziemas miegu, tāpēc 
aicināja Zaķi nākt un tikmēr padraudzēties 
ar „Pasaku valstības” draugiem. Zaķis 
tika pacienāts ar gardu zupu, kuru viņam 
izvārīja „Mārīšu” un „Taureņu” gr. bērni, 
dziedot „Vāram zupu” dziesmiņu. Kārtīgi 
sasildījies, Zaķis kopā ar bērniem gāja 
jautrās dejās un rotaļās. „Taureņu” grupas 
bērni Zaķim mācīja „Pingvīnu deju”, par 
ko priecājās visi. Kad bija nodejota pēdējā 
dziesma  - „Tas ir labi” -  Zaķis sajutās 
nedaudz piekusis. Kamēr tas atpūtās, 
grupas bērni viņam mācīja dziesmiņu un 
apdāvināja Zaķi ar krāsainām sirsniņām!

13. februāris, mūsu pirmsskoliņā „Pasaku Valstībā” šogad tika pasludināts 
par Draudzības dienu. Šajā rītā plkst. 10:00 visi bērni tikai aicināti 

piedalīties tematiskajā rītā - „Es pie drauga ciemos eju”.

Zaķis bija patiesi aizkustināts un priecīgs 
par tik jauku draudzēšanos, tāpēc labprāt 
vēlējās nodejot vēl kādu deju kopā ar visiem. 
Dejas beigās Zaķis, apsolījās pastāstīt arī 
Ezim, par „Pasaku valstības” mīļajiem 
bērniem un pacienāja visus ar burkāniem. 

„ Cālīšu” grupas skolotāja: 

Liene Gerca
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KRĀSAINĀ DRAUDZĪBAS 
NEDĒĻA

PIRMDIENA – ZILĀ KRĀSA.
SVAIGĀ GAISA DIENA. 

    Šajā dienā bērniem tika veidota izpratne par gaisa nepieciešamību visu dzīvo 
organismu dzīvē. Gaiss līdzās ūdenim un gaismai ir viens no cilvēka dzīvības 
pamatnosacījumiem. Gaiss ir dabiska vide, ārpus kuras cilvēka organisma darbība 
nav iespējama. Gaiss satur skābekli. Bērni veica dažādus pētījumus grupās, iz-
mantojot gaisu. Mācījās atbildīgi lietot dzeramo ūdeni un jautri pavadīja laiku zilās 
krāsas radošajās darbnīcās.

 OTRDIENA – DZELTENĀ KRĀSA. KUSTĪBA. 

 Tā ir ļoti aktīva un radoša krāsa. Bērniem tika veidota izpratne par nepieciešamību 
katru dienu veikt  fiziskas kustības, aktivitātes. Tika dziedātas dziesmas, spēlētas 
dažādas lomu, kustību rotaļas. Bērni meklēja dzelteno krāsu ne tikai savā grupā, 
bet arī citās.

  Lai mūsu krāsu prieks neietu mazumā, šajās skaistājās, baltajās ziemas 
dienās norisinājās krāsainā draudzības nedēļa. Katra diena tika veltīta 

savai krāsai.
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TREŠDIENA – ZAĻĀ KRĀSA. VESELĪGA UN 
NEVESELĪGA PĀRTIKA. 

Bērniem tika sniegtas zināšanas, kas 
ir veselīga pārtika: augļi, dārzeņi, pu-
tras, neveselīga pārtika: konfektes, čipši..  
iepazinās ar zaļo krāsu mums visapkārt. 
Noskaidroja, kas un kāpēc ir jāēd, lai būtu 
vesels un aktīvs. Bērni ar prieku stādīja 
sīpolus, kuru augšanu vēros uz palodzes. 

 CETURTDIENA – SARKANĀ KRĀSA. 
JAUTRO RITMU DIENA. 

 Bērniem bija iespēja ritmizēt gan mūzikas 
pavadījumā, gan dziedāt pašiem. Klausījās 

skaņās, kas ir visapkārt, veica dažādus 
klusuma vingrinājumus. Veidoja 
iemaņas sinhronā zīmēšanā, zīmēt ar 
abām rokām vienlaicīgi gaisā, sniegā, 
uz papīra. Sekmēja taustes sensoro 
attīstību, meklēja grupā sarkanas 
krāsas priekšmetus un spēlēja dažādus 
mūzikas instrumentus visas dienas 
garumā. 

PIEKTDIENA – RAIBĀ DIENA. 
POZITĪVAS EMOCIJAS.

    Raibais rada patīkamas sajūtas, 
kustību, prieku un jautrību. Nu bija 
ballīte visām krāsām kopā. Sanāca 
ciemiņi no malu malām: gan meža 
zvēriņi no meža, gan putniņi no 
tuvākajām koka pazarēm. Bērni zīmēja, 
pielietojot dažādas krāsošanas tehni-
kas, lasīja pasakas, krāsoja ledu un ve-
ica citas aizraujošas aktivitātes. 
Un kur vēl labāk, kā tur, kur ir iespēja 
sajust, saredzēt, saklausīt, nogaršot, 
piedzīvot pozitīvas emocijas, esot 
visiem kopā, draugu lokā, mīļajā „ Pas-
aku Valstībā”!

Aktīvākie krāsu plankumiņi nedēļas 
garumā tika iemūžināti fotogrāfijās. 
Dažas no tām var aplūkot mūsu 
mājaslapā - www.pasakuvalstiba.com

„ Taureņu” grupas skolotāja: 
Sanda Sīle
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KAD ES IZAUGŠU LIELS, ES 
KĻŪŠU PAR....

Bērni iepazinās ar dažādām 
grāmatām, saistībā ar profesijām 
un to nepieciešamo atribūtiku.  Pil-
nveidoja konstruktīvās iemaņas 
un rotaļājoties iepazina celtnieka 
darba specifiku, radoši darbojās 
ar dažādiem mākslas materiāliem, 
minēja mīklas, mācījās pareizi klāt 
galdu, spēlēja dažadas lomu rotaļas 
veikalā, kafejnīcā, darbnīcā, kā arī 
pildīja dažādas darba lapas par tēmu.
„ Profesijas”. 
 Bērni ar lielu interesi iepazinās 
arī ar vecāku profesijām. Cik tās ir 
daudz, dažādas un cik svarīgas mūsu 
ikdienas dzīvē.

Kaspars Jumiķis bērnus plašāk 
iepazīstināja ar interneta iespējām un tā 
funkcijām. 
Bērni noskaidroja, kas ir optiskais inter-
nets, kādas ir interneta iespējas, veica 
pētījumu ar optisko interneta kabeli, 
telefona vadiem, veica laboratorijas darbu 
pa pāriem. Īpašu prieku bērniem sagādāja 
Kaspara dāvanas bērniem - trīs telefoni, ar 
kuriem ikdienā spēlēt dažādas lomu spēles 
un ne tikai.

Andris Jezupenoks uzaicināja uz savu 
darbnīcu, kur ikdienā tiek gatavotas 
mēbeles.
 Bērni izpētīja un novērtēja darba 
aprīkojumu:  darba galdu: urbšanas, 
dažādas zāģēšanas, ēvelēšanas, frēzēšanas 
un slīpēšanas mašīnas, kā arī dažādus ro-
kas instrumentus. 

Uzklausot Andra padomus, bērni pagatavo-

ja Ziemassvētku eglīšu kāju turētājus. 

Betija  WU ar savām draudzenēm no 
Ķīnas dziedāja dziesmas, prezentēja Ķīnas 
kultūru un tradīcijas, iesaistīja bērnus 
radošā aktivitātē – veidojot tradicionālos 
lukturīšus.

Pie mums šogad bija ciemos arī policists - 
Helmuts Šmits, kurš pastāstīja par saviem 
darba pienākumiem, pārrunāja dažādas 
situācijas drošības jautājumos uz ielas un 
mājās. Demonstrēja savu darba apģērbu un 
dalījās iespaidos par ikdienas situācijām, 
kurās tiek pārkāpts likums.
Paldies vecākiem par dāvāto prieku, 
jaunām atklāsmēm, pozitīviem iespaidiem, 
kurus saņēma „ Taurenīši”, iepazīstot savu 
vecāku profesijas!

Skolotāja: Sanda Sīle

Marta sākumā pirmsskolas grupās tika vērsta bērnu uzmanība apgūt jaunas zināšanas 
par dažādām profesijām, to nozīmi, nepieciešamajiem darba rīkiem un darba 
pienākumiem.
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PROFESIJU NEDĒĻĀ- 
BĒRNIEM KONCERTS

No “Taureņu” grupas, Andželas 
Wu mamma Betija, profesiju 
nedēļas laikā, nolēma pastāstīt 
nevis par savu profesiju, 
bet gan iepazīstināt “Pasaku 
Valstības” bērnus ar nelielu 
ieskatu Ķīnas kultūrā. Lai to 
izdarītu pilnvērtīgāk, Betija iz-
veidoja mazu koncertu, kopā ar 
trim draudzenēm, iesaistot arī 
savas meitas – Andželu un Jojo.
No sākuma Betija un viņas 
draudzenes iepazīstināja ar 
sevi un pastāstīja cik ilgu lai-
ku jau dzīvo Latvijā, tad mēs 
noskatījāmies trīs dažādus, īsus 
video: 
 1. “Pavasara festivāls” jeb Ķīniešu 
jaunais gads – noskaidrojām tradīcijas, ier-
astos svētku ēdienus un simbolus;
 2. “Dzimšanas dienas svinības 
Ķīnā” – kopīgais un atšķirīgais ar mums 
pieņemamo un pierasto dzimšanas dienu 
svinēšanu;
 3. “Papīra griešanas māksla” – kas tā 
tāda ir, kur to izmanto un cik gan dažāda tā 
mēdz būt dažādās Ķīnas daļās.
Pēc video noskatīšanās, Betija ar savām 
draudzenēm, tērpušās identiskās, 
tradicionālās ķīniešu zīda kleitās ar zīda un 
spalvu vēdeklīšiem, graciozu un sinhronu 
kustību pavadījumā izpildīja divas dziesmas 
ķīniešu valodā. Pirmā dziesma bija ar no-
saukumu “Jasmīns” un otras dziesmas no-
saukums bija “Pilnmēness un ziedēšana”.
Pēc mazā koncertiņa, “Taureņu” grupas 
bērniem bija sagatavots arī neliels radošais 

darbiņš, kura laikā no papīra tika pagatavo-
tas laternas ar ķīniešu simbolu uz tā, kura 
nozīme ir “Pavasaris”.
Gan pedagogi, gan bērni bija ļoti ieinteresēti 
iepazīties ar mazu daļiņu no ķīniešu 
kultūras un man ir liels prieks par iespsēju 
ieskatīties mazā, bet ļoti interesantā Ķīnas 
ikdienas dzīvē.

Liels paldies Andželas Wu 
ģimenei un draugiem par aktīvu 
iesaistīšanos profesiju nedēļā!

Ir iesākusies profesiju nedēļa. Šis ir laiks, kad bērni uzzina un padziļināti iepazīstas 
ar profesijām. Noskaidro, ar ko nodarbojas viņu un citu bērnu vecāki, mācās par to 
pastāstīt, iejusties kādā no profesiju lomām. 
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NELIELS IESKATS PAPĪRA 
GRIEŠANAS MĀKSLĀ

Sievietes no Ziemeļķīnas daļas pievērš īpašu 
uzmanību darba kopskatam, svarīgi, lai 
darbs saskanētu ar viņu domām – idejām. 

Papīra griešanas māksla Ķīnas dienvidu daļā 
ir īpaši labi pazīstama ar tās izsmalcināto, 
eleganto un reālo stilu. Tāpēc ziemeļu un 
dienvidu mākslas darbi krasi atšķiras ar brīvi 
nelīdzenu darbu un izsmalcinātu precizitāti. Te 
var saskatīt atsķirības atrašanās vietā un cilvēku 
personalitātē starp ziemeļiem un dienvidiem.

Papīra griešana vienā no Ķīnas provincēm, 
pārstāv Ziemeļķīnas papīra griešanas mākslu 
ar savām spilgtajām krāsām, papīrs tiek grebts 
ar smalku nazi, tā vietā, lai izmantotu šķēres.

 Logos papīra krāsas kopā ar gaismu 
veido skaistus zīmējumus ar ēnām.

Sākumā tiek izdomāts dizains griešanai, 
tad līnijas ar zīmuli tiek uzzīmētas. Pēc tam 
šablons tiek uzlikts uz vairākām lapām. 
Tiek pielietoti dāžāda izmēra un smalkuma 
naži, lai grieztu blakus uzzīmētajām līnijām.

Pēdējais solis ir papīra krāsošana, 
pulverveida krāsas tiek sajaukta ar 
alkoholu un uzklātas uz baltā papīra.

Šo procedūru sauc par “Dūmojošo 
paraugu”. Izgriezto šablonu uzliek 
uz papīra un apdūmo to ar sveci. Ilgi 

Papīra griešanas māksla ir viena no populārākajiem dekorēšanas tradīcijām 
Ķīnā. To mēdz dēvēt arī par logu ziediem (ziedēšanu), jo tos liek uz logiem, lai 
tos izdekorētu. Šie papīra mākslas darbi tiek likti pie logiem dažādās Ķīnas 
daļās, Pavasara festivāla laikā. Šie darinājumi ar seno vēsturi ne tikai rada 
svētku sajūtu, bet ir arī kā simbols cilvēkiem, lai paustu savas vēlēšanās, 
laba vēlējumus un svētību, sagaidot Jauno gadu. Katrā Ķīnas daļā ir dažādi 
papīra griešanas stili. 
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pirms kopējamās mašīnas tika izgudrotas, māklinieki 
kopēja savus šablonus, izmantojot šo tehniku.

Šis piecus metrus garais un divus metrus platais deviņu 
pūķu mākslas darbs ir izgriezts no viengabalaina 
papīra. Lai šo darbu paveiktu, 8 mākslinieki ar to 
nodarbojās 4. gadus. “Deviņi pūki” ir ne tikai spilgts 
darbs, bet arī katra no precīzajām līnijām ir savienotas.

Papīra griešanas māksla ir pilnveidojusies no mājas 
dekorācijām līdz pat modernam interjēra dizainam. Šis 
mākslas veids ir pat atspoguļots firmu logotipos, reklāmās, 
interjēra dekorācijās, modes dizainā, grāmatu vāku 
ilustrācijās, pastmarku dizainā un pat grāmatu ilustrācijās. 
Šai mākslai nav robežu tradicionālajā ķīniešu dzīvē.

Kā izgriezt “Loga ziedus”:

1. Pārlocīt kvadrātveida papīru pa diagonāli trijstūrī, un tad 
vēlmazākā trijstūrī, lai var sākt griezt.

Logu ziedu šablons var būt ar neregulārām formām. 

2. Izgiezt arkveidīgu līniju, kas būs ārmala ziedam.

3. Pēc tam izmanto šķēres, lai izgrieztu dažādas liektas 
līnijas ar asiem zobiņiem, var izgriezt arī pussirds formu.

   

Materiālu iztulkoja „ Taureņu” 

grupas skolotāja: Monta Kulbe

4. Pēdējais solis ir papīra 
atlocīšana. Jābūt ļoti uzmanīgam, 
pie smalkajiem griezumiem, lai 
tos nesaplēstu. Kad atvērsi to, 
redzēsi simetrisku šablonu ar  
 dažādiem izgriezumiem.
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PROFESIJU NEDĒĻA 
„MĀRĪŠU” GRUPĀ

Lielu paldies sakām mūsu Dāvida 
mammai, kas mūs laipni uzņēma savā 
beķerejā un kafejnīcā, kur bērniem bija 
iespēja redzēt, kā top viņu iemīļotās 
kūkas, maizītes un cepumi. Kafejnīcā mūs 
sagaidīja pārsteigums - svaigi cepti eklērīši. 

     Pateicoties jaukajām meitenēm, 
devāmies ciemos uz Ādažu skaistuma 
salonu, lai iepazītos ar kosmetaloga, 
manikīra un friziera profesiju. Bērniem 
bija liels prieks vērot kā manikīra meistare 
klientei sapucē nagus. Mūsu zēni un 
meitenes palīdzēja izvēlēties nagu lakas 
un dažādus spīdumus, bet drosmīgākie 
zēni un meitenes kāpa uz krēsla, lai 
iegūtu sev jaunu frizūras sakārtojumu. 

    Mūsu jaukā pavāre – Līga, laipni uzņēma 
mūs savā virtuvē, izrādot bērniem, kur 
glabājas dažādi produkti. Parādīja, kur 
top gardie ēdieni, kādi galda piederumi 

vajadzīgi, lai varētu pagatavot gardu maltīti. 

Profesiju noslēguma dienā lielu paldies 
gribam teikt Emīlijas tētim, kas mūs 
apciemoja Pašvaldības policista ekipējumā, 
stāstot bērniem par policista profesijas 
pienākumiem, izrādot bērniem savu darba 
inventāru. Zēni lielu interesi izrādīja par 
policista vesti, cepuri, roku dzelžiem. 
To visu varēja piemērīt un apskatīt. 

Atvadoties, bērni saņēma jaukas 
dāvanas – atstarotājus, lai droši justos 
uz ceļa, kā arī pierakstu grāmatiņas, 
radošo zīmējumu veikšanai.

„ Mārīšu” grupas skolotāja: 

Agnese Zdanovska

Profesiju nedēļas ietvaros “ Pasaku Valstības” bērni iepazinās un 
apguva dažnedažādas profesijas un iejutās dažādu profesiju pārstāvju tēlos. 
“Mārīšu” grupas bērniem bija tā iespēja doties ekskursijās, lai aplūkotu 
klātienē dažādu profesiju pārstāvjus, mūsu tuvākajā apkārtnē.
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ROTAĻLIETU DIENA
 Bērnu attīstībā milzīga nozīme ir rotaļām. Rotaļas ir galvenais dzīves saturs un darbošanās pamats 
pirmsskolā. Tajās bērni modelē dzīvi.  Lomu rotaļās bērni attaino dažādas ikdienas situācijas, kuras 
redzējuši. Rotaļas veicina komunikāciju, attīsta sarunvalodas iemaņas un prasmes sociālo problēmu 
risināšanā, kā arī veicina intelektuālo spēju attīstību. Bet nedrīkst aizmirst arī par sajūtu sekmēšanu 
– redzi, dzirdi, garšu, ožu un tausti.  Rotaļājoties bērns attīsta fantāziju, domāšanu, patstāvību. Šādi 
rotaļājoties, bērns spēj arī  parādīt savus piedzīvojumus, kurus iespējams nespēj vai negrib izteikt 
vārdos. 

„Pasaku Valstībā” norisinājās 
rotaļlietu un rotaļas nedēļa, kuras 
laikā bērni rotaļājās, apguva jaunas 
rotaļas un, protams, neaizmirsa 
jau zināmās.  Bērniem bija iespēja 
katram no mājām atnest savu mīļāko 
rotaļlietu, par to pastāstīt, dalīties 
ar to dažādās aktivitātēs.  Rotaļlietu 
dienā pa „ Pasaku Valstību” rosījās 
burbuļu rūķis. Tā kā viņš savu vārdu 
bija pazaudējis, bērni viņu nolēma 
saukt par Sando, jo dikti līdzīgs 
esot viņu grupiņas skolotājai – 
Sandai.  Bērni kopā ar rūķi – Sando 
spēlēja lomu rotaļu „ Rotaļlietu 
veikals”, kuras laikā bērni iejutās 
gan pircēja, gan pārdevēja lomā. 
Sando bērnus visas dienas laikā 
vēroja un apbalvoja  par katru labi 
paveikto darbiņu ar vienu burbuli.  
Dienas beigās bērni saskaitīja, 
cik katrs burbuļus ieguvuši. 

    

„ Cālēnu” grupas bērni rotaļājās 
ar savām mīļākajām rotaļlietām, 
kad negaidīti ciemos ieradās 
„ Taureņu” grupas bērni. Viņi 
jaunāko grupiņu bērnus priecēja ar 
dziesmu, kā arī ar Elīzas ceptajām 
vafelēm. Brīdi padraudzējušies, 
kopīgi parotaļājušies, tie devās 
ekspedīcijā uz parku. Arī „ Mārīšu” 
grupā visu dienu valdīja kņada, 
jo bērni no mājām bija atnesuši 
gan robotiņus, mašīnas ar pulti 
un citas aizraujošas rotaļlietas. 
Prieks dalīties, izpētīt un iepazīt 
tik daudz rotaļlietas vienuviet!

     Neaizmirsīsim, rotaļlieta ir svarīga 
lieta bērna attīstībā, sākot jau no 
dzimšanas līdz pat skolas vecumam 
un vēl tālāk. Tāpēc, radīsim iespēju 
bērniem rotaļāties un rotaļāsimies 
kopā ar viņiem ik dienu! 

„Cālīšu” grupas skolotāja:

 Gunta Liece
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KAS IR LIENE GERCA?

 Tagad atceros, viss  ko mācījos papildus 
skolā, mākslas skolā, mūzikas skolā, 
dramatiskajā pulciņā un jauniešu 
organizācijā, ļoti papildināja manu dzīves 
pieredzi, kuru izmantoju šodien darbā ar 
bērniem. 

Studēt pedagoģiju un kļūt par pirmskolas 
skolotāju neizlēmu uzreiz pēc vidusskolas. 
Beidzot to, iestājos pavisam cita novirziena 
augstskolā, vispirms pabeidzu to. Studiju 
laikā piedzima meitiņa un auklējot savu 
meitu, sāku interesēties par pedagoģiju 
un tās metodēm. Meita bija mans lielākais 
iedvesmotājs! Sāku meklēt informāciju par 
iespējām kā ar savu bērnu pavadīt laiku, 
rotaļājoties un mācoties. Ļoti ieinteresēja 
pedagoģes Marijas Montesori atziņas 
un metodes, arī pati veidoju spēles un 
uzdevumus, lai meitiņa radoši un ar prieku 

apgūtu tieši viņas vecumā vajadzīgās lietas. 
Uzzināju, cik svarīgs bērnam ir mācīšanās 
un darbošanās process, nevis   rezultāts!

Pāris gadus vēlāk, radās iespēja paauklēt 
arī citus bērnus. Taču lielākais pagrieziens 
manā izvēlē uz pedagoģijas ceļu bija pāris 
gadus atpakaļ. Mana māsīca, kura strādāja 
pie Ilzītes „Pasaku valstībā”, zināja, ka es 
meklēju darbu, pastāstīja, ka pirmskoliņa 
meklē audzinātāju, mazajā grupiņā un 
teica, lai atbraucot, paskatoties. 

Atceros, kā Vadītāja Ilze un 
metodiķe Sanda pēc sarunas ar 
mani teica: „Mums tevi vajag!” 
uz tik pozitīvu noti iesāku strādāt 
„Pasaku valstībā”.
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Rudenī jau iestājos augstskolā, 
lai studētu pedagoģiju un 
padziļināti izprastu pedagoģijas 
principus un metodes. Man 
pavērās pavisam cita pasaule, 
man tik ļoti ieinteresēja viss, ko 
mums jaunajiem pedagogiem 
mācīja. Caur praktiskiem 
darbiem mana pieredze tikai 
bagātinājās!

Darbs ar mazajiem bērniem nav 
viegls, bet tas mīļums un prieks, ko 
saņemu atpakaļ par dotajām rūpēm 
un auklēšanu ir neizsmeļams. 
Tie brīži ar mazajiem, izdzīvojot 
viņu bērnību kopā, tas ir kaut kas 
vienreizējs. Man patīk, ka katra 
diena pirmskolā ir savādāka, es varu 
būt radoša, aktīva, gūt emocijas. 
Varu audzināt un pamācīt, varu 
paākstīties un pasmieties kopā ar 
bērniem! Es varu būt es pati! Jo 
dziļi sirdī vēl joprojām esmu kā 
bērns, kas priecājas par mazajām 
un vienkāršajām lietām, kas veido 
dzīvi. Man ļoti patīk savs darbs! 

Bet patīk arī atpūsties, un darīt to 
kopā ar savu mīļo ģimeni. Ģimenei ir 
īpaša vieta manā sirdī! Brīvajā laikā 
mums ļoti patīk ceļot, būt dabā, iet 
pārgājienos un ekspedīcijās. Tas ir 
veids kā lieliski pavadīt laiku kopā 
ar mīļajiem un arī aktīvi izkustēties, 
jo kā zināms, kustība vairo veselību 
un možu garu. Izpētām Latviju un 
tās nostūrus, dodamies arī uz citām 
valstīm. Viens no jaukākajiem 
ceļojumiem bija pagājušajā 
vasarā uz Norvēģiju, kur gājām 
pārgājienos, kāpām kalnos. Es 
domāju, ka ģimenē ir ļoti svarīgi 
daudzas lietas darīt kopā, mācīties 
vienam no otra un atbalstīt vienam 

otru. Kopt un veidot pašiem savas 
tradīcijas. 

 Man ir liels prieks būt par 
„Pasaku valstības” skolotāju, esmu 
pateicīga, ka man ir tik forša 
vadītāja – Ilzīte, kura atbalsta, 
iepriecina, esmu pateicīga arī 
savām kolēģēm par sapratni un 
pozitīvisma devu ikdienas. Liels 
paldies arī pirmsskolas metodiķei 
un skolotājai Sandiņai par labiem 
vārdiem un ieteikumiem, kas ļoti 
palīdz un motivē. 

Un vēl viens mīļš paldies manai 
māsīcai, par to, ka viņa man tajā 
oktobrī piezvanīja un pastāstīja par 
„Pasaku valstību.”
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METODISKO DARBU 
IZSTĀDE

 No 20. - 25. februārim PPII “ Pasaku Valstība”  vestibilā bija apskatāma 
skolotāju metodisko  darbu izstāde. Darbi tapuši pēdējo mēnešu laikā.

 Materiāli paredzēti darbam ar bērniem no pusotra līdz septiņiem gadiem.  Tie paredzēti 
individuālajam darbam vai darbam grupās, ņemot vērā bērna vecumu, pieredzi un 
vajadzības.
    Piedāvātie materiāli rosina bērnus apgūt burtus un to rakstību, nostiprina skaņu iz-
runu, tās diferencēt, attīsta prasmes modelēt vārdus, teikumus, prasmi stāstīt, pilnveido 
vārdu krājumu, runas izteiksmīgumu, veicina bērnu matemātisko priekšstatu veidošanos 
un nostiprina esošās bērnu zināšanas, veicina bērnos zinātkāri, vēlmi mācīties, izprast, 
atklāt. 

Paldies “ Cālīšu”, “Mārīšu” un” Taureņu” grupas skolotājām par ieguldīto 
darbu, kuri gatavoti ar mīlestību un rūpību!      

 Metodiķe: Sanda Sīle
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“PASAKU VALSTĪBĀ” PIERĪGAS 
PIRMSSKOLAS METODIĶU UN 

SKOLOTĀJU PIEREDZES SKOLA

1. daļā tika  prezentētas veiksmīgas un efektīvas pedagogu sadarbības formas 
ar vecākiem, kā, piemēram, vecāku pēcpusdienas, bērnu dienassgrāmatas, 
WhatsApp lietojums, vecāku iesaistīšana projektos, kopīgi veiktajos mājas darbos 
utt., skolotājas noskaidroja, kādas ir raksturīgākās problēmas, kas negatīvi 
ietekmē savstarpējo sadarbību. Prezentācija tika papildināta ar dažādiem video 
materiāliem no pirmsskolas ikdienas, tādējādi stāstījumu padarot uzskatāmāku 
un klātesošiem saprotamāku. 

     2. daļā skolotājas analizēja dažādas problēmsituācijas, diskutēja par dažādiem 
risinājumiem un  labās prakses piemēriem.

Pēc pieredzes skolas, skolotājām bija iespēja apskatīt grupas un skolotāju 
metodisko darbu izstādi.

Ar pieredzi dalījās "Pasaku Valstības" vadītāja - Ilze Pētersone -  Jezupenoka 

un metodiķe -  Sanda Sīle. 

24. februārī PPII “ Pasaku Valstība” aicināja Pierīgas 
pirmsskolas metodiķus un skolotājas uz pieredzes 
skolu “Sadarbības formas ar vecākiem efektīgas 
komunikācijas veicināšanai un uzlabošanai”. 
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„PASAKU VALSTĪBA” PIEDALĀS 
MAKULATŪRAS VĀKŠANAS 

KONKURSĀ „ TĪRAI LATVIJAI”

“Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts 
izglītības satura centru, AS 
“Latvijas valsts meži”, SIA 
“Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R” 
un SIA “AP Kaudzītes” aicināja 
Latvijas pirmsskolas, vispārējās, 
interešu un profesionālās izglītības 
iestādes iesaistīties makulatūras 
vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 
2016./2017. mācību gada ietvaros 
vācot makulatūru un sacenšoties ar 
citām Latvijas izglītības iestādēm 
savāktajā makulatūras apjomā. 
Šogad konkursā piedalījāmies arī 
mēs „ Pasaku Valstības” darbinieki, 
grupas bērni ar saviem vecākiem.

    Konkurss ik gadus apvieno simtiem 
izglītības iestāžu un tūkstošiem 
bērnu, lai, vācot makulatūru, 

kopīgi saudzētu un taupītu dabas 
resursus, tādējādi vēršot bērnu un 
jauniešu uzmanību makulatūras 
šķirošanas nepieciešamībai un 
nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī 
veidotu izpratni, ka pareizi sašķiroti 
un pārstrādei nodoti atkritumi 
kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu 
produktu ražošanā. 

Ipašs paldies Ādažu BENU 
aptiekas darbiniekiem, 
kuri īpaši aktīvi iesaistījās 
makulatūras vākšanā un 
krāšanā!
„ Pasaku Valstības” administrācija
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KOLEKTĪVS - 
SIEVIEŠU 

DIENAS RALLIJĀ!

Jēkabpils novada dome bija sagādājusi 
mums visām pārsteigumu – uz skatuves 
visas sveikt bij ieradies autosportists Reinis 
Nitišs, kuram tika arī tas gods oficiāli 
trasē palaist pirmo ekipāžu. No sākuma 
90 minūtes bija jāpilda Quest spēle, lai 
tuvāk iepazītu starta vietu vēsturi, pildot 
interesantus uzdevumus, dažādas atjautīgas 
mīklas. Tālāk, vadoties pēc  rallija leģendas, 
apmeklējām vairākus kontrolpunktus, kas 
atradās netālu no visiem zināmā Staburaga, 
Aizkraukles pagastā un Daugmalē. Finiša 
punkts atradās Rīgā, bet vakara pasākums 
nemainīgi – modes un izklaides centrā 
"Rīga plaza".

     Iebraucot finišā, valdīja īsta 
kinoakadēmiskās balvas pasniegšanas 

ceremonijas atmosfēra – fotoaparātu 
zibšņi, ziedi un daudz kas cits. Lai arī 
mums neizdevās plūkt uzvaras laurus, 
mēs izbaudījām īstu autobraukšanas 
piedzīvojumu, īpašas sajūtas, 
neaizmirstamas emocijām. Un - Viss tikai 
sievietēm!

Paldies mūsu mīļajai „Pasaku 
Valstības” vadītājai – Ilzei Pētersonei 
– Jezupenokai par iespēju izbaudīt 
šo dienu visā tā krāšņumā!       

Kolektīvs

 Heijā, hopsā, hopsā, bums, tas tik bij viens notikums, kā dāmas, zvēri 
cīnījās, par rezultātiem brīnījās....  Gaidot Starptautisko sieviešu dienu, 
“Pasaku Valstības” kolektīvs piedalījās Sieviešu dienas rallijā.  Pavisam 
piedalījās 723 ekipāžas (Jēkabpilī 352, savukārt Tukumā – 371) jeb teju trīs 
tūkstoši sieviešu.
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„Taureņu” grupā, divu nedēļu garumā 
noris tēma  - “Meža zvēri”. Šajā laikā bērni 
iepazinās ar tādiem Latvijas meža zvēriem 
kā alnis, vāvere, meža cūka, lapsa, lūsis un 
daudziem citiem.

Papildinot zināšanas, noskaidroja, kāds 
ir katra meža dzīvnieka dzīves ritums – 
dzīvesvieta, barība, dzīves ilgums, kā arī 
raksturīgākās pazīmes un, protams, arī 
izskats.

Viens no šo nedēļu uzdevumiem bija pasaku 
sacerēšana par kādu no meža dzīvniekiem. 
Ar jauniegūto, nostiprināto zināšanu 
un bērnu bagāto fantāziju palīdzību 
tapa dažnedažādas pasakas, piemēram, 
“Brīnumlapsa un brīnumbedre”, “Vāveres 
piedzīvojumi”, “Kā mazais zaķēns peldēt 
mācījās” , “Lācenīte un zāle”, “Alnis 
un draugi”, “Vilks un pļava”, “Lācis un 
pļava”, “Alnis un koks”, “Stirna un krūms”, 
“Runājošais koks un zaķis”,“Briedis un 
miga”, “Ezis un ala”, “Vāvere  un mežs”, “Ezis 
un ala”, “Lūsis un ala”, “Lapsa un mežs”, 

“Mežacūka un bedre” un “Kā ezis mēģināja 
noķert mazus kukainīšus”.

Pēc pasaku sacerēšanas bērni ļoti priecājās 
par savu un grupas biedru interesantajām 
pasakām, vairākas reizes tās noklausoties, 
kā arī nesa tās mājās, lai varētu arī vecākiem 
nolasīt, vai iedot izlasīt.

Ir patīkami apzināties, ka "Taureņu" grupas 
bērni jau ir tik pieauguši, ka spēj vecākiem 
lasīt savas pasakas un priecīgi  un gandarīti 
ierodoties bērnudārzā par to pastāsta.

Ceru, ka mēs – pieaugušie, palīdzēsim 
bērnu fantāzijai tikai augt un attīstīties, 
kas palīdzēs tapt arvien jaunām un 
interesantākām pasākām.

Novēlu, lai bērnu fantāzijas lidojums nekad 
neapsīkst!

„ Taureņu” grupas skolotāja: 

Monta Kulbe

„TAUREŅU” GRUPAS BĒRNI 
SACER PASAKAS
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 EKSKURSIJA UZ 
RĪGAS 

ZOOLOĢISKO DĀRZU
 Burvīga diena, saulīte spīd, neviena mākoņa, tik neliels vējš un termo-
metra stabiņš pakāpies līdz + 8. Ideāla diena, lai „Taureņu” un „Mārīšu” 

grupiņas dotos izglītojošā ekskursijā uz Rīgas Zoo.

Četru pedagogu un astoņu vecāku pavadībā, 27 bērni devās ar autobusu uz Zoo, „Taureņu” 
grupas bērni laiku izmantoja lietderīgi, spēlējot vārdu spēles.
    Iepazinušies ar drošības noteikumiem uz ielas, autobusā un sabiedriskās vietās, varēja 
sākties divu stundu garā ekskursija. „Taureņu” un „Mārīšu” grupas devās divos dažādos 
maršrutos un Zoo apskatīja atsevišķi.
    Šo divu stundu laikā abas grupas paspēja apskatīt ļoti daudz. Taureņi Zoo apskati sāka 
ar ronīšiem, flamingo un lauku sētas iemītniekiem. Protams, neiztikām arī bez silto zem-
ju iemītnieku apskates, redzējām žirafes, lemurus, zebras, tīģerus, kamieļus un terārija 
iemītniekus – iguānas, bruņurupučus, čūskas un daudzus citus rāpuļus.
    Bērni priecājās ieraugot mandarīnpīles un dažādo izmēru pūces un ūpjus, kā arī 
Ziemassvētku vecīša ceļabiedrus – ziemeļbriežus.
    Divu stundu garo ekskursiju „Taureņu” grupa noslēdza ar akvārija apskati – dažādām 
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zivīm un ūdensaugiem, kas graciozi baudīja zilos 
akvārija ūdeņus.
 Liels paldies Madaras Terentjevas mammai 
Lienei par sagādātajiem cepumiņiem, kas deva 
gan „Taureņu”, gan „Mārīšu” grupas bērniem 
spēku un enerģiju visas ekskursijas garumā.
    Ir prieks redzēt, ka ar vien vairāk vecāki izrāda 
interesi apmeklēt ekskursijas kopā ar saviem 
bērniem, cerams, vecāku skaits ekskursiju laikā 
turpinās tikai augt un augt.

„ Taureņu” grupas skolotāja: Monta Kulbe

VECĀKU BALLE

Ballē uzstājās Vera Sirsniņa, Bermundu 
vienstūris, Iztulkotājs un Pievedceļš, 
Laimīgais trīsstūris. No vecāku vidus mūs 
pārsteidza Vineta Juste, kura attēloja Tīnu 
Tērneri, bet “ Zaķīšu” grupas vecāki - grupu 
“ Labvēlīgais tips.” Īpašs pārsteigums šogad 
vecākiem tika sarūpēts no “ Taureņu” 
grupas Andželas mammas – Betijas Wu, 
kura, kopā ar savām draudzenēm, dziedot 
un dejojot, ieveda ballētājus Ķīnas kultūrā.

      

Liels paldies vecākiem par atsaucību, 
skolotājām – Agnesei Zdanovskai un Dainai 
Višņevskai par mājīgo telpu noformējumu, 
kolektīvam, kuri palīdzēja organizatoriskajā 
rosībā, vakara vadītājai – Lindai Cintiņai, 
kura rūpējās par dažādām radošām 
aktivitātēm, kā arī mūsu pirmsskolas 
vadītājai Ilzei Pētersonei - Jezupenokai, 
kura pasākumu atbalstīja finansiāli!

Metodiķe: Sanda Sīle

Mūsu pirmsskolu veido bērni, skolotājas, mīļās auklītes, atbalsta personāls, 
un, protams, vecāki. Mēs kopīgi pieņemam izaicinājumus, sadarbojamies, 
kopā mācāmies un kopā svinam svētkus. Kā jau katru gadu, arī šogad, 
atzīmējot starptautisko teātra dienu, tika rīkota vecāku balle, kuru atklāja “ 
Pasaku Valstības” kolektīvs, šoreiz, tas bija šovs   - “ Izskaties redzēts!” 
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JOKU DIENĀ MODES SKATE

 Tāds – „April, april!” bieži izskanēja 
arī mūsu pirmsskoliņā. Bērni:” 
Skaties, tev aiz muguras ir zilonis!” 
Re, zirneklis!” un citas aušības. 
Jokošanai labvēlīgu atmosfēru 
radīja arī vecāku sarūpētie 
tērpi saviem bērniem, kurus tie 
izrādīja mūsu pašmāju modes 
skatē. Ovācijas, bungu rīboņa, 

sarkanais paklājs, fotoaparātu 
žipšņi, skatītāju vētraini aplausi – to 
piedzīvot varēja ikviens – mazs vai 
liels, jokoties ikvienam bija prieks!

“Taureņu” grupas skolotāja: Sanda 
Sīle

Parasti 1.aprīlis ir visai dīvaina diena.  Tradicionāli 1. 
aprīli uzskata par Joku dienu un, zaudējot modrību, ļoti 
ātri var saņemt uzmundrinošu saucienu „April, april!”.
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PĀRGĀJIENS UZ MEŽU

 Tik jauki šorīt čivina putniņi, arī saulīte modusies un silti glāsta ar stariņiem, 
tā vien aicinot mūs visus laukā sveikt pavasarīgo dienu.

Esam saņēmuši vēstuli no zaķīša – 
Garausīša, aicinot visus „ Mārīšu” 
un „ Taureņu” grupas bērnus kopā 
ar skolotājām, ezīti – Adatiņu 
un lācīti – Ķepainīti, doties 
pārgājienā, ciemos pie zaķīša – 
Garausīša. Lai mūsu ceļojums būtu 
interesantāks, zaķītis ir parūpējies 
par dažādiem uzdevumiem un 
jautriem apstāšanās punktiem. 
Mēs, jautri jokojot, minot mīklas, 
vērojot tuvāko apkārtni, esam  
nonākuši līdz zaķa mājām.  Zaķītis 
mūs sagaida ar dziesmām, aicina 
uz kopīgām dejām. Cienā mūs ar 

gardu tēju un cepumiem. Pateicībā 
par jauko uzņemšanu, bērni kopā 
ar lācīti un ezīti iestāda zaķītim 
mežā ozolu, tādā veidā izrādot 
rūpes un cieņu pret Latvijas dabu.  
Mājupceļā, dodoties gar Vējupes 
krastu, uzdziedam  jautru dziesmiņu 
un tuvākajā parkā izpētam un 
salasam dažādus zaļumus, kuri 
nepieciešami raibajiem olu mākslas 
darbiem, gatavojoties Lieldienām.

„ Mārīšu” grupas skolotāja: 
Agnese Zdanovska
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LIELĀ TALKAS DIENA

 Kā katru gadu, Latvijā tiek rīkota lielā talka,kurā iedzīvotāji tiek aicināti 
doties laukā un sakopt vidi ap sevi. 

 21. aprīlī arī mēs - „Pasaku Valstība” 
aicinājām vecākus ar bērniem uz 
talku, kuras laikā tika sakopta rotaļu 
laukuma teritorija kā arī tuvumā 
esošais parks. Vecāki un bērni grāba 
lapas, lakoja jaunās dabas centra 
kastes, uzraka zemi, kurā tiks stādīti 
kartupeļi, izraka riepas, iestādīja 
puķes. Talkas vienīgais mērķis nav 
tikai sakopt apkārtni, bet arī tas, 
ka šo laiku vecāki var pavadīt kopā 
ar bērniem-veicot kopā dažādus 
darbus, kurus ikdienā iespējams 
vecāki dara paši. Jau pēc pusotras 
stundas,darbi tuvojās beigām. Pēc 
padarītā darba, visi tika aicināti 

cienāties ar siltu tēju un maizītēm.

Visa kolektīva vārdā sakam 
paldies vecākiem, kuri 
ieradās un palīdzēja ik katrā 
darbiņā, kas bija jāveic!

 Jūs esat viss labākie!
„ Cālīšu” grupas skolotāja: Gunta 

Liece
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SVĒTKI MĀMIŅAI 

„CĀLĪŠU” GRUPAI

Pavasaris beidzot ir iestājies - daba ir modusies, viss 
kļūst zaļš un pumpuri pārvēršas ziedos. Arī putniņi 
skaisti vītero, dzied savas dziesmas, un saulīte mūs 
priecē un silda arvien vairāk. Par to ir liels prieks! 
Klāt ir arī pavasara skaistākie svētki- „Māmiņdiena”.
Šogad Cālīšu grupas bērni 10. maija vēlā 
pēcpusdienā plkst. 17:00, „Pasaku Valstības”  lielajā 
svētku zālē, savas māmiņas priecēja ar koncer-
tu „Māmiņai svētki!” Bērni, skaisti saposušies, 
savām māmiņām parādīja kā putniņi dejo un dzied 
par prieku māmiņām. Bērni savas māmiņas mīl 
par visu vairāk pasaulē! Viņas ir kā saulītes sav-
iem bērniņiem, kas silda ar mīļiem vārdiem un 
glāstiem. Tā mīļi aprūpēti un apmīļoti, viņi spēj iza-
ugt šajā lielajā pasaulē. Māmiņas tika priecētas ar 
jautru tamburīnu spēli. Tika dziedāta arī jauka un 
mīļa dziesmiņa par pašām māmiņām, kas lika no-
birt arī pa kādai prieka asariņai.
Nobeigumā bērni apdāvināja savas māmiņas ar 
pašu gatavotām glezniņām, kurās attēlota saulīte un 
pašu stādītām puķītēm. Par piemiņu, no šī mācību 
otrā pusgada, mammas saņēma dāvanu mapes 
ar bērnu darbiem. Neizpalika arī kopīga došanās 
rotaļā – „Kas dārzā”, kurā skolotājas aicināja 
piedalīties visas klātesošās māmiņas un tētus un 
arī kopīga našķošanās ar bērnu ceptiem gardajiem 
cepumiem.

„ Cālīšu” grupas skolotāja: Liene Gerca 

„ MĀRĪŠU” GRUPA

Noglāsti, māmiņ, ar spārniņu
Savu mazo mārīšu bērniņu.
Piekūst mārīte caur zāles stiebriņiem skriedama,
Smaržīgā pļavā puķītēs diedama.
Noglāsti, māmiņ, ar spārniņu
Savu mazo mārīšu bērniņu.

I.Micāne.

11. maijs- Māmiņdienas koncerts ,,Mārīšu’’ 
grupiņā.
    Mātes diena ir priecīgi pavasara svētki visiem 
- gan bērniem, kuri šajā dienā cenšas sagādāt 
prieku savam tuvākajam cilvēkam pasaulē, gan 
pašām māmiņām, kuras nekas uz pasaules nevar 
iepriecināt vairāk par bērna neviltotu pateicību 
un prieku.
    Mēs ļoti mīlam savas māmiņas, būt māmiņai 
ir atbildīgākais darbs pasaulē!  Katram bērniņam 
māmiņas smaids ir labākā dāvana. Lai liktu jums, 
māmiņas, smaidīt, mēs dziedājām, dejojām, 
cepām garšīgus cepumus, mēs stāstījām par 
saviem sapņiem, kādi mēs gribētu būt,  kad 
izaugsim lieli. Meiteņu sapnis, protams, ir būt 
tādām pašām kā viņu mīļās māmiņas, un mēs 
likām jums smaidīt dejojot brīnišķīgu deju ar 
ratiņiem.  Zēni fantazē par īstu vīru profesijām, 
būt ugunsdzēsējam, policistam vai armijniekam 
un deja ,,letkiss’’, puišu izpildījumā, lika smaid-
am jūsu sejās uzplaukt aizvien vairāk! Lai Jūs 
smaidītu, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, 
jo, ja jūs smaidāt- jūs esat laimīgas, un ja jūs esat 
laimīgas - laimīgi esam mēs! 
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„ TAUREŅU” GRUPAS MĀMIŅU 
DIENAS PASĀKUMS  - 
„MĒNESS AKMENS ZIEDU PILSĒTĀ”

 Tā kā mūsu grupas bērniem īpaši iemīļotas ir Nikolaja Nosova grāmatas, īpaši – 
 „ Nezinītis uz mēness”, bērni nolēma to darīt zināmu saviem vecākiem, uzaicinot viņus uz 
māmiņu dienas pasākumu „ Mēness akmens ziedu pilsētā.” Koncertā vecākiem bija iespēja 
ielūkoties kā Zinītis ar saviem draugiem dzīvo Ziedu pilsētā un kādas burvestības viņiem palīdz 
īstenot MĒNESS AKMENS.
    Vecāki vēroja kā bērni, pārtapuši par Knēvelīšiem, no rīta sasveicinās, vingro... un tad notiek 
burvestības. Visiem priecāties bij ļauts, bērniem pārsteigumu bija daudz, vienu triku rādīt beid-
za, nu pie nākošā tie jau steidza. Svētku viesi vēroja trikus ar baloniem, pipariem, konfektēm... 
priekšnesumi tika papildināti ar rotaļām, dziesmām un dejām. 
    Brīnumi, brīnumi – Zinītis ik katram atgādināja, ka brīnumi ir apkārt ik uz soļa, ne tikai pie 
Knēvelīšiem, kuri dzīvo Ziedu pilsētā. Brīnumi esam mēs paši, brīnumainas mūsu māmiņas, 
māmiņas kā mēness akmentiņi, katra īpaša, vērtīga, kā dimantiņš, kas nebeidz spīdēt! Brīnumi 
sniedz mums pārsteigumus, atverot durvis īstai pasakai, piepildītai ar sapņiem un īstām bērnu 
nerātnībām, nu gluži tādām, kādas sastopamas arī pie mums  - „ Taureņu” grupā. 
Sirsnīgi sveicam visas māmiņas māmiņu dienā! Jūs esiet saviem bērniem visskaistākās ar 
vissirsnīgāko skatienu un vissaulaināko smaidu!

 „ Taureņu” grupas skolotāja: Sanda Sīle

Mīlestības un prieka pilnus svētkus, 
mīļās māmiņas, esat laimīgas!

„Mārīšu” grupiņas bērni, 
Daina, Agnese un Dana

 Šurum- burum, braku briks, trillā rallā opsā čiks,
Lai brīnums rodās vēlos es un prieku Jums lai nes!

35

PASAKU VALSTĪBA



“ CĀLĒNU” GRUPAS DIENAS GAITAS 
OTRAJĀ MĀCĪBU PUSGADĀ

Šis mācību gads lieliem soļiem strauji 
tuvojas nobeigumam. Tādēļ atskatīsimies 
uz "Cālēnu" grupiņas paveikto. 

    Pirmais pusgads vienmēr balstās 
uz bērna adaptāciju un jauno vides 
apgūšanu. Arī šogad, lai jaunie bērniņi 
sajustos droši, mīlēti un labi, bērni 
bernudārzu pirmo reizi apmeklēja kopā 
ar vecākiem un darija to nepiespiesti, 
lēnām iepazīstos jauno vidi un jaunos 
apstakļus. Bērniņiem ir svarīgi pierast pie 
jaunā režīma, nodarbībām, bērnudārza 
noteikumiem.

    Bērni apguva pirmās pašapkalpošanās 
prasmes, kas ir ļoti būtiskas viņa 
turpmākajā attīstībā.  Bet jau otrajā 
mācību pusgadā varēja redzēt pirmajā 
pusgadā apgūto. Bērni kļuva drošāki, 
patstāvīgāki. Pavisam brīvāki un radošāki 
savās darbībās. Ne tikai vecākus, bet arī 
audzinātājas, bērni iepriecināja ar plašāku 
vārdu krājumu. Pasīvais vārdu krājums 
bija kļuvis par aktīvo vārdu krājumu. 
Katrs bērniņš ir īpašs, un katram ir savs 
attīstības virziens un temps. Vienam ātrāk 
un vieglāk padodas fiziskās spējas, citam 
sociālās. Bērni labprāt piedalās rīta aplītī, 
dzied dziesmiņas un spēlē pirkstiņrotaļas.

    Otrā mācību gada beigās bērni ir 
apguvuši dažāda veida tehnikas vizuālājā 
makslā kā radoši izpaust sevi. Mūzikas 
un sporta nodarbībās bērni sevi attīsta 
caur kustību un dzirdi. Uzmanība ir 
dubultojusies un iesāktos darbiņus var 
paveikt raitāk un vieglāk. Brīvajos brīžos 
var redzēt, ka bērniem patīk spēlet lomu 
un sižeta rotaļas. Īpaši iecienītas ir veikala 
un kafejnīcas rotaļas. Arī audzinātājas 
vienmēr ir pacienātas ar kūkām un 

kafiju. Gada sākumā bērni spēlējās 
vairāk vienatnē un mācījās komunicēt un 
sadarboties ar citiem, bet mācību gada 
beigās ir jauki redzēt, ka bērni spēlējas 
kopā. Protams ir situācijas, kad bērniem 
jāatgādina kā pareizi sadarboties, cienīt 
vienam otru un draudzēties, nenodarot 
otram pāri. Bet bērni mācās! Visa gada 
garumā bērnam visvarīgākais, protams, 
ir process nevis rezultāts. 

Savas māmiņas bērni iepriecināja un 
parādīja ko bija iemācījušies pavasara 
jaukākajā koncertā - Māmiņdienā! Bērni 
rādija dejas un dziedāja dziesmiņas, 
darināja dāvaniņas, un tas viss māmiņām 
par godu. 

    Ir patiess prieks izdzīvot šo brīnišķīgo 
bērnības posmu kopā!

Liels nopelns ir arī vecākiem, jo tikai 
strādājot mums visiem kopā, varam 
redzēt lieliskus rezultātus. 

Lai mums visiem jauka un saulaina 
vasariņa un tiekamies rudenī!

“ Cālīšu” grupas skolotājas: 

Liene un Gunta
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„ MĀRĪŠU” GRUPAS VEIKUMS 
OTRAJĀ MĀCĪBU PUSGADĀ

 Pavasaris mūs sveic visā savā 
krāšņumā, ar burvīgo ievu smaržu 
un dzeltenajām pieneņu pļavām. 
Straujiem soļiem tuvojas vasariņa, 
tāpēc atskatīsimies kā tad mūsu 
„ Mārītēm” šajā pusgadā veicies! 
Bērni šajā laikā ir krietni izauguši, 
kļuvuši vēl patstāvīgāki, radošāki 
un zinākāres pilni.  Apgūstot tēmu 
„ Profesijas”, mums bija iespēja 
doties izglītojošās ekskursijās pie 
dažādu profesiju pārstāvjiem, 
tuvākajā apkārtē – Ādažos.  
Viesojāmies beķerejā „ Kliņģerītis”, 
kur iepazinām konditora darbu.  
Vērojām kā cep kūkas, cepumus, 
eklērus, smalkmaizītes.  Pēc 
ekskursijas kafejnīcā konditore 
bērnus pacienāja ar tikko 
pašceptiem eklēriem. Apmeklējām 
arī Ādažu skaistuma studiju, lai 
bērni redzētu, kur pucējās mūsu 
māmiņas. Friziere, kosmetoloģe un 
manikīra meistare izrādīja mums 

savas telpas un inventāru, kā arī 
varējām paši sēsties friziera krēslā, 
lai sapucētos. Apciemojām arī mūsu 
Pasaku Valstības pavārīti – Līgu, 
kura mums izrādīja virtuvi, virtuves 
inventāru, piederumus.

     Interesants un jautrs brauciens 
„ Mārītēm” bija kopā ar „ Taureņu” 
grupiņas bērniem – mācību 
ekskursija uz Rīgas zooloģisko 
dārzu, apgūstot tēmu „ dzīvnieki 
siltajās zemēs”. Lielu prieku 
bērniem sagādāja tropu māja, tīģeri 
un lauku sēta. 

      Taču vislielākais notikums 
un izaicinājums „ Mārītēm” bija 
pirmais, lielais pārgājiens – pretī 
pavasarim uz mežu – ciemos pie 
zaķīša – Garausīša. Ceļš bija diezgan 
tāls, taču tā kā bērni bija pozitīvu 
emociju pilni, šo lielo piedzīvojumu 
veica godam. Atsaucoties uz 
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bērnu zinātkāri un interesi, arī nākamajā 
mācību gadā plānosim dažādas izglītojošas 
ekskursijas, lai bērni daudzveidīgāk varētu 
iepazīt apkārtējo pasauli. 

     Bez izklaidēm mēs čakli arī strādājām 
kopā ar vecākiem lielajā pavasara talkā, 
sakopjot apkārtni un mūsu laukumiņu, 
grābjot lapas, iestādot puķes un uzstādot 
kastes mini dārziņam.

     Māmiņdienas koncertā priecējām 
māmiņas ar dažādiem muzikāliem 
priekšnesumiem, cienājām ar pašceptiem 
cepumiem un apdāvinājām ar stikla 
svečturiem un izrotātā podiņā dēstītām 
samtenēm.

Turpinot par mācību integrēto procesa 
apguvi, otrajā pusgadā nopietni 
pievērsāmies  runas attīstībai, valodai, 
burtiņu mācībai un matemātikai. 
Vairums bērni rudenī „ lidos” uz vecāko 
sagatavošanas „ Taureņu” grupu. Tāpēc, lai 
rudenī bērniem būtu vieglāka adaptācija, 
vērtīga pieredze gūta jau „ Mārītēs.”

     Šobrīd gatavojamies lielajam notikumam 
„Pasaku Valstības” 10 gadu jubilejas 
koncertam, lai priecētu visus ar skanīgām 
dziesmām un jautrām dejām. 

Pasaku Valstībā ik diena paiet radoši un 
krāsaini, tāpēc novēlam visiem siltu, 
piedzīvojumiem bagātu vasariņu, uz 
tikšanos rudenī!

„ Mārīšu” grupas skolotāja: Agnese 
Zdanovska
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 „TAUREŅU” GRUPAS OTRAIS 
PUSGADS

 Laiks paskrien tik ātri, darbojoties ikdienas 
gaitās, klāt pielavījusies pie mūsu „Pasaku 
Valstības” durvīm klauvē jau vasariņa.

„Taureņu” grupa ir kā vienmēr aktīva, 
dodoties izpētīt tuvāko un tālāko bērnudārza 
teritoriju, apgūstot tēmas dabā. Šajā laikā 
uzņēma tādus ciemiņus kā policiju un runci 
Rūdi, lai nostiprinātu zināšanas par drošību 
atrodoties uz ielas, bija aktīvi „Krāsainajā 
draudzības nedēļā”, devās ekskursijās uz 
„Lāču” maizes ceptuvi, Rīgas zooloģisko 
dārzu un Ādažu vidusskolu, kopā ar 
vecākiem talkoja un sakopa vidi, kurā 
ikdienas ar draugiem pavada jautri laiku.

Ar prieku piedalījās Sandas Sīles veidotajā 
filmiņā – Viena diena pirmsskolā, lai arī 
vecāki varētu ielūkoties savu bērnu ikdienas 
gaitās.

„Taureņu” grupas bērni cītīgi apguva burvju 
triku noslēpumus, lai ar tiem iepriecinātu 
savas mīļās māmiņas un vecmāmiņas, 
māmiņdienas koncertā  - „Mēness akmens 
ziedu pilsētā.”

Pirmsskolā nekādi nevar iztikt bez atpūtas 

sportiskā garā un „Taureņiem” ļoti patīk 
spēles un rotaļas, kur kārtīgi var izskrieties, 
piemēram, „Sasaldētie”, „Medūzas”, 
„Bumba pa kājām”, un „Maiņu ķērāji”, nevar 
iztikt arī bez zaļumu un ziedu audzēšanas 
uz palodzes, to kopšanas, laistīšanas, 
lološanas.

Mūsu „Taurenīši” ir īsti gudrīši, skaisti 
raksta gan ar drukātiem, gan rakstītiem 
burtiem, nu jau visi bērni prot lasīt, kāds 
to dara lēnāk, kāds ātrāk, bet sanāk visiem. 
Priekos un bēdās savu draugu samīļo, 
papildina viens otra zināšanas ar stāstiem 
par apgūtajām tēmām – gadalaikiem, 
pulksteni, mājputniem, mājlopiem, meža 
dzīvniekiem, abiniekiem, rāpuļiem, 
veselīgu uzturu, ziemas sporta veidiem, 
profesijām un daudz ko citu.

Ir pienācis laiks gatavoties „Pasaku 
Valstības”dzimšanas dienas koncertam –
„Pa varavīksnes tiltu” un tad vasarīgai un 
siltai vasariņai, lai uzkrātu spēkus skolas 
gaitām un jaunam mācību gadam.                         

„ Taureņu” grupas skolotāja: Monta Kulbe
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   Lai veicinātu topošo pirmklasnieku 
veiksmīgu pāreju un vieglāku  adaptāciju 
skolā, „Pasaku Valstības” topošie 
pirmklasnieki devās izglītojošā ekskursijā 
uz  Ādažu vidusskolu, kur viņiem piedāvāja 
iespēju iejusties skolēnu lomā.

Bērni, pateicoties jaukajai, sirsnīgajai 
skolas direktores vitniecei izglītības jomā – 
Anitai Rubenei, izzināja un iepazina skolas 
vidi: apskatīja klašu telpas, izstaigāja skolas 
gaiteņus, ielūkojās peldbaseinā un rotaļu 
istabā, vēroja kā klasēs  mācās skolēni.

    Lai ieinteresētu topošos pirmklasniekus, 
bērniem bija iespēja klasē pārbaudīt savu 

sagatavotību skolai. Izmantojot interaktīvo 
tāfeli, bērni pildīja dažādus uzdevumus, lai, 
kurus varētu izpildīt, bija nepieciešamas 
priekšzināšanas gan matemātikā, gan 
latviešu valodā, dabas mācībā un citos 
priekšmetos.

   Brīnišķīgi, ka katru gadu Ādažu vidusskolas 
skolotājas aicina pirmklasniekus uz skolu 
jau labu laiku pirms 1. septembra,  lai 
bērniem un viņu nākamajai skolotājai 
ir iespēja vienam otru iepazīt un bērns 
pierastu  pie skolas vides. 

„ Taureņu” grupas skolotāja: Sanda Sīle

Lai ļoti daudz jāmācas! Emīlija

Lai visus uzdotos mājas darbus izpilda 
pirmajā dienā, lai pārējās var spēlēties! 
Lauma

Es novēlu, lai ir saprotami uzdevumi! 
Elīza

Lai var skatīties TV! Martins

Lai nesaplīst burtnīca! Arno

Ja grūti uzdevumi, lai izdodas tos 
atrisināt! Markuss

Lai skolā neviens bērns nepaklupinātu! 
Matīss

Lai atļauj peldēties! Paula J.

Novēlu skolā neapmaldīties! Arno

Lai izdodas beigt skolu! Katrīna T.

Lai skolā daudz mantu!  Andžela

CEĻĀ UZ SKOLU

BĒRNU VĒLĒJUMI CITS CITAM CEĻĀ UZ SKOLU!
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  Pats jaukākais, ziedošākais mēnesis maijs 
ir klāt! Vēl tikai nedaudz un viens darbīgs 
mācību gads būs noslēdzies. Mēs Pasaku 
Valstības skolotāji un skolēni, kopā augām, 
mācījāmies un radoši darbojāmies.

    Ar vizbulītēm, pūpoliem un bērzu sulām 
mēs sagaidījām Lieldienas. Olu krāsošana 
mums izpalika, bet pavārītes vārītās olas 
mēs dekorējām ar dažādām  uzlīmītēm. 
Bērnu fantāzijai nebija robežu un daža laba 
oliņa pārvērtās par smaidošu seju un puķu 
pļavu. Rīkojām arī olu kaujas. Dažas oliņas 
kaujā nepiedalījās, jo daži bērni tās vēlējās 
aiznest mājās un parādīt vecākiem.

    Pienāca arī Lielā talkas diena. Talkoja visa 
Latvija, tai skaitā arī mēs. Dodoties talkot, 
mēs pārrunājām, kā sakopt pagalmu, māju 
un uzturēt tīru savu dzimto zemi. Cītīgi 

strādājām, uzkopjot parka teritoriju pie 
Pasaku Valstības. 

    Mācību gada sekmīga noslēgšana prasīja 
no mums visiem pūles, spēku, izturību un 
mēs jutāmies lepni, ka mūsu pagarinātajā 
grupā ir tik daudz aktīvu, zinātkāru bērnu. 

    Pavasaris šogad mūs nelutināja, bet mēs 
kāri ķērām katru saules stariņu rotaļu 
laukumā.

Milzīgs paldies vecākiem par atbalstu 
un sapratni!

Lai saulaina, jauka un jautriem 
iespaidiem bagāta vasara!

Pagarinātās grupas skolotājas: 

Ilona un Agnese

PAGARINĀTĀ 
GRUPA

Lai labi sēž skolas krēslā! Paula B.

Lai nesalaužās kāja vai roka! Andrejs

Lai izdodas tikt uz olimpiskajām spēlēm! 
Lauma

Lai izdodas pa skolas logu ieraudzīt 
varavīksni! Elizabete

Lai neiekrīt nekādā bedrē! Matīss

Lai izdodas iemācīties ķīniešu valodu! 
Andžela

Lai spīd pie loga saulīte! Brenda

Lai neizmet ārā no skolas! Matīss

Lai nav viss uz nullītes! Elizabete

Lai medaļas un kausi ir tik daudz, cik 
vēlas! Martins

Lai visur uzvar! Katrīna T.

Lai izdodas noskaitīt alfabētu ātri! Lauma
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FIZISKĀS AKTIVITĀTES 
PIRMSSKOLAS VECUMĀ

   Vajadzība kustēties bērniem ir iedzimta. Fiziskā aktivitāte galvenokārt ir 
saistīta ar motoro iemaņu attīstību, kas savukārt saistīta ar nervu, balsta 
un kustību, elpošanas, asinstrites un sensoro orgānu attīstību, kā arī 
pamudinājumu darboties. 

Jo vairāk bērns kustas un pilnveido motorās 
iemaņas, jo labāk attīstās visa organizsma 
sistēmas kā arī uzlabojas bērna veselība. 

    Bērniem pirmsskolas vecumā elpošanas 
sistēmas slimības ieņem vadošo lomu. 
Vingrošana kā arī rūdīšanās un kustības 
svaigā gaisā sekmē elpošanas funkciju 
atjaunošanu un elpošanas sistēmas 
adaptāciju apkārtējai videi.

    Ikvienam bērnam ik dienas nepieciešama 
fiziska aktivitāte.  Vairāk fiziskās aktivitātes 
uzlabo bērnu veselību un sekmē attīstību.

    Bērna pareizas attīstības nodrošināšanā 
svarīga loma ir vecākem. Pareiza bērnu 
agrīna vispusīga fiziskā audzināšana ir 
nepieciešama no pašiem bērna dzīves 
pirmajiem mēnešiem. 

    Jāļauj bērniem kāpelēt rotaļu laukumos, 
rakties smiltīs, lēkt pāri vilnīšiem jūrā, 
dejot, lēkāt.  Bērnus var droši iesaistīt dārza 
darbos, rakt, grābt lapas, vārtīties tajās, 
lasīt ogas. Bērniem centrālā nervu sistēma 
ir plastiska, kas palīdz apgūt jaunas kustību 

formas un pielāgoties videi. 

    Bērni labprāt atdarina savus vecākus, 
tāpēc vecāku sportiskās aktivitātes ir 
neatsverams stimuls būt fiziski aktīviem.

    Pareiza stāja ir sinonīms labai fiziskai 
attīstībai, labai pašsajūtai un pašapziņai. 
Bērna stājas veidošanos ietekmē pareizu 
mugurkaula liekumu veidošanās bērna 
augšanas un attīstības dažādos posmos. 

    Balsta un kustību sistēmas traucējumu 
gadījumā viena no ārstniecības metodēm ir 
ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana. 

    Ir vērts ar bērnu doties mājās no dārziņa 
kājām, tādējādi pagarinot pastaigas 
ilgumu.  Kustības vajadzīgas ikvienam, 
tikai japiemēro bērna veselības stāvoklim. 

Mēs visi vēlamies redzēt gudrus, veselus 
un dzīvespriecīgus savus bērnus, tāpēc 
veicināsim viņu fiziskās aktivitātes un 
līdzdarbosimies!

„Pasaku Valstības” sporta pedagogs – 

Inese Caune
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IZLAIDUMS

Skaisti, smaidīgi un lepni par paveikto visu gadu laikā, absolventi atvadījās no bērnudārza 
– vietas, kur iegūtas zināšanas, labākie draugi, jaukas atmiņas un piedzīvojumiem bagāti 
brīži.
Ar dzejolīti, dziesmām un paštaisītiem ziediem, absolventus ieradās sveikt pārējie grupas 
bērni, arī paši absolventi bija sagatavojuši mazas dāvaniņas savām ģimenēm!
Liels paldies Elīzas mammai Vinetai Justei par emocionālo runu no vecāku puses, 
neaizmirstot ne par vienu audzinātāju, kuras šajos gados ir darbojušās „Taureņu” grupā 
un palīdzējušas bērniem augt, attīstīties un kļūt par tādiem, kādi tie ir šodien -  gudri, 
pārliecināti par sevi un gatavi spert nākamo soli pretī atbildīgākam ceļa posmam – skolai.
Novēlam, mīļie absolventi, gaišas domas, vēlmi mācīties, gribu iepazīt un izturību nepa-
doties pie pirmajām grūtībām.
Veiksmi skolas gaitās!

„ Taureņu” grupas skolotājas – Monta un Sanda

26.maijs – diena, kad „Taureņu ” grupas 10 bērni svinēja savu pirmo no 
daudzajiem izlaidumiem.
Šogad absolventu vidū bija 5 meitenes un 5 zēni. Šie pieci pāri iepriecināja 
savus vecākus un klātesošos tuviniekus ar deju, dziesmām un dzejoļiem.
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INTEREŠU PULCIŅA PAVEIKTAIS UN 
APGŪTAIS 2016/2017 MĀCĪBU GADĀ

GRIEĶU – ROMIEŠU CĪŅAS
Mācību gada ietvaros bērni  iepazīstināti: 

ar cīņas sportu, kā Olimpisko sporta veidu; 

ar vispusīgas fiziskās un speciālās 
sagatavošanas vingrinājumiem, kuri būs 
noderīgi tālākai sportiskai izaugsmei;

ar cīņas sporta pamatnoteikumiem un 
noteikumiem kurus nepieciešams ievērot 
cīņas sporta nodarbības laikā.

Nodarbībās vienlaicīgi ar muskulatūras un 
fiziskām īpašībām mērķtiecīgi attīstījuši arī 
bērnu sirds-asinsvadu sistēmu, elpošanas 
orgānus, skeletu, saites un cīpslas, 
uzlabojam bērnu organisma funkcionālas 
spējas.Tika apgūta cīņas elementu un 
vingrinājumu izpildes tehnika.

Ko tad īsti darījām nodarbības laikā?

Mācījāmies soļot un skriet visai grupai 
taisni, pa apli un mainot kustības virzienu, 
ar muguru uz priekšu, ar labo/kreiso sanu 
uz priekšu, līkloču.

Mācījāmies veikt vienkāršus akrobātiskus 
elementus: kūleņus uz priekšu un uz 
aizmuguri, guļot uz vēdera veikt pārvēlienus 
sanos, stāvot uz ceļiem ar atbalstu uz rokam 
veikt pārvēlienus sākumpozīcijā, veikt 
kūleņus ar nelielu ieskrējienu, no stājas 
veikt atliekšanās tiltā (ar trenera palīdzību) 
un arī ar lēnu kāju pārmētienu.

Mācījāmies spēlēt vienkāršas un arī 
diezgan sarežģītas stafetes: skriešanas, 
dažādu rāpošanas veidu stafetes (“suņu”, 
“pērtiķu”, “prusaku” skrējiens ar kājām 
uz priekšu un aizmuguri, kā karavīri), 
stafetes ar akrobātikas elementiem un 

izmantojot sporta inventārus (improvizētie 
šķēršļi, nūjas, bumbas, nūjas un bumbas, 
vingrošanas riņķi, konusi, gumijas 
nospiedumi (rokas un pēdu) un t.t.) 

Veicam dažādus vingrinājumus:

• vingrojumi muguras muskulatūras 
stiprināšanai;

• balansa noturēšana uz vienas kājas vai 
balsta guļus balstoties uz vienu kāju un 
vienu roku;

• statiskā spēka vingrinājumi;

• lokanības vingrinājumi;

• skriet/pietupties/ lēkt(arī ar pagriezienu 
ap savu asi) pēc signāla (reakcijas attīstībai);

• vingrinājāmies lēkt pāri priekšmetiem;

• izlīst zem partnera;

• vingrinājums “laiviņā” (atliecoties mugurā 
un satverot kājas ar rokam);

• skrienam/ rāpojam pāros (kurš ātrāk);

• koordināciju attīstošie vingrinājumi.
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Mācījāmies un veicam vingrinājumus ar 
cīņas elementiem: 

• cīkstēšanās uz ceļiem, stājā, stāvot uz 
vienas kājas unierobežotā laukumā;

• apguvām pareizos cīņas satvērienus;

• cīņas ar vingrošanas nūju/bumbu;

• cīnījāmies ar mērķi izgrūst no apļa;

• pretinieka nolikšana uz lāpstiņām;

• pretinieka izstumšana sēžot ar muguru 
viens pret otru;

• pretinieka pārvilkšana ar rokam uz savu 
pusi, guļot uz vēdera.

Kustību rotaļas individuāli un komandās:

• spēles ar cīņas elementiem uz ceļiem 
izmantojot bumbu; 

• bērnu “regbijs” uz ceļiem; 

• bumbu priekšmetu mešana viens otram, 
sēdot/stāvot pretī; 

• futbols;

• “sunīši”;

• tautas bumba (vienkāršotā versijā);

• “viens liekais” kustību rotaļa uzmanības 
un reakcijas attīstībai.

• Nedaudz tika stāstīts arī par pareizo uzturu 
un dzīves veidu (mutiski un spēļu formā).

Bērniem visvairāk patika spēles, tāpēc nu jau tradicionāli trešdiena mums ir spēļu diena 
kur lielāko treniņa laiku veltījām tieši tam. Laika gaitā izveidojas spēļu TOPS, kur pirmo 
vietu ieņēma “sunīši”, un tad seko tautas bumba un puišiem “regbijs” un futbols.

Apmeklējums:

Vidējais apmeklējums katrā filiālē ir bijis 5-6 bērni. Mācību gada laikā izveidojas diezgan 
stabilas treniņu grupas. Priecē “Pasaku valstības” darbinieku/audzinātāju un vecāku 
interese un līdzdarbība audzināšanas un organizācijas darbā.

Novēlējumi bērniem un viņu vecākiem vasaras brīvlaikā:

Esiet aktīvi un spēlējiet ar bērniem kustības spēles un rotaļas!
Ar cieņu,

Andrejs Zjatkovs
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ANGĻU VALODA

Labdien mīļie, angļu valodas bērnu vecāki!
Mācību gads ir paskrējis vēja spārniem. 
Plānojot angļu valodas nodarbības, kā gal-
venos uzdevumus izvirzīju: 
1. Radīt interesi un vēlmi apgūt angļu valo-
du;
2. Attīstīt klausīšanās un runāšanas 
prasmes, ievērojot pakāpenības un 
pēctecības principus;
3. Radīt apstākļus valodas pielietošanai 
ikdienā, iedrošināt bērnus izmantot apgūto 
sadzīvē.
Šajā mācību gadā esam papildinājuši vārdu 
krājumu sekojošās tēmās:
• Sasveicināšanās un skaitīšana no 0 – 10, 
lielākie bērni līdz 20;
• Krāsu nosaukumi;
• Ķermeņa daļas;
• Profesijas;
• Ziemassvētki un es vēlētos............;
• Augļi;
• Dzīvnieki;
• Transportlīdzekļi;
• Apgērbs;
• Gadalaiki un dabā sastopamais;

Mācību procesā izmantoju dažādas 
metodes, lai apgūstamo tēmu, bērns  apgūtu 
kopveselumā: redzētu un dzirdētu kādā no 
video mācību materiāliem, lai viņam būtu 
darba lapa, kurā viņam ir iespēja nostiprināt 
jaunos vārdiņus darbojoties individuāli, 
un lielākais uzsvars nodarbībā ir uz aktīvu 
darbošanos dažādās spēlēs, kurās bērns 
pielieto  jaunās zināšanas. 

Paldies Jums – vecāki, par savām 
enerģiskajām atvasītēm, kas ir 

zinātkāras, enerģijas pilnas darbot-
ies un atklātas savās emocijās. Viņi 
man dod iespēju pilnveidoties un 

augt kopā ar viņiem!

Patiesā cieņā,
Angļu valodas skolotāja – 

Ilze Pētersone - Jezupenoka

ANSAMBLIS

Straujiem soļiem ir pienācis vēl viens mācību 
gada noslēgums. Mums tas pagāja ļoti jautri 
un radoši. Šogad vairāk 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! 
    Ar lielu prieku 
vēroju cik ātri bērni 
apgūst jaunas dzies-
mas – gan vārdus, 
gan melodiju! Tas 
ir apbrīnojami! 
Priecājos par 
bērniem, kuri 
muzicē un 
dzied ansambļa 
nodarbībās jau  trešo gadu, redzu lielu 
viņu izaugsmi. Bērni ir pārliecinātāki par 
savām spējām, drošāki, labprāt nodarbībās 
uzņemas vadošo lomu. 
    Muzicēšana un dziedāšana attīsta 
muzikālo dzirdi un tādējādi arī dzirdes uz-
tveri, bet, attīstoties tai, savukārt attīstās 
dzirdes atmiņa, kas ir vēl nozīmīgāka. 
Ne velti tiek  uzsvērts, ka dzirdes uztvere 
jāattīsta jau no mazotnes, lai uzsākot skolas 
gaitas, bērnam skolā būtu vieglāk - dzirdēt, 
saprast un iegaumēt, ko stāsta skolotājs.

    To arī darām mūsu mūzikas nodarbībās! 
Jauku, saulainu un piedzīvojumiem bagātu 
mums visiem vasaru!

Viens mazs prieks, 
lai būtu katrai dienai!

Viens skats, viens zieds,
Viens Laimes stūrītis.
Viens saules stariņš 
un mazliet debesis!

Un, labs vārds, kas dzīvi dara 
skaistu.

Ar sveicieniem, Dita! 
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TAUTAS DEJAS

Mēs esam – kustīgi, atraktīvi, smaidīgi un 
piemīlīgi  PPII ‘’Pasaku valstība’’ dejotāji!
Mēs dejojam par prieku sev un citiem!

       
 Iesākot mācību gadu, bērni ar neizpratni 
uzsāka mēģinājumus, nezinot, ko sagaidīs 
jaunapmeklētajās nodarbībās.
Tautas deju nodarbībās mūsu mazie 
dejotāji apguva tautas deju pamatsoļus un 
soļu kombinācijas,   izkopām ne tikai pa-
reizu stāju, ritma izjūtu un  precizitāti, bet 
arī skatuves kultūru un koordināciju.
    Man izdevās veicināt bērnos vēlmi dejot 
un rast gandarījumu par paveikto darbu – 
priecāties par katru jaunapgūto dejas soli 
un deju.
    Katrs mēģinājums noritēja ar intensīvu 
slodzi mazajiem dejotājiem, liekot akcentu 
gan uz fizisko sagatavotību, gan domāšanu. 
Jo dejas kustību secību bērns apguva kā 
dzejoli, kur svarīgs ir gan soļu raitums, gan 
precizitāte un emocionālais izpildījums. 
Gandarījumu par paveikto - sniedz mazo 
dejotāju sniegums!
Svarīgi ir atcerēties, ka katrs bērns spēj kļūt 
par labu dejotāju, ja veicināsim viņā intere-
si un patiku pret deju.

Paldies par darbu, mazie dejotāji un 
kopā būšanu!

Liene Šveicere

PALDIES 
VECĀKIEM!

Elīzas mammai par vitamīniem 
kolektīvam, krāsojamām darba lapām 
grupas bērniem, kalendāriem!

Elizabetes V. vecākiem par bērzu sulām 
grupas bērniem!

Paulas B. vecākiem par ziedotajām 
drēbēm Latvijas iedzīvotājiem!

Andreja mammai par keramikas 
traukiem!

Arno mammai par darba lapām 
matemātikā un latviešu valodā!

Kristera mammai par lielformāta kartona 
papīriem!

Rūtas mammai par kalendāriem visām 
grupām!

Elizabetes T. mammai par rokdarbu 
materiāliem!

Anetes Annas mammai par kafiju „ 
Pasaku Valstības” darbiniekiem!

Brendas, Annikas, Edžus, Andra, Polinas 
vecākiem par veselīgiem našķiem grupas 
bērniem!

Mūzikas pedagogam – Ivetai Blūmai par 
tomātu un ķirbju stādiem, iekopjot 

„ Pasaku Valstības” mazdārziņu!

Loretas mammai par projekta „ 
Sabiedrība ar dvēseli” aktīvu darbu!

Oļegam Tolstovam, Baibai Bergmanei un 
Ilmāram Saklauram par par bērnu bilžu 
pieejamību grupu vecākiem, ievietojot tās 
interneta vietnes krātuvē!
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