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    Gads ir paskrējis vēja spārniem un esmu atgriezusies 
darbā.
    Milzīgs paldies visiem darbiniekiem par ieguldīto ener-
ģiju, mīlestību un saticību, kas mājo PASAKU VALSTĪBĀ. 

Jūs man devāt iekšējo mieru un uzticēšanos, ka viss būs 
kārtībā un es pilnvērtīgi pavadīju šo laiku ar savu ģime-
ni. Tā ir fantastiska sajūta, ka tu zini, ka tu vari paļauties. 
Ipašs paldies – Dacei un Sandai, kuras uzņēmās vadību 
savās rokās. Esmu pārliecināta, ka saliedēta komanda 
- kolektīvs ir 99% no uzņēmuma veiksmes formulas un 
esmu lepna par  kolektīvu, kuri strādā „PASAKU VALSTĪ-
BĀ”.  

Visi kopā mēs esam kā ritenītis , kas kustas uz priekšu , 
bet ja kāds spieķis saplīst, tad mēs braucam lēnāk, ka-
mēr pārējie palīdz novērst kļūmi. Kolektīvam novēlu, lai 
arī turpmāk mūs vieno vēlme augt un pilnveidoties ik-
katram un visiem kopā.

    Paldies vecākiem un bērniem laba vēlējumiem, ko sa-
ņēmu dienās, kad ciemojos darbā :)  „Taureņu” grupas 
bērni ar lielu nepacietību gaida mazo Andrīti dārziņā, 
lai varētu palīdzēt auklēt. Gribētāju rinda ir garumgara. 
Tas vien liecina par to, ka mēs visi esam uz pareizā ceļa 
– kur mīlestība valda par visu. 

    Lai ikkatrā mājo mīlestība, saticība un vēlme palīdzēt 
ikvienā mazā un lielā ikdienas solī! 

Patiesā cieņā, Ilze Pētersone Jezupenoka

"Vēja spārni"
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KĀ MĒS SVINĒJĀM ZIEMASSVĒTKUS!

Ziemas saulgriežos, kad visdziļāko tumsu uzvar gaisma un dienas atkal kļūst garākas, mēs „Pasaku 
Valstībā” 16. decembrī svinējām Ziemassvētkus.
        Ziema bija atvērusi  savas dārgumu tīnes, pārcilājusi  puteņa šalles un iešuvusi lāsteku pogas 
sniegā.  Arī rūķu saimei šogad darba bija gana daudz. Un tā… kāds no rūķiem patiesi čakli ķērās 
pie darba un izveidoja no mīklas mazu vīriņu, kuru nosauca par 
Kraukšķīti. Piparkūku vīriņš atdzīvojās, turklāt bija ļoti ziņkārīgs. 
Lielajā pasaulē viņu sagaidīja ne vien jautri piedzīvojumi un bries-
mas, bet arī Ziemassvētku brīnums!
    
Uzveduma laikā bērnu vecākiem bija iespēja dodies aizraujošā 
ceļojumā kopā ar Kraukšķīti cauri pasaku mežam, satiekot Lāci, 
vāveres, lapsas, rūķus un citus Pasaku meža iemītniekus. Ziemīgs 
līdzpārdzīvojums piparkūku cilvēciņa gaitām, kad piepildās vē-
lēšanās, sapņi un notiek brīnumi. Kraukšķītim tā bija vēlme būt 
kopā ar bērniem un kā jau pasakā, viņa vēlēšanās piepildījās.

                                           Ja brīnumam tic, tas piepildās,
Ja brīnumu gaida, tas atnāk,

Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!

Lai veiksmīgs pērtiķa gads un piepildās visi iecerētie 
2016. gada lielie un mazie brīnumiņi! 

Atcerēsimies, ka tie sākas no mums pašiem!:)

Metodiķe - Sanda Sīle
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ZIEMAS PASAKAS PAGARINĀTAJĀ GRUPĀ

Izbaudīt skaisto, balto ziemu vēlas ikviens, arī mēs, “Pasaku Valstības”  
pagarinātās grupas bērni, nepalaidām garām šo iespēju. 
Baltas kupenas, sārti vaigi un enģelīši sniegā  - tas bija mūsu ziemas 
piedzīvojums.
Visu gadu Ziemassvētki nāk – un meklē vietu! 

( M. Cielēna)

    Arī mēs, „Pasaku Valstības” pagarinātā dienas grupa, vērām savas durvis 
vaļā, lai ar piparkūku smaržu, rotaļām, dzejoļiem, ar krāšņu eglīti, sagaidītu 
šos baltos, skaistos Ziemassvētkus! Neiztikām arī bez jaukām dāvanām, kas 
bija godam nopelnītas!
Visu kopīgs darbs, radošas idejas aizved pie svētku baudīšanas un prieka!

Skolotājas: Ilona un Agnese

SADRAUDZĪBAS PASĀKUMS "BUMBU SPĒLES”

Mūsu stadionā plašā,
Raitas sporta spēles rit.
Daži traucas solī ašā,
Citi bumbu vārtos sit.
Ziedonī vai ziemā bargā,
Spēka pilni esam mēs,
1, 2, 3

Mēs no „Pasaku Valstības”!

    2016. gada 22. janvārī Ādažu sporta kompleksā norisinājās Ādažu pirmsskolas izglītības iestāžu 
sadraudzības pasākums „Bumbu spēles”.  Ceļu uz sporta kompleksu mēroja  „Taureņu” grupas 
bērni, kuri  sacentās bumbu ķeršanā, mešanā un citās aktivitātēs. 
    Šoreiz noteicošais nebija sportiskie rezultāti, finiša metri vai sekundes, bet gan prasme kopīgi 
darboties un rast prieku par paveikto.  
    Sporta svētku uzvarētāji bija visi sportiskā azarta pārņemtie! Bet vislielākais prieks par godam 
nopelnīto balvu – bumbu, saldumiem un diplomu. 

Paldies Kadagas pirmsskolas izglītības iestādei par kustīgi, lustīgi pavadīto laiku!

Metodiķe - Sanda Sīle
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AR SVEICIENIEM JAUNAJĀ GADĀ!

DRAUDZĪBAS DIENA "PASAKU VALSTĪBĀ”

 Skanīgu dziesmu pavadījumā un ritmisku deju tempā 2016.gada 
20. janvārī tika ieskandināts Pērtiķa gads, kurā savu dziedātprasmi, 
dejotprasmi un uzstāšanās mākslu demonstrēja interešu izglītības 
pulciņu bērni no vokālā ansambļa, ritmikas un Zumba Kids kolek-
tīva. Bērnu pozitīvais enerģijas lādiņš tik ļoti uzlādēja skatītājus, ka 
koncerta noslēgumā visi cēlās kājās, lai vienotos kopīgā dejā Zum-
bas ritmos.     
    Vēlējumu grāmatā stāv rakstīts: Ja lustīgi sagaidīsi Jauno gadu, tad 
lustīgi to arī pavadīsi! Lai Jums jauks, jautrs un lustīgs Jaunais gads!

Interešu izglītības skolotājas

Atceries uz brīdi mani, 
Pasmaidi un viss būs labi!
     
Lai arī laukā te snieg, te līst, te salst – klāt Mīļo Draugu diena. Tā ir 
diena, kad nav auksti, jo sirds ir pilna mīļuma un silda visus. Šoreiz 
satiksies sen neredzējušies draugi – Pinvīniņš Didī un Pūķītis Tims.
    Kā jau jūs visi zināt, Pingvīniņš dzīvo Antarktīdā, kur vienmēr ir 
ziema – ļoti, ļoti auksti, apkārt sniegs un ledus. Taču kādu dienu negaidīti pāri sniega klajumiem 
lidoja pūķītis Tims, kurš lidinājās šurpu turpu, lai iepazītu pasauli. Tā kā pūķītis nebija pinvīns, ne-
viens viņu nepieņēma savā bariņā, taču Pinvīniņš Didī juta, ka Tims ir draudzīgs un mīļš. Tā nu viņi 
abi kopā sāka rotaļāties – tie šļūca pa ledus nogāzēm, kalniem, dejoja uz ledus, pikojās, slēpās 
ledus alās. Ja kādreiz viens no draugiem bija noskumis, tad otrs viņu samīļoja. Pinvīns un pūķītis 
kļuva par labākajiem draugiem. Taču kādā saulainā rītā, pingvīniņš Didī, izberzējot actiņas, nekur 
nespēja atrast savu draugu. Sirds bija pavisam skumja. Un tā viņš meklēdams savu draugu, nonāca 
pie bērniem „Pasaku Valstībā”. Bērni palīdzēja Pūķīti atrast. Taču kā beidzās draudzības stāsts, to 
jums pastāstīs viņi paši.
    Visas dienas garumā bērni varēja spēlēties ar savām un drauga līdzpaņemtajām rotaļlietām no 
mājām: mācījās ar tām dalīties un pret tām saudzīgi izturēties. Ar pingvīniņu vēra vaļā vēstuļu 
kastīti,  kur lieli un mazi saņēma draugu sūtītos laba vēlējumus, zīmējumus, atzīšanos draudzībā. 
    Lai sirsnībā un mīļumā pavadīta katra mūsu dieniņa visiem kopā „Pasaku Valstībā” arī turpmāk! 

Metodiķe - Sanda Sīle
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IZRĀDE "BURVJU STABULĪTE”

Pirmdien, 15. februārī, mēs, „Pasaku Valstības” bērni un sko-
lotājas, devāmies uz „PASAKU VALSTĪBAS” filiāli, kur vērojām 
skolotāju iestudēto izrādi „ Burvju stabulīte”. 
    Izrādes laikā bērni iepazinās ar galveno varoni Brālīti – Jānī-
ti, kurš visu dienu mežā bija vācis iekuram žagarus. Bet kā nu 
bijis nebijis, Jānītis nemaz nemanījis, ka aizmaldījies dziļi meža 
biezoknī. Ko nu darīt? Taču Jānītis kā izrādās mežā nav viens, 
viņa skumjo dziesmiņu sadzird meža māte, kura  dāvā tam stabulīti, lai pasargātu to no dažā-
dām briesmām tumšajā mežā. Ceļā tam stājas viltīgā lapsa, brūnais lācis un vilks, taču stabulī-
tes spēle, liek meža zvēru sirsniņām atmaigt. Tās kļūst trauslas, maigas un gādīgas. Pasākuma 
mērķis bija veicināt bērnu sadraudzību un sadarbību un mēs ticam, ka draudzība, kādam no 
bērniem būs sākusies tieši pirmsskolā, kura ilgs ne tikai visu skolas laiku, bet visu krāsaini bagāti 
nodzīvoto mūžu.

Metodiķe - Sanda Sīle

SIEVIEŠU DIENA "PASAKU VALSTĪBĀ”

Mēs „ Pasaku Valstības” sieviešu kolektīvs izmantojām šo die-
nu sevis palutināšanai.  Mūsu gādīgā Ļena visām pagatavoja 
neaizmirstami gardu saldo ēdienu, bet brīvdienās visas satikā-
mies, lai dotos izjādē ar zirgiem.
Dodoties prom no drudžainās ikdienas, mēs sajutām dabas 
mieru un valdzinājumu zirga mugurā tepat Ādažos Alderu staļ-
ļos.   Pieredzējušie Adventure Ride instruktori profesionāli ap-
mācīja mūs  jāšanā ar zirgiem. 
Pēc izjādes  pabarojām zirdziņus ar burkāniem un, uztaisījušas 
mazu piknika vietu, paēdām un padzērām siltu zāļu tēju arī pa-
šas.
Debesu bļodu piepilda saules platais smaids un sākušās lielās dabas pārvērtības – ne velti tās 
smaržo pēc... pavasara.  Kolektīva vārdā vēlos teikt paldies bērniem un vecākiem  par skaistajiem 
ziediem 8. marta svētkos!

Metodiķe -  Sanda Sīle
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AR DZIESMIŅU DRUVĀ GĀJU, AR VALODU SĒTIŅĀ

MUMS IR TĪRI ZOBIŅI!

12. februārī PII „Mežavēji”  izskanēja vokālo ansambļu sadziedāšanās “Uz čučumuižu”. Uz svētkiem 
bija sabraukuši dažādi ansambļi, tāpēc bērniem koncertā bija 
iespēja ne tikai parādīt sevi, bet arī redzēt citu bērnu kolektīvus, 
dzirdēt, kā skan citu bērnu balstiņas. 
Šogad svētkus apmeklēja arī „Taureņu” grupas ansambļa meite-
nes un bērnu dziedošā „Zaķīšu” grupiņa no filiāles Gaujas ielā 4. 
Pēc koncerta lācītis un vāverīte bērnus priecēja ar dažādām 
rotaļām un dejām, kam sekoja mielošanās pie bagātīgi klāta 
svētku galda!  Bērni laimīgi, paēduši un ar jauniem draugiem 
iepazinušies devās atpakaļ, katrs uz savu pirmsskolas izglītības iestādi, lai ar pozitīvām emocijām 
un gūtajiem iespaidiem padalītos ar saviem draugiem, kuri nepacietīgi jau tos gaidīja. Lāča miega 
dziesmiņa bija atrasta,  visiem kopā nodziedāta un nu tas varēja gulēt klusi, klusi.... kuš, līdz nākošā 
gada sadziedāšanās svētkiem.

Metodiķe - Sanda Sīle

Kampaņa „MAN IR TĪRI ZOBI” iesoļojusi arī pirmsskolā „Pa-
saku Valstība”. 
Zobiņš Baltiņš uzskatāmi parādīja, kas un kā pareizi da-
rāms, lai zobi būtu veseli. Tika rādīta izglītojoša animācijas 
filma “Man ir tīri zobi!” Bērni iepazinās ar zobu tīrīšanas ka-
lendāru un komiksu “Uzzini, kā uzvarēt zobugrauzi Urķi”. 
Nodarbībā bērni bija ļoti atsaucīgi, ar interesi atbildēja uz 
jautājumiem, piedalījās sarunās ar zobuārsti un palīdzēja 
zobiņu Baltiņu attīrīt no netīrumiem, aizbiedējot zobug-
rauzi Urķi.
Kampaņā “Man ir tīri zobi!” izglītojošas nodarbības sākum-
skolas un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem orga-
nizē Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses 
un kontroles centru. Mērķis ir veidot pareizus mutes dobu-
ma un zobu kopšanas paradumus un radīt lepnumu par 
tīriem zobiem, uzrunājot bērnus un viņu vecākus.
Bērni dāvanā saņēma:
 • nozīmīti kā apliecinājumu par zināšanu apgūšanu;
 • krāsojamo grāmatu par zobu veselību;
 • uzlīmi ar pareizu zobu tīrīšanas algoritmu;
 • zobu suku. 

Metodiķe - Sanda Sīle
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SACENSĪBAS FUTBOLĀ

MĀJAS DARBIŅŠ – "MANA PAŠDARINĀTĀ ROTAĻLIETA”

Rāma sporta nodarbība noteikti nav pirmsskolas 
vecuma bērnu gaumē, tāpēc tika sarīkota gru-
pu draudzības spēle futbolā, kurā bērni varēja 
izskrieties, izlēkāties, iztrakoties un izpriecāties, 
gūstot no tā patiesu prieku. Kustības ir nepie-
ciešama ikviena bērna kvalitatīvai attīstībai, tās 
sekmē balsta un kustību aparāta attīstību.  Lai 
kustību prieks būtu īpaši liels, sacensības norisi-
nājās trijās kārtās: meitenes pret meitenēm, puiši 
pret puišiem, kā arī jaukts grupu sadalījums. Lai 
arī daži no grupas bērniem futbolu spēlēja pirmo 
reizi, spēles noteikumus aptvēra ātri un, sporta 
skolotājas Ineses mudināti un iedrošināti, pat vairakas reizes trāpīja bumbu pretinieku vārtos.
Lai kustību prieks mūs pavada arī turpmāk!
 

Metodiķe - Sanda Sīle

 Nepilnu mēnesi vecākiem un pirmsskolas vie-
siem bija iespēja aplūkot visus radošos bērnu un 
vecāku veidotos meistardarbus pirmsskolas ves-
tibilā: didaktiskās attēlu kartiņas, vārdu krājuma 
pilnveidei, dažādas lupatu lellītes, konstruētas 
mašīnas, daudzas rotaļlietas  bija veidotas no otr-
reiz lietojamiem materiāliem: grabulītis, magnētu 
spēle, bumbiņu ceļojums par plastmasas pudeļu 
labirintiem u. c. 
    Lai arī vecāku un bērnu aktivitāte nebija liela, 
iesaistoties šajā mājas darbā, katras ģimenes vei-
kums, kuri mājas darbiņu izpildīja, bija kā brīniš-
ķīgs veidols, kurā vecāki ieauda sava bērna kar-
stākos vēlējumus!

Metodiķe - Sanda Sīle
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PROFESIJU NEDĒĻA PIRMSSKOLĀ

Šajā februāra mēnesī visas trīs pirmsskolas bērnu grupiņas aktīvi darbojās un izzināja dažādas pro-
fesijas. Bērniem bija gan iespēja apgūt iemaņas frizūru veidošanā, šūšanā, dārzniecībā, muzicēšanā, 
gleznošanā, visas grupas bērni iejutās pavāru lomās, cepa, vārīja, ēda paši un cienāja vecākus. Šajā 
laikā grupiņās viesojās arī bērnu vecāki, kuri prezentēja savas profesijas. Tā, piemēram, bērniem 
bija iespēja iepazīt plašāk ārsta profesiju.  Noskaidroja, ka ārstam ir jāiegūst augstākā medicīniskā 
izglītība, ārsts izmeklē pacientus, novērtē slimības 
un to radītās sekas, ārstē slimības, veic profilaktiskos 
pasākumus slimību novēršanai. Noskaidroja, kādi ir 
darbam nepieciešamie instrumenti un kā tos sauc. 
Uzzināja, kādi ir ķirurga darba pienākumi, darba 
specifika, atšķirībā no ģimenes ārsta darba pienāku-
miem. Arī jūrnieka profesiju iepazīstot, bērni uzzinā-
ja daudz ko jaunu: cik dažadi ir peldlīdzekļi, kādas ir 
to funkcijas, kas jāzina, jāiemācās, lai būtu labs jūr-
nieks. Bērni noskaidroja, kas atrodas glābšanas lai-
vās, kāds ir ikdienas darbs jūrniekam uz kuģa. Vēroja 
dažādus gliemežvākus, kuri bija atceļojuši no dažā-
dām pasaules zemēm, kā arī prezentācijas noslēgu-
mā paši varēja apgūt prasmi jūras mezglu siešanā.
   Bērni uzzināja, kas ir sporta olimpiskā vienība, kā-
das ir tās darbības galvenās funkcijas. Bērni uzzināja, 
ka sportisti saņem treniņu un sacensību procesam 
nepieciešamo finansiālo palīdzību. Bērni nostiprinā-
ja zināšanas par dāžādiem sporta veidiem, sporta 
formām un vitamīniem. Uzzināja, ka olimpiskie apļi 
simbolizē olimpiskās saimes vienotību un draudzī-
bu starp visu kontinentu tautām. Prezentāciju no-
slēdzot bērniem tika piedāvāta aizraujoša aktivitāte: 
sameklēt olimpiskos apļus dažādos aksesuāros par 
ko viņi saņēma gardu torti, olimpiskajiem apļiem iz-
rotātu.

Liels paldies pirmsskolas audzinātājām un auklītēm 
par ieguldīto enerģiju un izdomu, lai īstenotu tik radošu un aktīvu profesiju nedēļu!
    Paldies Elizabetes vecākiem – Agnesei un Jānim, Elīzas mammai - Vinetai, Emīlijas un Madaras 
tētim Andrim par izzinošajām prezentācijām, kā arī svarcēlājam Edgaram, kurš izcilāja grupiņas 
bērnus ar lielāko prieku!

Metodiķe - Sanda Sīle
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Ūdentiņis straujtecītis
Lielu darbu darītājs:
Māsai ziedu nesējiņis,
Bāliņam sudrabiņa.
/Latviešu tautasdziesma/
 
    Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu tiek atzī-
mēta Pasaules ūdens diena, organizējot dažā-
dus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai 
pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens sva-
rīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā Pasaules ūdens 
diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada. Arī PPII
 „ Pasaku Valstības” bērni tika rosināti izprast, 
kāda ir dzeramā ūdens nozīme,  kas ietekmē 
ūdens resursu izsīkšanu visā pasaulē, kāpēc jādzer ūdens katru dienu.
    Lielākas izpratnes veicināšanai ” Taureņu” grupas bērni devās ekskursijā uz vienu no ievēroja-
māko ūdens apgādes muzeju Eiropā – uz Rīgas ūdensapgādes muzeju Baltezerā. Vecās Baltezera 
ūdens sūknētavas telpās iekārtotais muzejs dibināts 1988. gadā. Muzeja eksponāti ļauj izsekot 
Rīgas ūdenssaimniecības attīstībai no viduslaikiem līdz pat mūsdienām. 

    Ekskursijas laikā bērni aplūkoja tvaika mašīnas, tvaika katlus, guva daudz pozitīvu emociju un 
jaunas zināšanas.
Dažas no tām:
 - Ūdensvadus sākotnēji taisīja no priežu stumba;
 - Baltezerā ir neizsīkstoši grunsūdeņu krājumi;
 - Stacija tika uzbūvēta gada laikā;
 - Baltezerā iedzīvotāji ūdeni iegūst no  grunsūdeņiem, nevis no ezera;
 - No kaimiņvalstīm Latvijā ūdens ir vislētākais;
 - Baltezera ūdensapgādes muzejs ir nesaraujami saistīts ar visu Rīgas pilsētas ūdensap-
gādes sistēmu, kas ir veidojusies gadsimtu gaitā.
Paldies Elīzas mammai – Vinetai, Emīlijas mammai – Lienei, Ričarda mammai – Agnesei par līdzda-
lību un palīdzību organizatoriskajos jautājumos!
    Malkojot ūdens glāzi, aizdomāsimies par ūdeni kā vērtību – par ūdeni un savu veselību – dzīvī-
bas nesēju. Lai katrā Jūsu mājā ir skaidrs, dzidrs un veldzējošs ūdens!

„ Taureņu” grupas skolotājas: Sanda un Monta

PASAULES ŪDENS DIENA
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 Lieldienas "Pasaku Valstībā" tiek ļoti 
gaidītas, jo līdz ar tām atnāk pavasaris 
ar bērnu ļoti iecienītiem sēšanas un 
stādīšanas darbiem, ilgi gaidītām putnu 
dziesmām. Saule spīd arvien spožāk un 
mums tiek arvien vairāk gaismas, vietām 
jau parādās pirmie zāles asniņi. Tātad, 
pavasaris ir klāt! 
Tematiskajā rītā „ Es pazinu to putniņu” 
pie bērniem ieradās lācītis, kurš no skanīgajām putnu dziesmām bija pamodies no ziemas miega. 
Bērni kopā ar ķepainīti izlocīja kājas rotaļās un dančos, apguva praktiskas iemaņas olu krāsošanā. 
Bērni kārtīgi izšūpojās, ripināja olas, sacentās, kuram spēcīgākā ola.
    Šajā laikā daudzviet Ādažos un tās apkartē klaudzēja āmuri un tapa daudzas jaunas mājvietas 
putniem, jo čakli pie darba stāja „ Pasaku Valstības” tēti ar saviem bērniem.
    Būrīša izlikšana parka teritorijā ne tikai bērniem, bet arī vecākiem pavērs iespēju piesaistīt 
putnus tuvāk pirmsskolai un iepazīt tos tuvāk visa gada garumā.

Metodiķe: Sanda Sīle

29. aprīlī PPII „ Pasaku Valstība” Ādažos norisinājās Pierīgas 
pieredzes seminārs, kuru vadīja skolotāja – Liene Skuja.
Liene iepazīstināja skolotājas ar savu izstrādāto dabas 
metodiku, kura ietver bērna vecumam atbilstošu un 
daudzveidīgu metožu pielietojumu,  kas ir vērsts uz dabas 
izzināšanu un iepazīšanu, dabā notiekošo procesu un 
parādību izpratni un to analizēšanu. 

Brīvdabas pedagoģijas mācību process saistīts ar nodarbībām 
brīvdabas vidē. Tās iet “roku rokā” ar apgalvojumu, ka dabu 
patiesi iemīlēt var tikai atrodoties dabā. Dabas burvību izbaudīt varēja arī skolotājas, kuras soli pa solītim, 
lasot Vinnija Pūka atstāto vēstuli, atbildīgi veica katru uzdevumu rotaļu laukumā. Tāpat bija arī aktivitātes, 
kur skolotājām pašām vajadzēja kreatīvi domāt, sadarboties komandās, prezentēt paveikto, tādējādi 
pilnveidojot savu pieredzi un zinātkāri. Semināra izskaņā skolotājām bija iespēja iepazīt metodiķes 
Sandas Sīles veidotās filmas par dabu un izstrādāto materiālu „ Skolotāja rokassgrāmata.”

Mums bija patiess prieks uzņemt ciemos skolotājas no citām pirmsskolām! Gaidīsim Jūs atkal nākošgad, 
bet nu jau citā laikā un ar citu Jums interesējošu, aktuālu tēmu!

Metodiķe -  Sanda Sīle

ES PAZINU TO PUTNIŅU

PASAKU VALSTĪBĀ PIEREDZES SEMINĀRS
" AKTIVITĀTES BRĪVĀ DABĀ – 4 GADALAIKI”
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TRIKU DIENA "PASAKU VALSTĪBĀ”

Vecāku Balle

Kas būtu, ja man būtu manta, kuru visvairāk vēlos, ja 
mana manta pārvērstos par... Izrādās, ka mums ikdienā 
apkārt ir tik daudz lietas, no kurām var uzburt lielus un 
mazus brīnumus. 
   Šogad „ Taureņu” grupas bērni, kopā ar klauniņu Fuksīti 
1. aprīlī uz svētku zāli uzaicināja „Cālīšu” un Mārīšu” 
grupas bērnus, lai parādītu kā no vienkāršām lietām var 
uzburt brīnumainas lietas. 
"Šurum- burum, braku briks, trillā rallā opsā čiks;
Lai brīnums rodās vēlamies mēs un prieku Jums lai nes”!
     Bērni parādīja, kā ir iespējams ar papīra konusiņiem noturēt 5 bērnu smagumu, kā no maza 
papīra var uztaisīt to divas reizes lielāku, kā ar vienkāršiem paņēmieniem var dabūt olu pudelē, 
kāpēc iedurot balonā irbulīti tas nepārplīst, kā ir iespējams balonu piepūst pudelē, kā var panākt, 
ka pa gaisu lido kārbiņa un citi zili, zaļi, lieli, mazi brīnumi.
    Izglītojošo pasākumu papildināja Kristofera tēta  - Ērika paraugdemonstrējums bērniem -  triks 
ar pazaudēto naudiņu, kā arī Klauniņa Fuksīša sarupētie milzu burbuļi.
    Piedāvātie eksperimenti un uzdevumi ļāva bērniem kļūt par pētniekiem, mācoties pašiem 
vērot notiekošo, pašam darbojoties nonākt līdz secinājumiem, rast atbildes uz jautājumiem.  Lai 
arī turpmāk mums tikpat radoši bērni, aktīvi vecāki un skolotājas!

Metodiķe - Sanda Sīle

    1. aprīlis visā pasaulē ir pazīstams kā Joku jeb smieklu diena, kad cilvēki savā starpā izspēlē 
dažādus jokus un sīkas blēdības. Šajā dienā vecāki un „ Pasaku Valstības” kolektīvs jau otro gadu 
pēc kārtas atvēlēja brīvu vakaru, lai apmeklētu vecāku balli.  
      
 Kolektīvs vecākiem prezentēja teātra skečus bērnu audzināšanas jautājumos savā interpretācijā. 
Vecāki varēja ielūkoties ģimenes ainās, kā bērni dodas uz pirmsskolu, kā uzvedās veikalā, 
māmiņdienas koncertā, epizodēm nedaudz piešķirot humora devu. 
    Vakara gaitā par viesu pozitīvajām emocijām rūpējās grupa „Tandēms trijatā”, Edmunda Veizāna 
Modes deju  meitenes un dziedātājs  - Armens. 
 
 Prieks, ka daudzi vecāki aktīvi piedalījās šajā pasākumā - ne tikai vērojot to no malas, bet arī 
iesaistoties atrakcijās un dejās!

Metodiķe - Sanda Sīle
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TALKOŠANAS PRIEKS!

GADA SIRSNĪGĀKIE SVĒTKI – MĀMIŅU DIENA

Arī šogad „PASAKU VALSTĪBAS” kolektīvs kopā ar bērniem 
un viņu vecākiem piedalījās Lielajā talkā! Kopīgiem spēkiem 
sakopām parka teritoriju, bērnu rotaļu laukumiņus un dobes 
kurās ziedēs puķes, kā arī sagatavojām vietu kartupeļu stā-
dīšanai un zaļumu sēšanai.
Darba bija patiešām ļoti daudz un tikai visi kopā mēs tos 
spējām padarīt.
    Pēc talkošanas visi lielie un mazie dalībnieki tika aicināti 
piedalīties „Stipro vīru skrējienā”, kurā pārvarot dažādus šķēršļus un izpildot uzdevumus varēja 
nokļūt līdz finišam. Silta tēja, mazo talcenieku un viņu mammu rokām gatavotās sviestmaizes bija 
jauks vakara noslēgums, lai visi kopīgi priecātos par paveikto. 

Paldies visiem, kuri piedalījās, atbalstīja un palīdzēja Latvijai būt zaļākai!
PPII „Pasaku Valstības” kolektīvs

Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,
Lielu un jauku - gadā tik vienu,
Saņem ziediņus, kurus tev nesam,
Nākam ar sveicieniem tādi kā esam.

Maija sākumā „Pasaku Valstībā” bērnu grupiņās valdīja liels 
satraukums, jo bērni sparīgi gatavoja koncertu saviem vis-
mīļākajiem un tuvākajiem cilvēkiem – māmiņām. 
„Cālīšu” grupas bērniem šis bija pirmais māmiņām veltītais 
koncerts. Dažs bērniņš tik bikls, dažs uztraucies. Ar acīm 
meklē katrs savu māmiņu un kad ierauga to, uzreiz sajūtas 
drošāk. Cits pasmaida māmiņai un dejo tālāk, cits samīļo 
māmiņu un turpina dejot. Katra bērna kustība – palēcieni uz 
abām kājiņām, dejošana pārī, tipināšana uz pirkstu galiem, 
grabulīša spēlēšana noteiktā ritmā,  liek novērtēt, ka mazais 
bērns kļūst aizvien lielāks un  gudrāks, drošāks un pārlieci-
nātāks par saviem spēkiem.
     „Mārīšu” grupā bērni jau paaugušies un drošāki kļuvuši. 
Paši gan skaitīja dzejoļus, izspēlēja teātra ainu par pazaudētiem krāsu zīmulīšiem. Koncerta gaitā 
visas krāsas tika atrastas, nu lielu lielais prieks, jo pateicoties krāšņajām krāsām, tapa krāsaini zīmē-
jumi – māmiņas portreti.  „Taureņu” grupā bērni iejutās ziņu diktoru tēlos, izspēlējot dažādas ainas 
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Pirmssskolā veiktās aktivitātes palīdz bērnā atklāt viņa stiprās puses un talantus, izglītojot   har-
moniskas, zinošas, radošas un patstāvīgas personības, arī paši vecāki aktīvi iesaistās bērnu au-
dzināšanā, nepaļaujoties tikai uz pirmsskolā apgūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.  Mēs 
skolotājas priecājamies par katra bērniņa sasniegumiem, spēju izaugsmi, īpaši tajos mirkļos, kad 
bērni ar lepnumu stāsta par saviem sasniegumiem ārpus pirmsskolas izglītības iestādes. Lūk, daži 
no „ Taureņu” grupas bērniem, par kuriem vēlamies, mīļais lasītāj, pastāstīt arī Jums!

ELIZABETE JUDINA
 Elizabetei ir 6 gadi. Lai arī Elizabete labprāt brīvo laiku pavada spēlējo-
ties kopā ar māsu, viņai ir daudz  dažādi hobiji un brīvā laika nodarbes.
Patīk braukt ekskursijās kopā ar KKM kluba „Kāpēcīšiem,” pabijusi dau-
dzos muzejos, dažādās lauku saimniecībās, dabas parkos tepat Latvijā 
un arī ārpus tās. Vēl Elizabetei patīk grāmatas, kuras nu jau var arī pati 
lasīt nedaudz, ne tikai klausīties kā mamma lasa priekšā. Šogad kopā 
ar lielo māsu piedalījās Bērnu žūrijā 2015 – Ādažu bibliotēkā ņēma uz 
mājām un lasīja grāmatas, rakstīja savu vērtējumu un par centīgo dar-
bu pat nopelnīja Ādažu bibliotēkas rīkoto ekskursiju uz jauno Latvijas 
Nacionālo bibliotēku.
Divas reizes nedēļā Elizabete dodas uz popgrupas „Rakari” mēģināju-
miem un dažreiz brīvdienās piedalās koncertos vai konkursos. Mazliet 
grūtāk ir ar mūzikas skolas sagatavošanas klases nodarbībām, jo spēlēt 
klavieres patīk, tikai tie mājasdarbu vingrinājumi ne vienmēr sanāk kā 
gribētu. Un tad vēl ir jāpaspēj arī uz baseina peldētapmācības nodarbībām, lai vasarā var droši 

KO DARA BĒRNUDĀRZNIEKS NO BĒRNUDĀRZA BRĪVAJĀ 
LAIKĀ?

TV ekrānā.  Māmiņām bija iespēja baudīt tādus raidī-
jumus kā: „100 gramu kultūra”, „Skaisto melodiju lokā”, 
„Overtime TV”, „Ķepa uz sirds”. Bērni iejutās arī pavāru 
lomā, dejoja baletu,  kustējās Āfrikas ritmos, kā arī dejo-
ja spēkavīru deju.
    Visu grupu bērni jau ar pirmajiem pavasara saulītes 
siltajiem stariem, sēja puķu sēkliņas un raudzījās, lai 
māmiņām izaug krāšņas puķītes, kuras pasniedza kā 
dāvanu svētku koncertā.  Neizpalika arī pašu gatavoti 
un cepti gardumi: „Cālīšu” un „Mārīšu” grupas bērni gatavoja cepumus, bet „Taureņu” grupas bērni 
cepa picas - katrai māmiņai savu. 
    Koncerta noslēgumā bērni kopā ar māmiņām devās kopīgā rotaļā, kas radīja pozitīvas emocijas, 
esot visiem kopā!
    Sveicam visas māmiņas, esošās un topošās, kā arī vecmāmiņas! Lai bērni jūs priecē ar jauniem sa-
sniegumiem, lai jums veselība un neizsīkstošs spēks izstarot siltumu un mīlestību! Milzīgs PALDIES 
mūzikas skolotājai Ivetai Blūmai, kā arī visām grupas skolotājām un skolotāju palīgiem par neno-
gurdināmo enerģiju, mācot mazos ķiparus, dodot viņiem pārliecību par saviem spēkiem,  pārlieci-
not par varēšanu, drosmi nebaidīties, izbaudīt bērnību!

Metodiķe - Sanda Sīle
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justies ūdenī.  Nodarbību un aktivitāšu ir daudz, tāpēc tiek ļoti gaidīta vasara, kad varēs atpūsties.
Brīvā laika lietderīga izmantošana mūsdienu bērniem ir problēma. Tā atkarīga no prasmes savu 
laiku organizēt, gan no tā, cik daudz ir brīvā laika. Kā mamma es priecājos, ka spējam  brīvo laiku 
saplānot tā, ka Elizabete gūst ne tikai prieku, tajā ko dara, bet pilnveido arī zināšanas un prasmes, 
kuras noderēs uzsākot skolas gaitas.

Elizabetes mamma - Ineta
MARTINS CAUNE
Martins dzimis ir zīmīgā dienā - 1. septembrī. Ar „Pasaku valstību” iepazinās jau pavisam ātri. Pirms-
skoliņu apmeklē jau no pusotra gada vecuma. Ātri sadraudzējas ar bērniem, audzinatājām un auk-
lītēm.
Nu jau ir izaudzis līdz „ Taureņu” grupiņai. Bērnu dārzs ir tā vieta, 
uz kuru Martins dodas labprāt. Tur gatavo visgaršīgāk, var iema-
cīties daudz jauna, audzinātājas ir visgudrākās un var arī pablē-
ņoties.
Martinam ļoti patīk ceļot. Pirmais lidojums bija 8. mēnešu vecu-
mā. Katru gadu braucam slēpot uz Tatriem. Šogad iemācījās sli-
dot ātrāk par mammu. Patīk peldēt, slēpot ar distanču slēpēm un 
piedalīties sacensībās.
No trīs gadu vecuma Martins uzsāka mācības TDA ”Zelta Sietiņā”. Sākumā tā bija mammas inicia-
tīva, bet Martins uzreiz tam piekrita. Nodarbības ir divas reizes nedēļā, bet, kad tuvojās koncerti, 
katru dienu. Dažreiz nākas atteikties no kādas ballītes vai teātra izrādes dārziņā. Bet, kad kāpj uz 
skatuves, tad ir milzīgs prieks pašam. Ar deju kolektīvu ir uzstājies dažādās Latvijas pilsētās. Ir pat 
nācies dejot uz Nacionālās Operas skatuves.
Lielākā Martina kaislība ir futbols. Spēlē jau vairak kā gadu FK „Ādaži”. Piedalās veiksmīgi turnīros. 
Nopelnītas jau piecas medaļas un kauss kā labākajam spēlētājam.

Martina mamma - Inese
SAMANTA ŠLESERE - STRAUTIŅA
    Rīgas Vingrošanas skolu apmeklē kopš 2013. gada septembra, kurā trenējas Mākslas vingrošanā. 
Pirmos divus mācību gadus trenējās interešu grupā, bet sākot ar šo gadu jau sporta klasē. Treniņi 
notiek 3 reizes nedēļā 1,5-2h, tai skaitā sestdienas rītos! 2 reizes nedēļā viņa trenējas tehniku pie 
vienas no labākajām trenerēm Latvijā un viens treniņš notiek pie baleta horeogrāfes. Reizēm mēs 
ģimenē brīnāmies par viņas apņēmību,  bet Samantai pašai ļoti patīk tas 
ko viņa dara! Katru sezonu notiek sacensības – normatīvu izpilde, kurās 
2014.gadā Samanta ieguva 1.vietu.
  Papildus Mākslas vingrošanai Samanta jau 3 gadus arī dzied Ādažos 
popgrupā „Rakari”, kuru apmeklē 2 reizes nedēļā. Ar „Rakariem” apmek-
lē daudz dažādus konkursus, arī ārpus Latvijas. Pagājušajos Ziemassvēt-
kos popgrupa sniedza koncertus dažādos korporatīvajos pasākumos, 
dažkārt brīvdienās bija 2 koncerti, kad bija jāpaspēj no vienas vietas aiz-
braukt uz otru!  Šosezon Samantai lielākais notikums bija ciemošanās TV 
raidījumā „Kas te? Es te!”, kurā filmējās kopā ar Pukšu! 
    Ir dienas, kad iestājas pagurums un Samantai nekur negribas doties, 
jo sanāk katru vakaru braukt uz vienu no nodarbībām,  vienīgais brīvais 
darba nedēļas vakars ir piektdiena, kad esam visi kopā mājās! Ir reizes, 
kad iedodam brīvdienu no papildus nodarbībām, bet tad pati sāk vakarā 
dusmoties uz sevi, kāpēc tomēr nav braukusi!                                                 Samantas mamma - Laura
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"Pasaku Valstībā " esam paši mazākie.  Mācību gada sākums aizritējis  
vienam otru iepazīstot, izzinot jauno vidi, ko pasaule mums sniedz.
     Mazajiem „ Cālīšiem” šis 
ir bijis ražens gads. Esam 
gana daudz attīstījuši sīko 
pirkstu muskulatūru veidojot, 
zīmejot, līmējot, virpinot, 
verot, berot. Ar lielu prieku 
mēs ikdienu ejam rotaļās. 
Esam apguvuši daudz un 
dažādas pirkstiņrotaļas, tās 
bērniem patīk jo sevišķi. 
Kā, piemēram, „ Vāru, vāru putriņu,” „ Zirneklītis,” „ Kā uzaust saulīte,” 
„ Pulkstenis,” „ Saulīt, saulīt parādies, mākonītī noslēpies,” „ Kāda 
katram dziesma,” „ Pūšam, pūšam balonu,” „ Bērni šodien priecīgi.” 
u.c. Aktīvi piedalamies pirmsskoliņas tematiskajos pasākumos 
un koncertos. Tas viss, mīļie vecāki, nenotiktu bez jūsu aktīvas 
sadarbības.

    Paldies par aktīvu piedalīšanos mājas darbiņā „ Mana pilsēta,” 
„ Mana rotaļlieta.” Par jaukajiem putnu būrīšiem, kuros nu 

iemitinājušās putnu ģimenītes, arī pavasara talkā 
tika paveikti nozīmīgi darbi. 

     Bērniem katru dienu nepieciešams svaigs gaiss un 
fiziskās aktivitātes, lai uzturētu labu veselību un būtu 
mundri un atsaucīgi rotaļnodarbībās. Katru dienu 
rotaļājamies spēļu laukumā, ja vien ir atbilstoši laika 
apstākļi. Īpaši mazajiem censoņiem patīk darboties 
smilšu kastē, traukt ar velosipēdiem, pētīt bildes 
grāmatās un pētīt vidi sev apkārt. Mācību gads mums 
noslēgsies ar mūsu pirmsskoliņas dzimšanas dienas 
koncertu un tad jau vasariņai durvis vaļā, kur sienāzīši 
spēlēs, taurenīši dejos un bitītes no ziediem medu 
sūks.
Lai jums jauka, radoša un pilnvērtīga vasara ar 

kopīgām aktivitātēm, kas dod patīkamas emocijas un iedvesmo!

„Cālīšu” grupas skolotājas: Daina un Liene

MĒS – PAŠI MAZĀKIE  "CĀLĪŠI”!
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Laiks skrien vēja spārniem,
Ātri tas paiet kopā ar bērniem,
Nu jau klāt ir vasariņa,
Nopelnīta atpūtiņa!

    Visu gadu bērni ir čakli strādājuši, zīmējuši, līmējuši, dziedājuši, dejojuši, vēl un vēl...  Arī vecākiem 
paldies par aktīvo piedalīšanos  aktīvajā bērnudārza dzīvē!  Tēta un māmiņas stiprās rokas lieliski 
strādāja lielajā pavasara talkā, tika sastādītas gan puķes, gan salabota rotaļu laukuma sēta.  Par 
vīrišķajiem darbiem liecina arī  tētu pagatavotie putnu būriši, kuros nu jau iemitinājušās putnu 
ģimenītes. Arī mājasdarbi gada garumā tiek pildīti vecākiem kopā ar savu bērniņu godam: kopā 
tika veidota krāšņa sēņu izstāde, darināta rotaļlieta un skaista māja, par godu Latvijas dzimšanas 
dienai.  
     Mazajiem ķipariem  katra diena dārziņā ir krāsaina. Vitamīnu dienā gatavojām gardus salātus, 
devāmies uz Ādažu tirgu. Sporta svētkos kopā ar vecākiem izlocījāmies un izkrējāmies sporta 
zālē sporta skolotājas Ineses vadībā.Vērojām „ Taureņu” grupas iestudēto izrādi „ Kukulītis” . 
Aktīvi piedalījāmies svētku rītā „ Latvijai dzimšanas diena”. Pie mums ciemojās „Vitamīnu Feja”, 
zobuārste un zobiņš – Baltiņš, pingvīniņš, Ēriks Balodis ar  izrādi „  Ķiplociņš ziemeļos pie vecīša”, 
sadales tīklu Elektro zinību centra vadītājs -  Oskars Lapčinsks ar  izglītojošu nodarbību bērniem 
„Elektrodrošība”. Ciemos pie bērniem sagaidījām arī triku meistaru – Voldemāru Veisu un policistu 
Runci – Rūdi.
    Ar lielu interesi bērni devās ekskursijā uz bibliotēku, kur pildīja dažādus uzdevumus, atpakaļ 

ceļā vēroja dzīvnieciņus „ Sapņu dārzā.” Bijām ciemos pie 
bērniem „ Pasaku Valstības” filiālē, kur vērojām skolotāju 
iestudēto izrādi „ Burvju stabulīte”, sirsnīgi draudzējāmies ar 
bērniem un devāmies jautrās rotaļās. Joku dienā tikāmies 
ar klauniņu Fuksīti, kurš kopā ar „ Taureņu” grupas bērniem 
mums demonstrēja dažādus trikus un lielie krāsu burbuļi.... 
tas tik bija brīnums mums visiem! Lieldienās krāsojām olas 
un iepazināmies ar ticējumiem un tradīcijām. 
    Bez izklaidēm, bērni ieguldīja lielu darbu arī sagatavojoties 

skaistākajiem gada svētkiem – māmiņdienai. Mammas tika apdāvinātas ar portretu gleznu, bet 
pats lielākais darbs bija izaudzēt podiņā samtenīti. Bērni mazajām rociņām laistīja to, rūpējās par 
to, un nu tieši uz māmiņdienas koncertu podiņā gozējās jauks stādiņš. 
    Arī šobrīd bērniem ir cītīgi jāapgūst jaunas dejas, lai priecētu vecākus „ Pasaku Valstības” 9. 
gadu dzimšanas dienas koncertā. Un lielākie grupas bērni steidz apgūt visus burtus un ciparus, 
jo septembrī lielākie grupas bērni iesoļos „ Taureņu” grupā, kur zilbītes kopā raisīsies un pirmie 
teikumiņi lasīsies kopā. 
    Pēc dzimšanas dienas koncerta gan varēsim mazliet doties vasarīgā atpūtā un iegūt jaunus 
draugus visu dieniņu pavadot nu jau apvienotajā grupā. Ārā smiltis būvēsim, smilšu pilis būvēsim, 
lai māmiņai un tētim prieks un pašiem sirsniņā liels prieks!

„ Mārīšu” grupas skolotāja: Elīna Eglīte

KĀ ŠOGAD IR KLĀJIES "MĀRĪTĒM!”
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KĀ ŠOGAD IR KLĀJIES "TAUREŅU” GRUPAI

Mācību procesā šogad iepazināmies ar dažādām tēmām: 
sēnes, profesijas, kontinenti, planētas, putni, ziedi, koki,  
ģimene, kukaiņi, galda kultūra, utt. Tēmas saturs integ-
rējas mūzikā, sabiedriskajā dzīvē, dabā, mākslā (rokdarbi, 
zīmēšana, veidošana), valodā un matemātikā (konstruē-
šana).
    Visam, ko bērns dara ar savām rokam, ir liela nozīme. 
Tādēļ šim procesam pievērsām īpašu uzmanību, ikdienā 
izmantojot pirkstiņspēles un dziesmas, kas attīsta valodu, 
vingrina atmiņu, domāšanu un iztēli, kā arī palīdz veidot glītu rokrakstu. Iemīļotākās apgūtās pirk-
stiņspēles un dziesmas mūsu „ Taurenīšiem” šogad bija: „Pulstenītis”, „ Mīļo draudziņ dejot nāc”, „ 
Pavasaris klāt”, „ Bērni šodien priecīgi”, „ Ir jau visi mūsu bērni”, „ Ja tu esi laimīgs”, „ Nedēļa”, Hei, 
draudziņ!”, „ Ritenītis”, „ Jautrais burtu tirdziņš”, „ Sēņotāji un vāvere” u.c. Iemīļotākās rotaļas un 
spēles :” Rotaļa ar lācīti”, „ Deguns pie deguna”, „ Saulīte ar zelta sietiņu”, „ Juri, Juri neguli”, „ Lapsas 
astes”, „ Krāsas”, „ Jūra bango”, „ Akmentiņš lec”, „ Diena un Nakts”, „ Karstā bumba” u.c.
    Būtiska loma ir praktiskām un radošām nodarbībām – zīmēšanai, gleznošanai, veidošanai, ēdie-
na gatavošanai, šūšanai, konstruēšanai.  Gan zēni, gan meitenes apgūst visus darbus. Īpašu vērību 
vērsām uz lasīšanas un rakstīšanas mehānisma izkopšanu, prasmi saklausīt un saprast dzirdēto, 
saklausīt un diferencēt valodas skaņas, paplašināt vārdu krājumu. Matemātikas rotaļnodarbībās 
veicās pavisam spraigi, jo labas pamatzināšanas tika ieliktas jau vidējā „ Mārīšu grupā”. 
    Ikdienā ļāvām vaļu arī bērnu iztēlei, stāstot stāstus, rosinot brīvo rotaļu. Brīva jeb fantāzijas rotaļa, 
kurā bērni var izspēlēt pašu radītus scenārijus, ļauj bērniem dziļi izjust un piedzīvot dažādus dzīves 
aspektus, apgūt dažādas ģimenes un sabiedrības lomas. 
    Mūsu mērķis ir attīstīt katra bērna aktivitāti (ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko), veidojot iekšēju 
vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi. Bērnā jāveido “ES” apziņa, kas 
balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanu, uz iespēju to dažādi attēlot 
vārdos, krāsās, skaņās, kustībās, dziesmās, dejās utt., tieši tādēļ daudz laika pavadām ārpus pirms-
skolas telpas, dodoties dažādās ekskursijās un iegūstot pieredzi reālās, praktiskās darbībās. Ipaši 
vērtīga bija došanās pusdienās uz kafejnīcu „ Julata”, pansiju „ Anrum”, Brīvdabas muzeju, Rīgas 
Ūdens apgādes muzeju, tirgus laukumu, Ādažu vidusskolu u.c. vietām. Šis gadiņš mūsu grupas 
bērniem paskrēja vēja spārniem. Un nu jau izlaidums klāt!
    Šogad  „ Pasaku Valstībā” izlaidums norisinājās 27. maijā. Absolventu skaits katru gadu palielinās 
un šoreiz jau mūsu pirmsskolu absolvēja 6 brīnišķīgi, uzcītīgi un iztēles bagāti „ Taureņu” grupas 
bērni. Absolventu vidū bija 5 meitenes un 1 puisis, kurš vienā no izlaiduma dejām prata izdancināt 
visas 5 meitenes. Izlaidums bija ļoti mīļš un jautrs reizē, jo tādi reiz ir mūsu visi „ Taureņu” grupas 
bērni un viņu vecāki!
   Zinām, ka bērni neaizmirsīs šeit gūtās iemaņas un turpinās arī skolā attīstīt un pilnveidot sevi un 
vidi sev apkārt! Lai tā ir vieta, kur meklēt ne tikai jaunas zināšanas, bet arī atliek vaļa jauniem brī-
numiem un piedzīvojumiem! Veiksmi un izturību uzsākot skolas gaitas! Bet, bērniem, ar kuriem vēl 
nākošo gadiņu būsim kopā, juhāāā, mūs jauni piedzīvojumi gaidīs un saulīte logā smaidīs!

„Taureņu” grupas skolotājas: Monta un Sanda
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 Profesija – pirmsskolas izglītības skolotāja, Pro-
fesionālais bakalaura grāds izglītībā un mājtu-
rības un mājsaimniecības skolotāja un vizuālās 
mākslas skolotāja kvalifikācija.

Jau pamatskolas laikā zināju, ka būšu skolotāja, 
jo ļoti patika mājturības stundās brīvā atmosfēra.

No 2007. gada darbojos Latvijas Sarkanajā Krus-
tā. Arī šajā organizācijā darbojos ar jauniešiem, 
braucu uz Vāciju apmaiņas programmās, kā arī 
palīdzu uzņemt jauniešus no Vācijas Sarkanā 
Krusta. 

 Esmu bijusi arī nometnes audzinātāja Rīgas rajona bērniem no sociālā 
riska ģimenēm, radoši darbojāmies un lieliski pavadījām laiku, aizmirs-
tot par ikdienas rūpēm.
Darbojoties ar bērniem, gribas domāt, ka mācītās lietas, darbi un pras-
mes palīdzēs viņiem tālākajā dzīvē un komunikācijā ar citiem.

Esmu strādājusi dažādās nozarēs, bet katru reizi atgriežos darbā pie bēr-
niem, jo tas, acīmredzot, ir mans dzīves aicinājums!

Manuprāt, esmu radoša, mūžīgi darbojos, citi 
mani ir iesaukuši par Montieri, jo spēju salabot 
vai sataisīt gandrīz jebko, ja nemāku, tad iemā-
cīšos :) 

Ļoti patīk lasīt grāmatas, it sevišķi angļu valodā, 
tādējādi paplašinot savu vārdu krājumu. Patīk 
atrasties mežā – sēņot, ogot, vai vienkārši elpot 
svaigo gaisu, ceļot ar teltīm, iepazīt jaunas vie-
tas. Lielāko dzīves daļu esmu nodzīvojusi pie jū-
ras, līdz ar to prieks tur vienmēr atgriezties.

         Dzīves moto – Tu pats esi savas laimes kalējs!

KAS IR MONTA KULBE?
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PAGARINĀTĀS GRUPAS  VEIKUMIŅŠ

 PAŠIEM SAVI METODISKIE MATERIĀLI

Pavisam nemanot paskrējis rudens, ziema un ar baltām ievu kupenām, jautrām putnu dziesmām 
noslēdzies kārtējais mācību gads.  Tas mums ir bijis visai radošs, 
mācību procesa pārņemts un dažādām sportiskām aktivitātēm 
caurvīts.
     Mūsu galvenais uzsvars tika likts uz mācībām, ko esam go-
dam paveikuši. Neskatoties uz mūsu diezgan piesātināto die-
nas režīmu, spējām laiku arī rast dažādām aktivitātēm, svētku 
svinēšanai un radošo darbiņu veidošanai.
Lai saulaina, jauka un piedzīvojumiem bagāta vasara!

Bērns pirmskolas vecumā burtiski visu uzsūc sevī – 
skaņas, formas, sajūtas, krāsas un izjūtas. Šajā vecu-

mā īpaši jādomā par vidi, cil-
vēkiem, kas ir bērnam apkārt, 
lai 
attīstība noritētu pilnvērtīgi. 
Tas ir ceļš uz bērna psihisko 
procesu attīstību. Piedāvā-
ju ielūkoties dažos skolotāju 
veidotajos metodisko mate-

riālu klāstā.
  
    Piedāvātās spēles bērniem attīsta sīko pirkstu mus-
kulatūru, sensorās spējas un izziņas intereses apkār-
tējās vides iepazīšanā, veici-
na matemātisko priekštatu 
veidošanos, bagātina vārdu 
krājumu, apgūstot klausīša-
nās un runāšanas prasmes, 
sagatavoties lasīšanas un 
rakstīšanas prasmju apgu-
vei. 
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PAŠIEM SAVA SKOLOTĀJU ROKASGRĀMATA

Ikdienā pedagogam uz darba galda ir daudz dažādas in-
formācijas – noteikumi, instrukcijas, žurnāli utt. 

Sandas Sīles rokassgrāmatas saturs un informācija tajā ir 
tas, kas pedagogam  reāli nepieciešams ikdienā, ko peda-
gogs ātri, koncentrēti un vienkopus var izlasīt un iepazī-
ties ar sev interesējošo jautājumu. 

Kā priekšrocību rokassgrāmatai uzskatu to, ka tur tiek ap-
skatīti jautājumi par kuriem teorētiski maz tiek runāts, bet 
praktiski bieži diskutē skolotājas, kā, piemēram, uzvedība 
pasākumos, ētikas principi, vizuālais tēls, pedagogu pie-
nākumi utt. 

Skolotājs tiek ieskauts Ministru kabinetu noteikumu gū-
zmā, kurā bieži min to, ko skolotājs nedrīkst darīt, bet kā 
tad ir pareizi rīkoties? Atbildes nav vai arī tā ir iepīta līku-
mu līkumos tā, ka nav pat izprotama skolotājām ar aug-
stāko izglītību.  

Sanda Sīle rokassgrāmatā sniedz rekomendācijas un ie-
teikumus, tādējādi veidojot šo rokassgrāmatu lietojamu 
ik dienas.
Paldies Sandai Sīlei par ieguldīto darbu un pacietību ma-
teriāla tapšanā!

Vadītāja – Ilze Pētersone - Jezupenoka
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KĀ IEMĀCĪT BĒRNIEM DRAUDZĒTIES?

Labdien, „ Pasaku Valstības” vecāki!
    Kad Jūs pēdējo reizi satikāties klātienē ar saviem draugiem, un nesteidzīgi izdzērāt tēju un paru-
nājāties? Vai mūsdienu straujajā dzīves ritmā un elektrotehnoloģiju laikmetā, cilvēku savstarpējai 
draudzībai ir laiks un vai tā ir vērtība? Vai vērtība kļūst virtuālā draudzība, kad cilvēki komunicē 
virtuāli, nesazvanās, bet viens par otra jaunumiem un notikumiem uzzina sociālajos tīklos?
    Domājot par bērnu savstarpējo draudzību bērnu dārzā vai spēļu laukumā, primāri jāvērš uz-
manība ģimenes videi, kurā aug bērns.  Pirmo draudzības pieredzi bērns apgūst mājās, kur viņš 
redz mammas un tēta savstarpējo draudzību, kā arī vecāku attieksmi pret sevi. Bērna un vecāku 
savstarpējo attiecību piemērs veidojas kā primārais savstarpējo attiecību piemērs bērniem ar ap-
kārtējiem cilvēkiem.  Tāpēc vecākiem jāatceras, ka bērns pamana katru vārdu, katru kustību, ko 
jūs savstarpējā komunikācijā paužat un kā risiniet savstarpējos konfliktus ģimenē. Ja bērni redz, 
ka vecāki ar cieņu un mīlestību izturas pret savu bērnu, kā arī pret savu partneri, tad bērni mācās, 
ka savstarpējās attiecības ar saviem draugiem veidot arī cieņpilnas. Bet, ja bērni redz agresīvu, 
neiecietīgu attieksmi pret sevi vai savstarpējās vecāku attiecībās, tad arī pret citiem bērniem viņi 
var kļūt agresīvi.
    Šajā tehnoloģiju laikmetā arī ir svarīgi vecākiem lūkot, lai televizors, telefons un planšete nebūtu 
bērniem draugu vietā, jo bērni nevar iemācīties draudzēties virtuālajā pasaulē.Vecākiem ir jārūpē-
jas, lai viņu atvase satiktos ar saviem vienaudžiem, jo tikai saskarsmē ar viņiem, bērns iemācīsies 
socializēties un draudzēties. 
    Vecākiem būtu vēlams mācīt bērniem iemaņas, kuras palīdzētu bērnam iekļauties grupā un iz-
veidot draudzīgas attiecības ar citiem bērniem:

 - Pieklājības manieres, piemēram, “Labdien”, “Lūdzu”, “Paldies”.

 - Novērot un klausīties, kas notiek bērnu grupā. Izvēlēties piemērotu laiku, kad mēģi-

nāt iekļauties spēlē.

 - Izveidot acu kontaktu ar bērniem un apjautāties, vai var kopā spēlēties.

 -  Jāmāca bērnam, ka nedrīkst darīt pāri citiem bērniem (nekost, nekliegt, neņemt nost 

mantas).

 - Mācīties draudzīgi risināt konfliktus un veidot sarunu.

 - Dalīties ar rotaļlietām.

 - Spēlēt lomu spēles ar citiem bērniem.

 - Izpalīdzēt citiem bērniem.

 - Reizēm piekrist citiem bērniem, lai turpinātu iesākto rotaļu.

 - Atpazīt un saprast citu bērnu izjūtas, piemēram, kad jūtas bēdīgs, dusmīgs, priecīgs.
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DAŽI JAUTRI UN IZGLĪTOJOŠI MIRKĻI NO PASĀKUMIEM

Gaujas svētkos 

CIEMOS TEĀTRA STUDIJA "KĀ UN KĀ” AR IZRĀDI "ANNAS UN ELZAS 
PIEDZĪVOJUMI”

 - Savaldīt savas emocijas.

 - Aizstāvēt sevi un neļaut citiem darīt sev pāri.

 - Piedalīties fiziskajās spēlēs, piemēram, skriešanā un ķeršanā.

Novēlu visiem atrast brīvu brīdi aizņemtajā ikdienā, lai kopīgi ar bērniem un draugiem izbaudītu 
nesteidzīgu kopā būšanu!

Ģimenes psihoterapeite, smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja
Ilze Novikova
Tel.29231301
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 VALSTS POLICIJA STĀSTA 
PAR DROŠU UZVEDĪBU 

MĀJĀS UN UZ CEĻA

CIEMOS TRIKU MEISTARS – 
VOLDEMĀRS VEISS

 IZGLĪTOJOŠA NODARBĪBA 
BĒRNIEM "ELEKTRODROŠĪBA”

 "MĀRĪŠU” GRUPAS BĒRNI 
CIEMOJĀS BIBLIOTĒKĀ
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Pārsteigums mums no Ilzītes - svētku 
vakariņas un relaksācija EBRU mākslā"

ZUMBA KINDS JR. ATKLĀTĀ 
NODARBĪBA
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"Pasaku valstībai" dzimšanas diena 

17. jūnijā nosvinējām mūsu mīļajai pirms-

skoliņai devīto dzimšanas dienu. Tai par 

godu vecāki tika aicināti uz koncertu “ 

Saule, jūra un vējš.” Uzvedumā galve-

nais varonis bija Kapteinis Reinis, kurš 

lasot pirātu avīzi, uzzināja, ka “Pasaku 

Valastībā” atklātas lielas bagātības. Nu 

ko, kavēties nav vaļas, viņš uzšvilpa ko-

mandai. Laiks doties jūrā. Viņa koman-

du ceļā gaidīja dažādi piedzīvojumi: gan 

spēcīgas lietus gāzes, gan karsta saule. 

Ceļā jūrnieki makšķerēja zivis, vēroja, kas 

notiek aiz horizonta, pat satika īstus pirātus. Ceļš ir garšs, 

pārbaudījumu pilns, taču komanda veiksmīgi nokļuva gala-

mērķī, lai mājās dotos ar lielo guvumu – dārgumiem. Brau-

ciens kapteinim un viņu komandai izvērtās pavisam citāds, 

nekā sākotnēji sapņots. Kas to varēja iedomāties, ka saule, 

kas pie debess juma, ka mākoņi, kas aiz horizonta, ir tie īstie 

un patiesie dārgumi? To Kapteinis ar savu komandu saprot 

tikai tad, kad ir nonācis galamērķī – “ Pasaku Valstībā”.

    Iestādes vadītāja Kapteinim atklāj, ka dārgumi jau esam 

mēs paši, mūsu bērni, bērnu vecāki, mūsu kolektīvs. Tieši 

sadarbība ar vecākiem dod gandarījumu par paveiktiem 

darbiem un realizētām iecerēm.

    Dzimšanas dienā, kā jau ierasts, neizpalika piepūšamās 

atrakcijas, baloni, svētku torte, smaidoši svētku viesi un 

koncerta rīkotāji. Lai mūsu pirmsskoliņa arī turpmāk ir pie-

pildīta saulainiem smaidiem un darbīgām rokām!

Metodiķe: Sanda Sīle
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 LABIE DARBIŅI SILDA UN MĪĻO MŪS IKDIENU!

• Paldies Elizabates J. mammai par plastmasas spēļu klučiem, šokolādes 
konfektēm, sagadātajām puķēm, kuras rotā mūsu pirmsskolas puķu dobes!
• Paldies Amandas vecākiem par maizīti!
• Paldies Elizabetes V. ģimenei par  bērzu sulām!
• Paldies Elīzas, Emīlijas, Elizabetes V. ģimenei par savas profesijas iepazīstinā-
šanu grupas bērniem!
• Paldies Elīzas mammai par papīru, vitamīniem grupas skolotājām, darba cim-
diem, par tortēm, kuras nobaudīt varēja visi čaklie talkotāji!
• Paldies Amandas, Elizabetes J., Samantas, Megijas, Emīlijas, Kristofera vecā-
kiem par  saldo un sāļo kliņģeri izlaiduma dienā!
• Paldies Keramikas skolotājai – Zigrīdai par sagādātajām līmplēvēm!
• Paldies Arno ģimenei par grāmatām!
• Paldies Gustava tētim par organizatoriskajiem jautājumiem pasākuma rīkošanā 
bērniem -  “Elektrodrošība”!
• Paldies Andreja vecākiem par plastmasas palikņiem!
• Paldies Dāvida mammai par kulinārijas našķiem!
• Paldies Polinas vecmāmiņai par saldumiem grupas skolotājām un bērniem!



Beidzot mācību gadu gribam jums pateikties 
par sadarbību. Paldies, ka interesējāties par 
savu bērnu sasniegumiem,  paldies, ka izmanto-
jāt iespēju un apmeklējāt vecāku pēcpusdienas, 
ka atbalstījāt savus bērnus mūsu pirmsskoliņas 
pasākumos. Jūsu interese un klātbūtne bērnam 
ir ļoti svarīga. 

Šogad viss zied vienā laikā un vienā steigā. 
Skaistās  pilnziedu dienas, lai priecē Jūs visu 
vasariņu!

“Pasaku Valstības” kolektīvs

Vairāk par dzīvi pirmsskolā iespējams uzzināt, atverot mūsu mājas 
lapu www.pasakuvalstiba.com


