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Piedzīvojums gada garumā

Ir paskrējis vesels gads, un atkal jau mēs 
tiekamies pārdomu rindās. Ir liels prieks, 
ka šajā, nebūt ne vieglajā laikā, esam kopā 
un palīdzam viens otram.

Šis mācību gads iesākās ar jaunu pieeju 
izglītības procesam. Jaunā mācību sis-
tēma, kas balstās kompetenču izglītībā 
arī mums bija izaicinājums. Bet bez izai-
cinājumiem nemaz nebūtu iespējams 
progress, tāpēc mēs tam piegājām nopi-
etni un ar lielu atbildības sajūtu. Galu galā 
pirmsskolas izglītības rokās ir ielikts liels 
dārgums – bērni, mūsu nākotne. Peda-
gogu sagatavotībai un izpratnei ir būtiska 
nozīme, lai jaunā kompetenču pieeja real-
izētos ne tikai teorētiski, bet ikdienā, prak-
tiskajā dzīvē. Liels paldies kolēģi Jums -  par 
mirdzošajām acīm ikdienas darbā, par vēl-
mi un gatavību vienmēr pilnveidoties, izglī-

toties un būt 
a t v ē r t i e m 
visam jau-
najam. Man 
ir liels prieks 
un gods, 
ka mēs visi 
kopā ejam 
”Ar mīlestību 
pa gudrības 
taku”  kā 
teikts mūsu 
moto.

Lai veiksmī-
gi startētu kompetencē balstītā izglītības 
saturā, mācījāmies ne tikai no Latvijas 
kolēģiem, bet arī no ārzemju pieredzes. 
Tas ļāva saprast un pārliecināties par to, 
ka ejam pareizā virzienā un apzināt to, 
kas jāpilnveido. Neapšaubāmi, ka tas bija 

izaicinājums arī vecākiem, kuriem aiz-
vien vairāk jāiesaistās izglītības procesā 
pirmsskolā, veltot laiku aktivitātēm, dar-
bībām ar bērnu. 

Lai arī rimti un progresīvi iesākās mācī-
bu gads, un ziema, diemžēl, pagāja ne tik 
ziemīga kā gribētos, mēs nemaz nebijām 
gaidījuši marta ieviestās izmaiņas mūsu 
visu dzīvēs. Attālinātās mācības pirm-
skolas izglītības procesā, laikam, nebija 
paredzējis neviens, bet dzīve nereti ievieš 
savas korekcijas. 
Veselība ir liels dārgums un rūpēs par to, 
šoreiz visiem vajadzēja palikt mājās. So-
ciālā izolēšanās, distancēšanās -  tie ir jau-
nie ikdienas noteikumi un tomēr izglītības 
kvalitāte no tā nedrīkst ciest.

Laiks, lai piemērotos jaunajiem apstākļi-
em nebija daudz, tomēr kompetentais un 
zinošais pedagogu kolektīvs to paveica 
godam! Mājmācības procesam skolotājas 
gatavoja dažādus materiālus vecākiem, to 
pielietošana pašlaik ir vecāku atbildība, un 
tāpēc, jo svarīgāka ir savstarpējā komu-
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nikācija un laba atmosfēra virtuālajā vidē. 
Paldies vecākiem par veiksmīgo sadar-
bību, Jūs esat „supervaroņi”, kas paveica 
neiespējamo misiju (mājmācība, ikdienas 
pienākumi, savi darba pienākumi utt.) reā-
lajā pasaulē.  

Šis klusais laiks ir laiks, kas liek paskatīties 
uz lietām no cita skatupunkta. Ikkatrā brīdī 
mums jāsaredz cerību stars, pozitīvais. 
Izmantojot neierasti tukšās PASAKU VAL-
STĪBAS telpas, apvienojām patīkamo ar li-
etderīgo, un žiperīgu bērnu vietā grupiņās 
sāka rosīties dažādi čakli darboņi. Šajā 
laikā esam paspējuši pilnībā renovēt di-
vas grupu telpas, mākslinieciski pārvērst  
mūsu  ēdamzāli un filiāles foajē. Un, pro-
tams, apdarīti tik daudz mazie un sīkie 
darbiņi. Prieks un gandarījums par paveik-
to, un lai arī ārkārtējā situācija joprojām 
turpinās, bērnu čalas mājīgajās telpās at-

griežas un smaidīgās sejas dod vislielāko 
gandarījuma sajūtu.
Mēs visi labi zinām, ka esam uz pareizā 
ceļa – iepriecinot, lolojot un, protams, izglī-
tojot mazās atvasītes. Varbūt tieši viņi reiz 
būs tie, kas tiks galā ar visām pasaules 
nelaimēm, sērgām un citām likstām. Bērni 
ir mūsu šodiena, un neapšaubāmi, tā būs 
mūsu nākotne.

„PASAKU VALSTĪBAS”13. dzimšanas di-
enā novēlu mums visiem – saglabāt 
iekšējo mieru, lai kādi vēji pūstu, atbalstīt 
vienam otru –lai kādas grūtības ir sasto-
pamas, ļaut vaļu savām trakulīgajām ide-
jām (kā nekā mums ir 13), kas ļaus mums 
pacelties citā dimensijā

Patiesā mīlestībā, 
Vadītāja Ilze

Emocionāli droša un pārraugāma mācību vide

„PASAKU VALSTĪBĀ”

Labdien, mīļais lasītāj!

Esam pavadījuši skaistus un darbīgus mācību gada mēnešus.   
Kamēr daži bērni šobrīd pavada laiku mājās, “PASAKU VALSTĪBĀ”  
rit pārdomāta un rāma rosība - grupiņās top pārvērtības un ir 
ieviestas jaunas izmaiņas! Tuvojoties „PASAKU VALSTĪBAS” 13. 
dzimšanas dienai, laiks atskatīties  uz paveikto.
Uzsākot mācību gadu, kolektīvs Narmadas Tautas skolas 
mācībspēka Andas Pēkšēnas vadībā apmeklēja semināru – 
„Iedvesmojies, uzdrīksties, dari!” Šī semināra laikā tapa  mūsu 
iestādes vīzija: Lai cilvēks būtu pašpietiekams un laimīgs, esi tur, 
kur tev jābūt, domā par nākotni, attīsties, esi motivēts un harmonijā 
ar sevi. Saņem atbalstu no kolēģiem un jūties droši.
Plānojot mācību satura apguvi, un paturot prātā  izvirzīto vīziju, kolektīva viens no 
uzdevumiem bija mācību vides mērķtiecīgs iekārtojums, kas ne tikai radītu patīkamu, 
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pozitīvu gaisotni, bet arī paaugstinātu mācīšanās motivāciju, veicinātu bērna mācīšanos, 
piederības izjūtu un atbildību.
Lai personāls gūtu pārliecību par jaunās mācību pieejas izpratnes atbilstību vides 
iekārtojumā pēc programmas SKOLA2030, mūsu pirmsskolā tika 
organizēti daudzpusīgi atbalsta pasākumi: sapulces, semināri, 
pasākumi, kā arī piedāvāti materiāli par jauno saturu un pieeju.

   » Pedagoģiskās sēdes - 1x pusgadā;

   » Sapulces -  1x mēnesī;

   » Seminārs skolotājām „ Bērns kā aktīvs darītājs jau 
pirmsskolā.” Semināra vadītāja: eksperte SKOLA2030 – 
Inita Irbe;

   » Pierīgas pieredzes seminārs skolotāju palīgiem „Skolotāju palīgu atbalsts 
skolotājām ikdienas mācību procesā.” Semināra vadītāja: eksperte SKOLA2030 
– Inita Irbe;

   » Seminārs skolotājām „ SKOLA2030 – pirmsskolas programma.”Semināra 
vadītājas: S. Sīle, M. Kulbe;

   » Vides iekārtojuma izpēte, skolotājām ciemojoties filiāles grupās;

   » Seminārs personālam „Klusums darbībā”. Semināra vadītāja: I. Pētersone -  
Jezupenoka;

   » Ciemiņi no Teikas PPII „ Dudiņdārzs”. Dalīšanās pieredzē. Praktikuma vadītāja: 
S. Sīle;

   » Skolotāju metodisko darbu izstāde „ Varavīksnes pils” filiāles vestibilā;

   » Seminārs „ Zvaigznīšu pils” kolektīvam „Atbalsts mācību darbā.” Semināra 
vadītāja: Narmadas Tautas skolas mācībspēks -  A. Pēkšēna.

Tāpat skolotājas devās  pieredzes apmaiņas semināros, 
praktikumos, kursos un forumos uz citām izglītības iestādēm 
ar mērķi izpētīt vides iekārtojumu, bagātināt pieredzi mācību 
plānojumā un tā īstenošanā.

Apmeklētie pasākumi

   » Pierīgas novadu apvienības izglītības forums „Iedvesmojies, uzdrīksties, dari!” 
Vadītājas vietniece S. Sīle/Ropažos;

   » Pieredzes seminārs „Spēlējies, mācies, audz!” Metodiķe M. Kulbe, skolotāja J. Cīrule 
/PII „Annele”;

   » Pierīgas vadītāju un metodiķu apspriedes. Vadītāja I. Pētersone  - Jezupenoka, 
vadītājas vietniece S. Sīle, metodiķe M. Kulbe/Ādažu sākumskolā;
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   » Konference „Pasaule  skolā – skola 
pasaulē”. Vadītājas vietniece S. Sīle, 
metodiķe M. Kulbe/Jelgavā;

   » Seminārs „ Kustība un mūzika dabā 
bērna fizisko, sociālo un emocionālo 
prasmju attīstīšanā.” Mūzikas skolotāja 
I. Blūma;

   » Seminārs pirmsskolu un skolu grupām 3 
– 6 gadīgo bērnu pedagogiem  „Mācību 
satura  un pieejas plānošana.” Skolotāja 
A. Lindenberga;

   » Kontaktseminārs „Erasmus +” Metodiķe 
M. Kulbe/Stokholmā;

   » Seminārs skolotājām „Erasmus +”  
Metodiķe  M. Kulbe/Zviedrijā;

   » Kursi Pierīgas pirmsskolas skolotājiem. 
Skolotāja D. Višņevska, L. Gerca/Rīgā;

   » Pieredzes skola PII pedagogiem. 
Eksperimenti bērniem. Skolotāja J. 
Cīrule/PPII „Vinnijs”;

   » Praktikums PII skolotājām, 
pedagoģiskais process izglītojamajiem 
ar mācīšanās un uzvedības 
traucējumiem. Vadītāja I. Pētersone 
Jezupenoka, metodiķe M. Kulbe/
Gaismas pamatskolā;

   » PII pārstāvju apspriedes par jauno 
izglītības saturu un pārmaiņu vadību 
Ādažu novada pirmskolās. Vadītāja 
I. Pētersone  - Jezupenoka, vadītājas 
vietniece S. Sīle, metodiķe M. Kulbe/
Ādažu sākumskolā;

   » Personāla vadības speciālistu kursi. 
Vadītājas vietniece S. Sīle/Rīgā;

   » Tematiskais 
vakars ar Dr. 
psych., psiholoģi, 
kognitīvi 
biheiviorālom 
psihoterapeiti 
Diānu Zandi 
„ Nogurums, 
spriedze un izdegšana – riski, pazīmes 
un risinājumi.” Vadītāja I. Pētersone  - 
Jezupenoka, vadītājas vietniece S. 
Sīle, metodiķe M. Kulbe, skolotāja I. 

Neretniece/Ādažu kultūras namā;

   » Seminārs PII metodiķiem. Metodiķe M. 
Kulbe/ Babītes PII „Saimītē”;

   » Pieredzes skola 
PII pedagogiem 
„Kompetenču 
satura realizācija 
mazbērnu (1,5 – 
3 gadi) grupās.” 
Skolotāja M. 
Marksa/ Inčukalna 
PII „Minkā”;

   » Tematiskais vakars ar Dr. psych., 
psiholoģi, kognitīvi biheiviorālo 
Psihoterapeiti Diānu Zandi „ Pozitīvu 
savstarpējo attiecību veidošana ģimenē, 
darbā un ikdienas dzīvē.” Vadītāja I. 
Pētersone  - Jezupenoka, vadītājas 
vietniece S. Sīle, „Pūcīšu” grupas 
skolotāja I. Neretniece/Ādažu kultūras 
namā;

   » Pieredzes seminārs „ Bērns izzina 
Brīnumainās pasaules dabu pētot, 
darbojoties kopā ar vecākiem un 
pedagogiem.” Skolotāja S. Pranta /PPII 
„Vinnijs.”

   » Tiešsaistes mācības „ Vērtēšanas mērķis 
un process pirmsskolā.” Skolotāja S. 
Pranta;

   » Praktikumi ar B. Brici „Muzikālās 
darbības īstenošana pirmsskolā, 
atbilstoši kompetenču pieejai.” Mūzikas 
skolotāja I. Blūma;

   » PII pārstāvju apspriedes par pārmaiņu 
vadību Ādažu novada pirmskolās. Bērnu 
sagatavotība skolas gaitām. Vadītāja 
I. Pētersone  - Jezupenoka, vadītājas 
vietniece S. Sīle, metodiķe M. Kulbe/
Ādažu Dome.
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Plānojot mācību satura apguvi „ PASAKU VALSTĪBĀ”, visas skolotājas iekārtoja mācību 
vidi atbilstoši bērnu vecumam, izzināmajam tematam un izglītības iestādes resursiem. 
Iekārtojot mācību vidi, tika ievēroti vairāki principi.

1. Mācību vide ir fiziski droša, pārraugāma un 
daudzfunkcionāla. 

Skolotājām ir iespēja  izsekot katra bērna darbībai un sniegumam, ievērojot visus 
drošības noteikumus. Gan telpās, gan ārā paredz vietu, kur bērni var brīvi un droši 
kustēties dažādu darbību laikā,  izmantojot slidkalniņus, dažādas šūpoles, kāpelēšanas 
konstrukcijas, velosipēdus, āra virtuvi.

Pieredzes stāsts

 „Cālīšu” un „Pelīšu” grupas skolotājas  
šajā mācību gadā regulāri aicināja 
bērnu vecākus parūpēties, lai 
bērniem ir atbilstošas drēbes un 
apavi ārā iešanai – tādas drēbes, 
kurās bērnam nav jābaidās nokrist 
vai apsēsties smilšu kastē, lai, 
noliecoties nav plika mugura, un, 
uzlīstot lietum, nav izmirkuši cimdi un 
slapjas kājas. Veiksmīgā sadarbības 
rezultātā, arī pašiem mazākiem 
pirmsskolas bērniem bija iespēja 
doties regulārās pastaigās arī attālāk 
no pirmsskolas teritorijas un piedzīvot 
neaizmirstamus, prieka pilnus 
bērnības mirkļus. Turklāt, gatavojoties 
pastaigai un ģērbjoties, bērni attīstīja 
roku un pirkstu muskulatūru un trenēja 
savas pašapkalpošanās un sociālās 
iemaņas.
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2. Mācību vidē ir paredzēta vieta atpūtai. 

Skolotājas paredz iespēju bērniem atpūsties gan mācību procesa laikā, gan atpūtas 
brīžos, kā arī nodrošina vietu, kur bērni var norobežoties no citiem, piemēram, klusais 
stūris, STOP krēsls, domu kaste, atpūtas dīvāns, pasaku namiņš, spēļu paklājs, dažādi 
relaksācijas vingrinājumi.

Pieredzes stāsts

 » “Taureņu” un „Mārīšu” grupas skolotājas, 
regulāri pārrunājot ar bērniem grupas 
noteikumus, ieviesa bērnu ikdienā 
dažādus radošus paņēmienus.

 » Signāla došana – zvaniņš, kas tiek lietots 
kā zīme, ka ir par skaļu;

 » Klusuma pasaku namiņi, kurā ir iespēja 
norobežoties no visiem pārējiem un 
pabūt klusumā;

 » STOP krēsls ar smilšu pulkstenīti.

Noteikumu zināšana un to ievērošana veidoja bērnos drošības izjūtu, kā arī ļāva 
pieņemt lēmumus pašiem par savu uzvedību.  
 

3. Mācību vidē mācību līdzekļi izvieto-
ti bērnam viegli pieejamās un zināmās 
zonās.

Skolotājas bērniem grupās palīdz veidot ieradumu 
nepieciešamās lietas pašiem paņemt un nolikt atpakaļ 
tām paredzētajā vietā, tāpēc mācību līdzekļus skolotājas 
izvieto tā, lai tie būtu bērnam brīvi pieejami un atbilstoši 
izzināmajam tematam. 
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Pieredzes stāsts

„Pelīšu” grupas skolotāja savā darbā vadās pēc principa – VĒROJU, 
IEDZIĻINOS, IZMĒĢINU, IZVĒRTĒJU un pēc tāda principa arī organizē 
mācību darbu savā grupiņā, pašiem mazākajiem pirmsskolas bērniem  ļaujot 
nesteidzīgi pašvadīties, vērot, izmēģināt, kļūdīties, kaut ko izliet, izbērt, paklupt, 
jo tikai tā drošā vidē un pieaugušo uzraudzībā bērni var sekmīgi attīstīties. 
Bērns dara un pats arī secina.  Tāpat skolotāja, novērojot bērna darbību un 
izvērtējot pieejamos materiālus, secina vai bērna darbībai ir pietiekami daudz 
vietas, vai materiāli ir pietiekamā daudzumā, pārāk maz vai pārāk daudz, vai 
tie novietoti atbilstoši bērna interesēm, vai novietotie materiāli izraisa bērniem 
interesi un ar tiem bērns darbojas.

4. Mācību vide atspoguļo mācību 
procesu un rosina darboties. 

Mācību vide tiek mainīta atbilstoši izzināmajam 
tematam. Skolotājas iekārto telpas tā, lai būtu 
redzams, ko un kā bērns mācās: skolotājas 
izvieto uzskates līdzekļus, atgādnes un citus 
nepieciešamos resursus, kas veicina bērna 
aktīvu un patstāvīgu mācīšanos - burtus, 
vārdus, uzrakstus uz galdiem, sienām, mācību 
zonās, kopā ar bērniem veido domu kartes, 
atziņas, radošus darbus. 

 

Pieredzes stāsts

Grupas “Runājošās sienas”  ir būtisks mūsu pirmsskolas vides iekārtojuma 
elements, kas ļauj uzskatāmi ieraudzīt darāmo, paveikto un apgūto, padara 
mācīšanos ieraugāmu un saprotamu. Piemēram, „Pūcīšu”, „Lācīšu” un „ 
Taureņu” grupa, veidojot un izmantojot “runājošās sienas”, bērni veiksmīgi 
apgūst prasmi lasīt, rakstīt, attēlot skaitu ar cipariem, veidot vizuālas kolāžas, 
plānot un pašiem izvērtēt sava darba panākumus
.
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5. Mācību vidi skolotājs veido kopā ar bērniem. 

Kā katru gadu, arī šogad mūsu kuplā saime pulcējās mēneša svētkos. Savstarpēji 
daloties ar zināšanām, bērni prezentēja izzināto ekskursijās, mācību pastaigās, grupas 
dzīvē, uzskatē izmantoja zīmējumus, fotogrāfijas, apģērbu, telpiski veidotus objektus. Tik 
radoši un aizrautīgi savā priekā un lepnumā par paveikto ir mazie censoņi.  Īpašs prieks 
vērot kā  bērni piedalās telpas iekārtošanā un noformēšanā, tādējādi radot piederības 
izjūtu, attīstot atbildību par kopīgi izveidoto.

Pieredzes stāsts

 „Zaķīšu” grupas skolotāja gada garumā 
sistemātiski iesaista bērnus mācību vides 
iekārtošanā, tādējādi palīdzot bērniem 
apzināties, ka grupa vai zālē ir viņu kopīgā 
mācību telpa: ja bērni paši izlēmuši, kur kādi 
materiāli jāglabā, nevis kāds cits, piemēram, 
skolotāja vai skolotājas palīgs to ir noteicis, 
viņi to labāk atceras tajā brīdī, kad jākārto 
grupa vai kāda cita telpa, kurā uzturas.

6. Izglītības iestādes tuvāko apkārtni regulāri un mērķtiecīgi 
izmanto kā mācību vidi. 

Mācības skolotājas organizē visdažādākajās vietās: pirmsskolas izglītības iestādē un 
ārpus tās, piemēram, parkā, mežā, zirgu stallī, zemnieku saimniecībā, muzejā, sporta vai 
rotaļu laukumā, Ādažu mākslas un mūzikas skolā.

 
Pieredzes stāsts

 „ Lācīšu” grupas bērni šajā pavasarī 
devās izbraukumā uz zirgu stalli. 
Pirms došanās ceļā viņi pārrunāja, 
ko viņi zina par zirgiem, staļļiem, 
un vienojās, kā stallī uzvedīsies, lai 
izbraukums būtu patīkams. Idejas 
par zirgu stalli kopā ar zīmējumiem 
un vienošanos par uzvedību pielika 
pie „ Runājošās sienas”. Atgriezušies 
no mācību ekskursijas, bērniem 
bija daudz iespaidu, kuri tika attēloti 
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mākslas darbos. Kāds izvēlējās veidot akvareli, cits gleznoja ar guašu. 
Skolotāja rosināja pierakstīt, kas darbā attēlots. Mazāko rakstītāju domas 
pierakstīja skolotāja. Ik rītu, ienākot telpā, bērni var atcerēties ekskursiju, 
pārdomāt to, pārskatīt fotogrāfijas, ielūkoties grāmatās, izlasīt vārdus un 
pievienot jaunus, pārdomāt idejas nākamajam braucienam. Darbojoties šādā 
vidē, bērni jūt, ka viņu mācīšanās tiek novērtēta, ka tā ir svarīga, viņi izjūt 
lepnumu par to un gūst apjautu, ka svarīgs ir ne tikai rezultāts, bet arī mācību 
process.

 

Veidojot pedagoģisko vidi, būtiski, lai tajā ikvienam bērnam būtu iespēja attīstīties, apgūt 
vērtības un  iekļauties kultūrvidē.
 

Izsaku pateicību visiem „PASAKU VALSTĪBAS” darbiniekiem par gadā 
paveikto, vecākiem par atsaucību! Ikviens ir pielicis savu roku vīzijas un  
mērķu sasniegšanā. Lai arī turpmāk ir prieks praktiski pētīt un mācīties, 
iedziļinoties, veidot emocionāli drošu un pārraugāmu vidi!
---------- 
Vadītājas vietniece izglītības jomā: 
Sanda Sīle

Projekti „Pasaku Valstībā”
 

Izmantojot Erasmus+ piedāvāto iespēju pieteikties konkursa kārtā uz kontaktsemināru 
Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā.
Šis seminārs norisinājās no 9.-10. decembrim, kurā man bija lieliska iespēja tikties ar 
kolēģiem no 18 dažādām Eiropas valstīm lai uzzinātu par mācību vadlīnijām Zviedrijā, 
Erasmus + projektu izveides iespējām un dažādību citās Eiropas savienības iestāžu 
struktūrās. 

Semināra mērķis bija apspriest idejas un tēmas, kas palīdzētu stiprināt izglītības 
kvalitāti pirmsskolas iestādēs. 

Pateicoties semināram, tika radītas jaunas idejas projektu uzsākšanai ar citām Eiropas 
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dalībvalstīm, piemēram, Igauniju un Zviedriju, Itāliju 
un Turciju. Divu dienu laikā tika radīta kopīga projekta 
ideja – IT tehnoloģiju izmantošana, kritiskās 
domāšanas nostiprināšanai. Ir jau pagājis kāds 
laiks un šis, mūsu izveidotas projekta uzmetums 
ir pilnveidots un iesniegts izskatīšanai Zviedrijā. 
Ticam, ka projektu apstiprinās un pedagogiem 
būs iespēja doties apmaiņas braucienos, lai 
gūtu bagātīgāku skatu uz mācību veidu IT jomas 
izmantošanā bērnudārza vidē.

Tas būtu mūsdienīgs veids kā motivēt skolotājas 
un bērnus izmantot IT darbarīkus, lai mācītu un 
mācītos.

Šīs tikšanās laikā visiem kolēģiem bija iespēja 
apmeklēt arī vienu no Stokholmas pašvaldības 
bērnudārziem, kur varējām apskatīt ikdienas gaitas 
dažādos bērnu vecumposmos. Tur atmosfēra bija 

brīva, nepiespiesta, idejām un bērnu realizētiem 
projektiem bagāta. Paši bērni bija atvērti un 
labprāt mums rādīja un stāstīja par savu ikdienu! 

Sajūtot pieredzes apmaiņas vērtību tālākajā 
darbībā, nolēmu iesaistīties vēl vienā  Erasmus+ 
projektā, ar nosaukumu – „Blue and green, hand 
in hand”. Sadarbības partneri būtu Turcija, Itālija, 
Rumānija un mūsu kaimiņvalsts Lietuva. Šajā 
projektā galvenais uzsvars tiek likts uz klimata 
izmaiņām, piesārņotību, atkritumu šķirošanu un 
pilsētu pārapdzīvotību, kā tas mūs ietekmē, un ko 

varam darīt lietas labā, lai kaut cik uzlabotu esošo situāciju. 
 
Šo projektu iesniedzām mēs – „Pasaku Valstība”, kā projekta galvenie koordinatori un 
vai tas tiks apstiprināts uzzināsim tikai augusta beigās. Protams ceram uz to labāko 
iznākumu

Arī vecāki ir bijuši aktīvi un piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā projektā 
– „Sabiedrība ar dvēseli”. Viena no audzēkņu māmiņām -  Elīna Freimane, uzrakstot 
projektu ieguva finansējumu, lai varētu labiekārtot rotaļu laukuma futbola zonu.

Ticam, ka “PASAKU VALSTĪBAS” kolēģiem un bērniem nākamais gads nesīs 
pieredzes bagātus kontaktus, iespēju pārņemt pozitīvo praksi no citām 
valstīm un bērniem iespēju izmēģināt, ko jaunu un vēl nebijušu!
------- 
Metodiķe
Monta Kulbe
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Gada notikumi grupu dzīvēs

„Cālīšu” grupas 2019./2020. m.g.

Dažiem jau otrais gads. Kā tad mums ir gājis pa 
šo gadu… Esam noteikti daudz ko iemācījušies. 
Esam kopā auguši, un mācījušies sadraudzēties un 
aprast viens ar otru.
 
Ar mazajiem “Cālīšu” grupas bērniem, tie, kuri 
bērnudārza gaitas uzsāka pagājušogad esam 
ļoti daudz ko iemācījušies – pašapkalpošanās 
prasmes, esam gandrīz pilnībā nostiprinājuši. Arī 
socializēšanās jomu esam apguvuši. Teikšu, ka ir 
ielikts labs pamats tālākai attīstībai.

Ar lielajiem “Calīšu” grupas bērniem, tie kuri dārziņā 
jau iet otro gadu, esam sākuši jau mācīties padziļināti 
– skaitam, veidojam, zīmējam, stāstam, darām 
dažādus radošus darbiņus, vērojam, salīdzinām utt.  
Kas arī lielajiem bērniem ļoti patīk, viņi ir zinātkāri, 
priecīgi iemācīties, ko jaunu, apņēmīgi izdarīt un 
pabeigt savus darbiņus. Par ko man kā skolotājai ir 
liels prieks, jo ir viegli strādāt ar šādiem bērniem. 

 Lai nodarbības būtu kvalitatīvākas un uzdevumi būtu 
atbilstoši katra bērna vecumam un spējām, bērnus 

iedalījām divās grupās – “Mazie cāļi” un “Lielie cāļi”, taču pastaigas un sports mums 
visiem  ir kopīgs. 

Sportot mums ļoti patīk, mums ir fantastiskas 
sporta nodarbības pie sporta skolotājas - Sabīnes, 
kā arī mēs paši vismaz reizi nedēļā devāmies uz 
sporta zāli un veidojām savu sporta nodarbību. 
Visvairāk “Cālēniem” patīk ķert mazās, krāsainās 
bumbas, ko skolotāja izmeta no lielā groza.

 Pastaigas un rotaļas svaigā gaisā – mums ļoti 
patīk pastaigas, nedēļā divas reizes gājām garās 



1212

pastaigās. Parasti devāmies uz parku, citreiz pat aizgājām līdz skolai. Ejot pastaigā bieži 
vien to veicām kopā ar kādu uzdevumu – spēli, kas mums bija jāpaveic šīs pastaigas 
laikā. Tā „mazais ceļojums” kļuva vēl izglītojošāks. 
Rotaļas laukumiņā – arī tur mums ļoti patīk spēlēties, puišiem ļoti patīk braukt ar dip 
– dap riteņiem, meitenēm smilšu kastē cept smilšu kūkas, šūpoties šūpolēs! Protams, 
neizpaliek arī citas kustību aktivitātes un socializēšanās ar lielāko grupu audzēkņiem.
 

Kopumā šo gadu vērtēju, kā labu gadu bērnu attīstībai. Esam kopā auguši, 
mācījušies, spēlējušies arī strīdējušies, katrs savu taisnību centušies 
pierādīt, bet galu galā vienmēr atraduši kompromisu un spēju sadarboties. 
------

„Cālīšu” grupas skolotāja: 
Madara Marksa

 

„Mārīšu” grupas 2019./2020.m.g.

Mācību gada sākumā lielākie bērni palīdzēja jaunajiem 
grupas biedriem  izprast dienas ritmu un kopīgi mācījās 
sakārtot un uzņemties atbildību par savām mantām. 
Iemācījās uzturēt kārtību savā skapīti un visi kopīgi tīrīja 
un kārtoja grupiņu, lai tā spīdētu un laistītos. Vēl mācījās 
katrs pats atšķirt savas drēbes, it īpaši cimdus, kuri paspēj 
sajaukties kopā un aizmaldīties no sava īpašnieka. “Mārīšu” 
grupas bērni šajā mācību gadā kļuvuši izpalīdzīgāki, 
rūpīgāki un apguvuši jaunas aizraujošas lietas. 
Bērni iepazina Ādažu apkārtni, dodoties pastaigās 

un pētot, kādas 
ģeometriskās figūras 
var atrast dabā, 
mācījās atpazīt koku 
nosaukumus „caur” 
rotaļām un stafetēm.

Latvijas dzimšanas dienā, bērni bija iemācījušies 
mīklas par Latvijas simboliem un lietām, kas 
simbolizē Latviju – valsts prezidents, ģerbonis, eiro, 
Daugava, zaļie meži un karogs. Visi bērni mīklas 

iemācījās no galvas, taču, kad bija jāuzstājas citu grupiņu priekšā, tad uznāca viltīgais 
satraukums, kurš aizdzina dažas mīklas no atmiņas, bet kopīgiem spēkiem visi tika galā. 
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Sirsnīgs un aizraujošs bija Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad darbīgie rūķi bija 
sagatavojuši uzdevumus un pārsteigumus adventes kalendāram. Katrs rīts iesākās 
ar sajūsmu, kad varēja klausīties vēstules, ko rūķi 
bija uzrakstījuši katram bērnam. Ziemassvētkus 
ieskandinājām ar teātra uzvedumu par Mariju un Jāzepu, 
kas bērniem tik ļoti abi izdevās.

Otrajā mācību pusgadā cītīgi pievērsāmies ciparu 
apgūšanai un rakstīšanai, kā arī sava vārdiņa rakstīšanai. 
Bērni iepazina un mācījās prezentēt savas mīļākās 

grāmatas, devās 
ekskursijā uz bibliotēku, 
pēc kā radās tradīcija 
– doties uz Ādažu 
bibliotēku katru mēnesi 
un aizņemties grāmatu, kuru lasīt pusdienlaikā. 

Ūdeni var tik dažādi pielietot, tāpēc “Mārīšu” grupas bērni 
eksperimentēja ar 
ūdeni, lai izprastu 
tā īpašības – ciets, 
šķidrs, gāzveida 

un kā dažādas vielas reaģē ar ūdeni. Bērni vārīja 
dažādas tējas un tās nogaršoja, balsojot, kura 
garšo labāk. Neizpalika arī ēst gatavošana un 
iejušanās pavāru lomās, gatavojot sev un cienājot 
draugus.

 Nevienam negaidot nācās pāriet uz attālināto 
mācīšanos un superīgie vecākie ar bērniem ļoti 
labi tika galā. Parādot savu ikdienu un mācību procesu mājās, sazinoties caur video 
starpniecību un balss ierakstiem. Kaut kas jauns un tai pat laikā aizraujošs. Bērni 
atpazina pavasara ziedus, mācījās augus un to uzbūvi. Aizrautīgi tika gatavotas šķēršļu 
joslas kā sev, tā visai ģimenei. Izaicinājums mums visiem, ar ko labi tikām galā.

Bērni ir kļuvuši patstāvīgāki, draudzīgāki, iemācījušies ciparus, citi atpazīst 
burtus, citi jau lasa. Laiks paskrien vēja spārniem un bērni nemanot ir 
izauguši, tāpēc nelaidīsim garām ne mirkli no mazām ikdienas ainiņām, 
līdz lieliem piedzīvojumiem. Lai koša, aizraujoša un piedzīvojumiem pilna 
vasara!
------

“Mārīšu” grupas skolotāja: 
Justīne Cīrule
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 „Taureņu” grupas raibais  mācību gads

Šajā mācību gadā ,,Taurenīši” katrā 
no mācību jomām  attīstīja pašizziņas 
pašvadības pratību. Lai katru tēmu  izzinātu 
,,Taurenīši” veido runājošo sienu uzdodot 
jautājumus – Ko es zinu..? Ko es vēlos 
uzzināt..? Ko es uzzināju..? Meklēt atbildes 
,,Taurenīšiem” ir interesants process, kas 
vainagojās ar izsmeļošām atbildēm – 
prezentācijām un radošiem darbiem. Liela 
loma tika piešķirta arī sadarbības prasmēm 
komandā. Jo, ja blakus ir draugs, tad rast 

atbildi ir vieglāk. 

Ļoti lielu gandarījumu guva ,,Taureņu” grupas zēni, jo varēja 
piedalīties meistarklasē pie mūsu meistara Andra,  gatavojot 
paši savām rokām putnu barotavu !Tika  mērīts, zāģēts, naglots 
un pašu rokām arī uzstādīts rotaļu laukumā. Šī zēniem bija 
neaizmirstama pieredze. Puišu veikumu var apbrīnot katrs, 
kurš iet garām, vai atrodas laukumiņā!

,,Taurenīšiem”  īpaši mīļš ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, 
kad katrs ar nepacietību gaida sev atdresētu  mīļu vēstulīti 
no rūķa Tudora un  viņa palīgiem. Šajā gaidīšanas laikā 
neatņemama sastāvdaļa bija adventes kalendārs, kur katrai 
dienai savu pārsteigumu – atjautīgu uzdevumu, rotaļu veidā  
bija sagatavojuši vecāki. 

Šajā mācību gadā ,,Varavīksnes pils” filiālē mēneša tēmas ietvaros notika mēneša 
svētki. ,,Taurenīši”  uz katriem mēneša svētkiem gatavojās īpaši rūpīgi un pārdomāti, 
lai  interesanti pasniegtu saviem draugiem savas iegūtās zināšanas – tie bija gan 
dzejoļi, dziesmas  un dejas, gan nelieli skečiņi, un pašu sarakstītu un ilustrētu grāmatu 
prezentācijas. 



1515

,,Taurenīši”  izzināja sevi un pasauli ar nenogurdināmu aizrautību – padziļinātāk iepazina 
Ādažus, Latvijas ūdenstilpnes un novadus, dodoties ekskursijās (Brīvdabas muzeju, 
Ādažu bibliotēku, Ādažu mūzikas skolu), veicot eksperimentus, risinot problēmsituācijas, 
sakopjot apkārtējo vidi! Vēl joprojām turpina nodoties kulinārijas mākslai un rokdarbiem, 
ir radoši un zinātkāri! 

Šis gads mums visiem paliks atmiņā  kā pozitīvām emocijām un smiekliem 
bagāts, atmiņā – ar pandēmijas karantīnas laiku un attālinātām mācībām. 
Mācībām attālināti, bet tai pašā laikā kopā, ar lielu centību un prieku! 
Prieku gan bērniem, gan audzinātājām saņemot atgriezenisko saiti ar bērnu 
veikumu – video un  foto, katras nedēļas ietvaros!
------
„Taureņu” grupas skolotāja: 
Daina Višņevska

“Pelīšu”grupas mācību gads
 

Pelēniem mācību gads iesākās ļoti satraucoši un elpas aizraujoši. Mēs viens otru vēl 
nepazinām, kā arī, bērni nejutās droši, taču tas nebija šķērslis tam, lai mēs spētu viens 
otru iepazīt tuvāk.

Rudens 
 

Septembris…oktobris…novembris...laiks, kad mēs sākām 
pierast viens pie otra, uzticēties viens otram, pamazām sākām 
uz pirmsskolu nākt ar smaidu. Šis bija ļoti emocionāls laiks..
mazulīši jāapčubina, jāsamīļo, jāiedrošina un jārod iespēja kā 
viņam sniegt drosmi, uzticēšanos un prieku! Jārod iespēja ar 
ko un kā viņus visus nodarbināt, lai nebūtu jādomā par mājām 
- mammu, tēti, brāļiem un māsām. Kā tagad atceros - plastilīns 
visiem bija topā - dzeltens vai zaļš, rozā vai sarkans, visi kopā 
vai katra krāsa atsevišķi, tas bija gluži vienalga, galvenais, ka IR! 

Šie pirmie 3 mēneši bija tik interesanti, ka atskatoties uz foto un 
video mēs saprotam - Ak, kādi viņi vēl ir maziņi un zināt griboši! 
Šajā laikā ļoti aktīvi viens otru iepazinām, sadraudzējāmies un 
cītīgi attīstījām pašapkalpošanās prasmes - mazgājām rokas, 
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devām uz podiņiem, meklējām katrs savas gultiņas, skapīšus un dvielīšus. Pelēnu grupā 
ir ļoti apķērīgi un veikli bērni. Zibenīgi apgūst, atceras un ievēro. Dārzeņi, krāsas, otas, 
švammes, dziesmas, dejas, koncerti...vaaaai...cik daudz jaunu, interesantu lietu, vietu. 
Arī rudens lapās pasēdējām un parotaļājāmies. 
 

Ziema
Decembris...janvāris...februāris… drēgns, tumšs un auksts laiks, bet mēs kļuvām droši, 
ziņkārīgi, vēl aktīvāki un zināt gribošāki. Kājiņas un rociņas kustās veiklāk un arī kāds 
nedarbs tiek sastrādāts, lai gan, tie jau nieki, ja salīdzina ar 
to, ka jau ziemā mācējām uzvilkt zābakus, cepures un kāds 
arī kombinezona bikses. Cik tas ir jauki un interesanti! Šis 
bija ļoti skaists, kluss un mierīgs laiks, laiks, kad jāgatavojas 
Ziemassvētku eglei un jārunā par ziemu, Ziemassvētkiem! 

Tieši ziemas mēnešos daudz devāmies pastaigāties, izzināt 
Ādažus. Lielā Ziemassvētku egle arī tika aptaustīta un 

apskatīta, kur tad nu bez tā. Ļoti 
ātri paskrēja šis brīnumu laiks, kad 
nemanījām, ka klāt jau Ziemassvētku 
eglīte, kurā visi pārtapām par maziem Rūķīšiem un gājām 
meklēt Ziemassvētkus. Gatavojoties eglītei, mums bija liels 
prieks par vecāku iesaistīšanos dāvanu gatavošanā, sagādājot 
lielās Ziemassvētku zeķes, kurās jau laicīgi tika liktas iekšā 
visdažādākās lietiņas...jautrs laiks..mīļš laiks! 

Pavasaris
 
Marts...aprīlis..maijs...ārā laiks kļūst arvien 
gaišāks un siltāks, iespēju paliek arvien vairāk. 
Laikā, kad citi mācījās mājās, bet citi čakli 
nāca uz pirmsskolu, cītīgi apguvām mūzikas 
instrumentus - spēlējām tos, aptaustījām tos 
un gatavojām tos paši! Pelēni ļoti lieli malači! 
Tiešām daudz apguvuši! Esot pacietīgi, darbiņus 
spēj veikt un izdarīt līdz galam!

Liels paldies vecākiem par pacietību, iedrošinājumu un palīdzību! Darbs 
mājās šajā laikā nemaz nav tik vienkāršs, paldies par atrasto un atvēlēto 
laiku!
------
„Pelīšu” grupas skolotāja: 
Sindija Pranta
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„Lācīšu” grupa
 
 

„Lācīšu” grupiņas bērni šajā gadā centās apgūt burtus un ciparus, lai varētu nākošajā 
mācību gada apgūt lasīšanas un rēķināšanas prasmes. Bērni konstruēja apgūtos burtus 

un ciparus gan no dažādiem dabas materiāliem, kā arī no ēdamajām lietām.  
Ziemassvētkos mazie „lācēni” pirmo reizi iestudēja teātri „Ruksīšu Ziemassvētki”.  

Katrs bērniņš atbildīgi mācījās savu lomu, dziedāt 
dziesmas, dejot dejas, kā arī palīdzēja rekvizītu 
tapšanā, parkā lasīja žagarus un sūnas, lai varētu būvēt 
zaru mājiņu. Krāsoja, grieza eglītes un sniegavīrus.  
Komandas darbs vislielākā vērtība.
 Šajā mācību gadā 
devās ekskursijās - gan 
uz Brīvdabas muzeju, 
kur bērni iepazinās ar 

dažāda veida ēkām , to formām, salīdzināja kādas ēkas 
tika būvētas agrākos laikos, kādas tagad. Tāpat arī pētīja, 
kur dzīvo zirgi, to mājvietu - stalli, kā arī zirgu paradumus 
un izskatu. Kā tad nu bez izjādes zirga mugurā – aidā!!! 

„ Lācīšu” grupiņās bērniem ļoti patīk arī radošas izklaides 
un atpūta. Krāsu un rotaļlietu nedēļu noslēdza ar ballīti 
piepūšamajās atrakcijās, kas par lusti un prieku visas dienas garumā.

Iestājoties pavasarim, bērni dodas savā pirmajā pārgājienā uz Vējupītes mežu, kur 
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vēroja putnu atlidošanu, klausījās to dziesmas un pētīja  kukainīšus, kuri ir pamodušies 
no ziemas miega.  Kā arī veic pavasara tīrīšanas darbus - uzpošot savu istabiņu.
 
Attālinātajā mācīšanās procesā, bērni ar centību un radošu izdomu, veica skolotājas 
uzdotos mājas darbiņus. Mīļie video sveicieni un virtuālie ziedu pušķi sasildīja manu 
sirsniņu! Paldies jums, ka arī neesot kopā ikdienā, nezūd mūsu grupiņas sirsnība un 
mīļums.

Gads ir aizlidojis vēja spārniem, tik daudz kas piedzīvots, izjusts un 
apgūts. Prieks ikdienu būt kopā ar maniem visforšākajiem „ Lācēniem”. 
Milzīgs paldies arī bērnu vecākiem!
Jūsu atbalsts ir nenovērtējams.
----
„Lācīšu” grupas skolotāja: 
Agnese Lindenberga
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„Zaķīšu” grupa 
 

Šajā mācību gadā „Zaķīšu” grupas bērniem tika izvirzīts mērķis aktualizēt ģimeni, kā 
vērtību. Visas gada tēmas 
tika caurvītas ģimenes 
vērtībām uzsverot, ka ģimene 
ir mūsu balsts, mīlestības 
avots un par to ir jārūpējas, 
jāciena un jālolo. 

Mūsu mērķis ir bērniem 
sniegt to labāko un palīdzēt 
ieraudzīt pasauli, kā 
brīnumiem pilnu un skaistu 
vietu, kur viņi var būtu daļa 
no tās. Pirmajā mācību 
pusgadā lielāku vērtību pievērsām ciparu apguvei, bet otrajā pusgadā pievērsāmies 
burtiņu apguvei. Burtiņi ir kļuvuši ļoti svarīgi un bērni ir gatavi tos rakstīt katru dienu. 

Lielu uzmanību pievēsām arī mūsu pašu draudzībai. Dzimšanas dienas un vārda dienas 
svinējām ar kārtīgām ballītēm, kur dejojām bez mitas un sveicām draugus ar skaistu 
dziesmu un apskāvieniem. Lai svētki šķistu īpašāki, katrs bērns dzimšanas dienā 
saņēma brīnumainu burvju nūjiņu ar kuru piepildīt savus skaistākos sapņus. 

Ziemassvētkus svinējām jautrās noskaņās. Uzsverot ģimenes vērtību svētkos piedalījās 
visa ģimene un kopā gan dejoja, gan dziedāja, gan kārtīgi izsmējās. Bērni bija patīkami 
pārsteigti, ka kopā ar visu ģimeni iejutās kāda meža dzīvnieka lomā. Brīdī, kad sākās 
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pikošanās visi aizmirsa vai ir lielas vai mazs un metās iekšā jautrībā un pikas lidoja uz 
visām pusēm.
            

Arī visa gada garumā bērni juta savas ģimenes atbalstu, jo nākot uz dārziņu, 
dodoties laukā vai mājās no skapīšu durtiņām uz viņiem noraudzījās mamma 
un tētis no fotogrāfijas. Ģimenes fotogrāfija palīdzēja mazināt ilgas un 
novērsa kādu bēdiņu, jo bērni jau zināja, ka mamma un tētis vienmēr ir 
līdzās.
------
„ Zaķīšu” grupas skolotāja: 
Lelde Kozlovska - Klebā

 ‘’ Pūcēnu’’ grupas gada notikumi

Šogad „Pūcēnu” grupas bērni padziļināti izzināja Latviju. Gan Latvijas skaistākās vietas, 
gan simbolus, gan augus. Īpašu uzsvaru liekot uz kompetenču pieeju pēc mācību 

programmas skola 2030. „Pūcēnu” grupas bērnu 
mācības process noritēja apakšgrupās, apgūstot 
prasmi sadarboties komandās, pāros un prast 
patstāvīgi prezentēt pētnieciskos darbus. Bērni ar 
interesi devās pie dabas un pētīja ēkas, upes, mežu 
Ādažos. Vēlāk to atainojot radošajās darbībās un 
īsos stāstījumos. 

Mērķis bija arī 
bērnus ieinteresēt 
doties apskatīt 
kādu no skaistām 
vietām kopā ar 

ģimeni. Piemēram, Liepājas dienvidu fortus, Pokaiņu 
mežu, u.c., lai pēc tam varētu grupā dalīties ar 
iespaidiem un piedzīvojumiem. „Pūcēnu” grupas bērni ar 
prieku devās arī uz Dabas muzeju, lai padziļinātu savas 
zināšanas par Latvijā esošajiem dabas un dzīvo radību 
dažādību. Paralēli mācību procesam bērni prieku guva 
arī brīvā laika rotaļās, spēlēs un fiziskajās aktivitātēs, 
kuras ikdienu izbaudīja dienas ritma gaitā. 
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 Otrajā mācību pusgadā „Pūcēni” aktīvi 
turpināja pilnveidot un attīstīt savas 
prasmes visās jomās gan klātienē, gan 
mācoties attālināti. Mācoties attālināti, 
bērniem bija jāizveido sava grāmatiņa 
„Kā smaržo mana Latvija?!” , kurā bija 
jāapkopo dažādi uzdevumi par augiem. 

Sākot ar auga sastāvu, izskatu, dzīves 
ciklu un beidzot ar paša iestādīto augu, 
un tā augšanas vērojumu pierakstiem. 
Paldies vecākiem par sadarbību un 
līdzdalību, mācoties attālināti. 

Čakli veidojot grāmatiņu un 
pildot daudzveidīgos uzdevumus, tapušas  interesantas, radošas un izzinošas 
grāmatiņas par augiem!
 Esam ļoti gandarītas par tik apzinīgiem un darboties gribošiem bērniem, 
un viņu vecākiem!
---
 „Pūcīšu” grupas skolotāja:
 Irita Neretniece

Laiks uz skolu
 

Droši vien liela daļa topošo pirmklasnieku jau tagad gaida pirmo skolas dienu un vasaras 
vidū būs piemērījuši, kā izskatīsies ar skolas somu uz muguras, būs salikuši visas skolai 
nepieciešamās lietas pa skapīšiem un katru nedēļu tās ar dzirkstošu acu skatienu 
pārlūkos.

Bērnudārza absolvents ir liels, drosmīgs, priecīgs un pārliecināts. Viņa mugursoma pilna 
ar bērnudārzā uzkrātām zināšanām, prasmēm, iemaņām.
Bet kā vecākiem saprast, ka bērns gatavs apmeklēt skolu? Tas būs ceļš uz turpmāku 
attīstību un jaunu socializēšanos. Kā pamatu nākamajam solim var saskatīt bērna 
uzvedībā un stāstījumā pašam par sevi?  Pavērojiet!
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Esmu veiksmīgs cilvēks!

Bērnam ir pieredze, ka viņš ir varošs un 
sekmīgs savos darbos. Var jau izlasīt īsus 
vārdus un teikumus, uzrakstīt lielos un 
mazos rakstītos burtus, saklausīt skaņas 
un sasaistīt tās ar konkrētu burtu, šo to 
saskaitīt un noteikt skaitļa sastāvu 10 
apjomā, saprot, kā atkārtojas dažādu 
sakārtojumu vai simbolu virknes, pazīst 
un raksta ciparus, atpazīst pamata 
ģeometriskās figūras un darbojas ar 
dažādiem mēriem. Kļūdas neuztver kā 
neveiksmi. 

Manas kājas un rokas mani klausa!

Bērns ir savu pirkstu pavēlnieks, lai rakstītu, 
līmētu, zīmētu, grieztu….
Bērns ir savu kāju pavēlnieks, prot 
uzkāpt vai nokāpt, iet ātrāk vai lēnāk pēc 
vajadzības. Zina drošības noteikumus un 
ievēro tos, apzinās riskus.
Bērns tiek galā ar roku mazgāšanu, WC 
apmeklēšanu, ģērbšanos, kurpju aizdari, 
drēbju sakārtošanu. 
 
Kad ir garlaicīgi, varu nodarbināt 
sevi!

Kad bērnam kļūst garlaicīgi, var iesākt 
un  pabeigt nelielus 15 minūšu darbus 
patstāvīgi, paspēlēties, pašķirstīt grāmatu.  
Sagatavot darba vietu, pēc darba visu 
novākt. 

Uzticos pieaugušajiem!

Bērns nekautrējas  lūgt palīdzību. Saprot, 
ka ir noteikumi un ierobežojumi. Prot 
pagaidīt, ierosināt kādu aktivitāti, pajautāt.

Es dzirdu, ko es runāju, ko runā citi! 
Man patīk sarunāties!

Bērns zina vārdu nozīmi, veido nelielus 
stāstus, var pajokot, atšķir nevārdus no 

vārdiem.  Iekšējo dialogu ar sevi veido 
pozitīvu. Ciena sevi un ciena citus bērnus. 

Varu būt uzmanīgs, lai paveiktu 
lielas lietas!

Bērns ir apguvis prasmi novērot dabu 
tuvākajā apkārtnē, apraksta, ko tajā 
ieraudzījis, saklausījis, pamana arī sīkās 
detaļas. Bērns spēj vienu un to pašu 
lietu vai parādību novērot ilgstošā laika 
periodā, salīdzināt. Strādā ar šabloniem 
un veido savus radošos darbus, pagatavo 
sviestmaizi, sakārto savu mugursomu 
pastaigai vai savu mantu kasti.

Zinu, ko darīt, ja ir bēdīgi vai lielas 
dusmas!

Bērns prot tikt galā ar savām emocijām, ir 
līdzsvarots, spēj atbildēt par savu rīcību. 
Bērnam ir jau savs instrumentu koferītis, 
ko darīt, ja nākas sastapties ar kādu sāpi, 
aizvainojumu, dusmām. Var aprunāties ar 
kādu, lūgt pieaugušā palīdzību, atrast sev 
laika sprīdi, lai nomierinātu sevi.

Es esmu labs, citi bērni ir labi, un 
mana nākotne būs laba! 

Bērnā mīt pārliecības pašapziņa, kas veido 
viņu par veselīgu, gudru, varošu, zinātkāru 
un radošu cilvēku.

Ja jūsu atbildes ir  “prot”, 
“izdodas”, “grib” un “spēj”, tad - 
ar pārliecību uz skolu!
Uz tikšanos!
----
Anita Rubene, Ādažu vidusskolas direktora 
vietniece izglītības jomā mācību darbā
Danija Kundziņa, sākumskolas metodiskā 
darba koordinatore 
Liene Stērniniece, izglītības psihologs
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“PELĪŠU”GRUPAS 
SKOLOTĀJA -  

SINDIJA PRANTA

 

„Pasaku Valstībā” esi nostrādājusi apaļu 
gadu. Kā esi iejutusies?

Jā, šis ir mans pirmais gads Pasaku 
Valstībā. Šis gads ir bijis emocijām bagāts. 
Daudz ir izdarīts, liels gandarījums par 
sevi un par saviem mazajiem Pelēniem. 
Īpašs prieks redzēt brīdi, kad mani maziņie 
ir apguvuši kaut ko jaunu un interesantu. 
Man ir superīgi kolēģi! Esmu priecīga, ka 
ir tādi kolēģi, kuri mēdz iedrošināt darīt, 
ja reizēm drosme ir aizgājusi citu ceļu. Es 
priecājos būt šeit! 

Pastāsti par sevi!

Par sevi… Hmmm… Vispār esmu Ogrēniete, 
taču gadu atpakaļ, tieši 1. jūnijā mani ceļi 
atveda uz Saulkrastiem. Tad nu meklējot 
un pētot,  nokļuvu PPII „Pasaku Valstībā!” 
Man ir Pirmsskolas skolotāja izglītība. 
Divus gadus atpakaļ pabeidzu Latvijas 
Universitāti. Ar prieku mācījos augstskolā, 
jo tiešām patīk šī profesija. Nekas un 
neviena diena nebūs vienāda ar iepriekšējo. 
Bērni rada prieku un dod enerģiju, nevis to 
atņem.

Kāpēc izvēlējies skolotājas profesiju?

Īstenībā, man šī profesija gadus atpakaļ 
nešķita saistoša un es nevarēju sevi 
iedomāties par skolotāju. Laikam tomēr 
gadu laikā, kad arī ģimenē bija jāpieskata 
mazākas māsīcas, manas domas mainījās 
un arī apkārtējie bieži vien teica, ka man 
jābūt skolotājai. 

Pēc vidusskolas pabeigšanas, iestājoties 
augstskolā, man nācās piestrādāt un tādēļ 
atradu darbu privātajā bērnudārzā par 
auklīti. Es katru dienu vēroju skolotājas 
darbu un sapratu, ka tas ko viņa dara, 
man ļoti patīk. Tad nu es sapratu, ka 
jāiet mācīties.  Kamēr mācījos, man bija 
tā veiksmīgā iespēja strādāt vienā no 
Ogres bērnudārziem, kur metodiķe man 
palīdzēja iestaigāt šo skolotājas profesiju, 
izaudzināja par SKOLOTĀJU, kas dara savu 
darbu ar prieku un mīlestību pret bērniem! 
Es viņai varu teikt lielu PALDIES! 

Būtībā, es skolotājas profesiju izvēlējos 
tieši tādēļ, ka man ļoti patīk bērni, man 
patīk ar viņiem 
darboties un 
jautri pavadīt 
laiku. 

Strādājot ģimenē 
un  pirmsskolā, 
cilvēki man 
ir teikuši, ka 
s k o l o t ā j a s 
profesija man 
ir DABAS dota, 
jo komunikācija 
ar bērniem un 
skolotājas mīlestība pret tiem parādās 
zibenīgi! 
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Vai  jau bērnībā domāji, ka strādāsi par 
skolotāju?

Ka strādāšu - nē, bet ka man šī profesija 
patīk - jā. Bieži vien ar māsām un 
draudzenēm spēlējām skolotājas! Tas bija 
ļoti interesanti! 
Atceros, ļoti patika pildīt izdomātās darba 
burtnīcas bērniem, kurās mēs ar sarkanu 
un zaļu pildspalvu rakstījām labojumus un 
parakstījāmies. Tas šķita ļoti svarīgs darbs! 
Kā arī, vai es domāju, ka strādāšu tieši par 
pirmsskolas skolotāju?! Nē! Jo tajā laikā 
skolotāja SKOLĀ šķita daudz aizraujošāka 
un šobrīd ir tieši otrādāk - pirmsskolas 
skolotāja profesijai es saku - JĀ, MAN 
PATĪK, taču skolas skolotāja - NĒ, paldies! 
Dīvaini un jocīgi… 

Vai spēj apvienot darbu un atpūtu?

Ak...JĀ Man ir māja, man ir pļava, mežs 
turpat.. Tekoša un skrejoša upīte tur pat 
pie mājas.. Tā ir fantastiska sajūta, ka 
var aizbraukt uz MĀJĀM un nav jāmeklē 
atpūta citur. Vienkārši ir MĀJAS, kurās es 
varu atpūsties pilnībā. Mana atpūta arī 
ir - pļavas miers, meža svaigais gaiss un 
upīte, kuras tecēšana mani nomierina un 
spēju atpūsties, uzkrāt spēkus nākamajai 
darba dienai vai jaunai darba nedēļai.

Kādas prioritātes biji sev izvirzījusi šim 
mācību gadam? 

Pirmkārt, lai es kaut ko varētu sasniegt un 
veiksmīgāk izdarīt, man ir jārod pozitīva 
un veiksmīga savstarpējā komunikācija 
ar bērniem, viņu vecākiem un saviem 
tiešajiem kolēģiem. Kādēļ es to saku? 
Tādēļ, ka ja nebūtu kopējā atmosfēra un 
enerģija tik pozitīva, man nebūtu kur rast 
iedvesmu un spēku jauniem darbiem! 

Man ļoti paveicies ar vecākiem, kuriem 
droši varu lūgt palīdzību lietās, kurās 
nepieciešama arī viņu labā roka, kā arī, 
man ir paveicies ar kolēģiem, kuri vienmēr 
palīdzēs, uzklausīs, iedrošinās un ieteiks 
kā to vai šo darīt labāk!  

Otrkārt, man patīk, ka maniem mazajiem 
Pelēniem grupā ir ar ko nodarboties, tādēļ 
šim mācību gadam esmu sagatavojusi 
un gatavojusi daudz un dažādus mācību 
materiālus viņu prasmju un iemaņu 
attīstīšanai. 

Bet šajā visā procesā bērni mani ļoti motivē! 
Mēs kopā varam rotaļāties ar krāsām un 
nedomāt par to, ka kaut kas, kaut kur būs 
netīrs un pēc tam šis viss būs jāmazgā… 
nu nē! Man patīk, ka bērniem ir iespēja būt 
radošiem un likt lietā savu fantāziju! 

Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem 
saskaries?
 
Lielākais izaicinājums man ir RĪTI … Rīta 
stundas, kad es nezinu ko gaidīt. Vai šodien 
bērniņš nāks ar smaidu, vai dusmīgs un 
dusmosies, vai arī, kreņķēsies, raudās 
un būs ilgāk jāpaucina klēpī. Šajās visās 
situācijās man ir jārod sevī pareizā reakcija, 
pareizie vārdi, pareizās spēles, grāmatas, 
un, protams, SMAIDAM un MĪLESTĪBAI ir 
jāvirmo no manis. 

Man emocijas un reakcijas rīta stundās ir 
ļoti liels izaicinājums, taču tajā pat laikā 
man ir liels gandarījums par to, ka es zinu 
- ES TO VARU! Jo pozitīvāks būs dienas 
sākums, jo veiksmīgāk mums visiem paies 
diena! 
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Kas Tev sagādā vislielāko gandarījumu?

Bērni caur rotaļu ne tikai apgūst vai nostiprina prasmes un iemaņas, bet arī mācās 
sadarboties. Rotaļa savu mērķi sasniedz un īsteno tad, ja tā spēj kādu ieinteresēt, izraisīt 
emocijas. 

Man ir gandarījums par to, ka man ir izdevies rotaļās un darbībās iesaistīt visus bērnus, 
ka viņi manī klausās, dara līdzi, dzied līdzi, palīdz man! Viņi ir mazi, bet ļoti ņipri un 
izpalīdzīgi Pelēni, viņi spēj izdarīt daudz un vēl vairāk. Man ir milzīgs gandarījums par to, 
ka viņi SMAIDA un PRIECĀJĀS par katru kopā pavadīto dienu. Viņu acis mirdz priekā! 

Kādas rotaļas patīk spēlēt „Pelēnu” grupas bērniem?  

Mēs esam dziedošās Peles, kādēļ tā? Tieši tādēļ, ka mēs daudz spēlējam un ejam 
“dziedošajās” rotaļās. Tā kā man patīk dziedāt, dejot un visas lietas un darbības nest 
caur dziesmu, tad mums dziesmas ir katru dienu un katru mīļu brīdi! 

Kā mēs, pieaugušie, varam atbalstīt bērnu, lai viņš sekmīgāk spētu veidot attiecības?

Palīdzēsim viņam augt drošam un atbildīgam! Parādīsim ticību bērnam, ka viņš mēģina 
iemācīties kaut ko jaunu. Piedalīsimies bērna aktivitātēs, neaizmirsīsim paust savu 
pozitīvo attieksmi pret bērnu. Bērnam ir jājūt pieaugušā siltā roka, kura ir gatava palīdzēt 
brīdī, kad viņam kas neizdodas. 

Mums ir jābūt arī pacietīgiem, mēs nedrīkstam bērnam visu pateikt un izdarīt priekšā.. 
Uzslavas - bez tām nedrīkst iztikt jebkurā laikā un darbībā. Bērniņam ir jābūt drošam par 
to, ka viņam IZDODAS, viņš VAR un viņš ir VIENKĀRŠI SUPERĪGS BĒRNS jau vien par to, 
ka IR ar mums, IR pie mums un DARBOJAS KOPĀ AR MUMS! 

---
Skolotāju Sindiju intervēja: 
vadītājas vietniece S. Sīle
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Sporta skolotāja – 

SABĪNE PĒTERSONE

“PASAKU VALSTĪBA” tiešām 
skan tik pasakaini, ka jau 
labu laiku vilināja ar savu 
nosaukumu, jo tiešām likās, 
ka tur ir tā vieta bērniņiem, 
kur ir pasakaini un mājīgi. 
Nonākot bērnudārzā, tieši par 
to arī pārliecinājos. Gan vadība, 
audzinātājas, gan auklītes 
un viss pārējais personāls ir 
sirsnīgs un draudzīgs, kā arī 
bērnu dārza telpas ir mājīgas 
un bērniņiem draudzīgas. 

 “Pasaku Valstībā” strādāju par sporta skolotāju un interešu pulciņa “Vingro ar mani” 
vadītāju. Noteikti, Jūs gribēsiet zināt ar ko atšķiras sporta nodarbība no pulciņa. Sporta 
nodarbībām ir mēneša tēma (piem. Bumbas) un nodarbībā visu mēnesi galvenais akcents 
tiek vērsts tikai uz mēneša tēmu, savukārt pulciņā vienmēr tiek veidotas dažādas trases, 
kas attīsta bērna visas ķermeņa muskuļu grupas un tiek arī pielikts neliels akcents no 
mēneša tēmas. 

Pirmsskolas vecuma bērniem viens no fiziskās attīstības rādītājiem ir viņu prasme izpildīt 
daudzveidīgas kustības, galvenokārt pamat kustības — soļošanu, skriešanu, lēcienus, 
mešanu, tveršanu, rāpošanu, rāpšanos. Apgūstot šīs prasmes, bagātinās bērnu kustību 
pieredze, kura ir nepieciešama gan rotaļās, gan sportā, gan dažādās dzīves situācijās un 
saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Kā arī svarīgi ir bērniem iemācīt darboties individuāli un 
pāros, kas veicina bērnu socializēšanos. 

Atrodiet katru dienu 20 līdz 30 minūtes laika sporta nodarbībai, lai 
pavadītu to kopā ar bērnu, sievu/vīru, un tas uzlabos jūsu ģimenes klimatu. 
Šīs būs papildu sporta nodarbības jūsu bērnam, kurās pilnveidos pamatprasmes, jo 
bērnudārzā sporta nodarbība ir tikai 1x nedēļā. Nodarbībās sniedziet bērniem atbalstu 
un drošības sajūtu — tā ir viena no ģimenes pamatfunkcijām. Šajās nodarbībās veidojas 
pozitīvas savstarpējās attiecības — starp bērniem (ja ir māsas un brāļi), starp bērniem 
un vecākiem un vecākiem savā starpā. Arī tev, tēti un māmiņa, ir labi pēc garās darba 
dienas nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, tas relaksē, kā arī uzlabo darbspējas. 
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Ieteikumi fiziskajām aktivitātēm vecākiem kopā ar bērniem:

SOĻOŠANA — ejot uz mājām no bērnudārza.

1. Soļot pa ietves apmali ar turēšanos un bez tās.
2. Soļošana pirms un aiz mammas/tēta/brāļa/māsas.
3. Soļot, augsti ceļot kājas, atdarināt putnus — stārķi, dzērvi.
4. Soļot mūzikas ritmā.

SKRIEŠANA — izmantojiet bērnudārza laukumu, ejot 
uz mājām! Sacentieties, kurš pirmais aizskries līdz 
tuvākajam kokam, krūmam, ceļa zīmei! Uzspēlējiet 
spēli „Sunīši” — viens ķer, otrs bēg! Kad noķer, mainās 
lomām.

LĒKŠANA — ejot uz mājām no bērnudārza, uzkāpt 
uz paaugstinājuma (akmens, apmale, kāpnes) un 
izpildīt lēcienus.

1. Lēcieni uz abām kājām un vienas kājas.
2. Lēcieni pāri priekšmetiem, grāvim.
3. Uzlēcieni un nolēcieni no paaugstinājuma.
4. Lēcieni pa „ciņiem”.

MEŠANA — TVERŠANA — ejot uz mājām, metiet akmentiņus peļķē! Metiet čiekurus 
tālumā! Izmatojiet dažāda lieluma un smaguma bumbas — metiet grozos, spaiņos, uz 
sienas uzzīmētos mērķos! Metiet dažāda lieluma priekšmetus, kas atrodas mājās — 
spilvenus, rotaļlietas, no avīzes izveidotas bumbiņas!

RĀPOŠANA — rāpšanās — rāpošana pa istabu — uz priekšu, atmuguriski, sāniski.

1. Uzrāpšanās uz priekšmetiem — kastes, sola…
2. Izlīšana, izrāpošana zem priekšmetiem — auklas, sola, galda, krēsla, kāpnēm.
3. Pārrāpšanās vai pārlīšana — pār solu, klučiem, spilveniem.
4. Rāpšanās pa slīpām virsmām.
5. Priekšmetu aprāpošana.

RIPINĀŠANA — dažādu priekšmetu ripināšana pa istabu un brīvā dabā (dažādu izmēru 
bumbas, dažādi priekšmeti) pāros un mērķī.

1.Bumbas ripināšana rāpojot.
2. Bumbas ripināšana pāros.
3. Bumbas ripināšana mērķī.
4. Bumbas ripināšana pa joslu.

VINGRINĀJUMI STĀJAI — vingrojiet no rīta kopā ar bērnu! Izmantojiet sarullētu dvieli, 
slotaskātu, garu lineālu vai nūju! Var izmantot smilšu maisiņus, klucīšus, vingrošanas 
apļus, hanteles.
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VINGRINĀJUMI PĒDAI — ļaujiet bērnam staigāt basām kājām!

1. Iet pa virvīti, tauvu un nūju ar pielikšanas soļiem un, liekot pēdu pie pēdas.
2. Ar kāju pirkstiem salasīt pogas, mazas mantiņas.
3. Staigāt pa dažādu materiālu segumiem — smiltīm, oļiem…

Esiet gudri, sportiski un mīļi vecāki saviem bērniem!
Sporta skolotāja: 
Sabīne Pētersone

Vecāku viedoklis par pirmsskolēnu 
mācīšanos attālināti Covid – 19 laikā

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”- šie Raiņa vārdi šobrīd ir īpaši aktuāli, kad pavasaris pasaulē 
nesis pamatīgas pārmaiņas un neplānotus izaicinājumus ikvienam no mums.
Lai uzzinātu, kā klājas vecākiem un bērniem šajā laikā, aicinājām katras grupas vecāku 
padomes pārstāvi izteikt domas par mācīšanās pieredzi mājās un pirmsskolā.

Esmu 3 burvīgu bērnu mamma. 15, 8, un 2,5 gadi.   Ņemot vēra, ka mans 
dēliņš ir pats jaunākais grupiņā, mums tāda apzināta mācīšanas mājās 
nenotiek. Bet, es uzskatu, ka atrašanās starp sev tuvajiem, ir visvērtīgākais 
kas tādai mazai dvēselītei var būt. Mums ar vīru ir iespēja strādāt no mājām 
un novērtēju to ar katru dienu vēl vairāk. 

Sākumā bija ļoti grūti, jo arī darba apjoms 
palielinājās par 2-3 reizēm, bet esam 
pielāgojušies. Lielie bērni ļoti daudz palīdz. 
Uzskatu, ka bērniem jāspēlējas ar bērniem. 
Skatos no malas, un plati smaidot cenšos 
ieskanēt foto mirkļus dziļi savās atmiņu 
kasetēs, ir tik pasakaini būt kopā! Kā mēs 
ģimenē sakām, ka Oskariņš ir ļoti laimīgs, 
un tas ir pats svarīgākais. Var just, ka kļūst 
patstāvīgāks, pat prot pats aiziet uz tualeti 
un uzvilkt bikses, traukus aiz sevis novāc, notīra rokas un muti, bet galvenais 
daudz dauzās.

Ir jau brīži, kad liekas, ka nevaram tikt ar visu galā, bet tomēr, tas tik ļoti atsver 
to drošības sajūtu, kas tādiem maziem ķipariņiem ir visvairāk vajadzīga. Nu 
un, ka drēbju kaudze paliks negludināta vai kāds lieks pleķis uz stikliem. Ir 
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jāsakārto prioritātes! Un mūsu prioritāte ir ģimene! Mēs ļoti izbaudām šo laiku, 
kad varam būt kopā tikai mēs. Arī lielākie bērni pielāgojušies un vēcākais dēls 
ir ļoti apmierināts ar attālināto apmācību. Meita vēl neizprot līdz galam jauno 
procesu, bet problēmu nav.
Goda vārds, nesaprotu tos rakstus, kur norādīts, ka ģimenēm lielāks stress u. 
tml., ka bērni mājās. 

Ir savādāk, bet ne sliktāk.  Lai ģimenē saglabātu harmoniju, mēs, vecāki sākam 
ar sevi! Mūsu veiksmes formula - laimīgi vecāki, laimīgi bērni! Tāpēc man 
pats svarīgākais ir izgulēties un katru rītu sapucēties kā uz darbu! Sekundāri 
enerģiju gūstu sportojot, ēdot veselīgi un veltot laiku sev! Bērni mani redz 
smaidīgu, enerģijas pilnu un pozitīvu! Pēc bērnu sacītā, esmu pārāk pozitīva 
un jebkur saskatīšu pozitīvo. Tā ir mana dzīves filozofija. Kāda jēga tērēt 
spēkus un enerģiju uz negatīvo, ja ir var koncentrēties uz pozitīvo.

Novēlu visiem vecākiem un personālam atrast savu iekšējo mieru 
un ikvienā situācijā koncentrēties tikai uz Pozitīvo!
Oskara Auziņa mamma - Baiba

Labdien!

Šajā ārkārtas laikā, esmu izvēlējusies pati mācīt 
savu meitiņu. Ir skolotājas atbalsts, arī gatavība 
vērojama. Vairāk vēlētos, lai mājas darbi nebūtu 
tik daudz saistīti ar viedierīču lietošanu. Mācot 
bērnu mājās gan nebiju gatava, ka četrarpus 
gadu vecumā jāmāk rakstīt tik daudz burtu. 
Novēroju, ka mājās varu iemācīt ātrāk bērnu 
gan zīmēt māju, puķīti un rakstīt burtus, jo darbs 
ir individuāls. Steigties nav jēgas, jo katrs bērns 
apgūst lietas savā tempā (man ir vēl dvīņi 16 
gadu veci). Šobrīd mums daudz laika aizņem 
izbraucieni ar velosipēdiem, pastaigas, grāmatu pētīšana, kā arī Mocarta 
mūzikas klausīšanās.

Novēlu visiem vecākiem nodrošināt sevi ar pacietību – doties 
vairāk dabā, attīstīt savas fiziskās spējas, vērot savu bērnu un 
attīstīt viņa talantus!
Paulas Ritenbergas – Balodes mamma – Rūta
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Mūsu ģimene mācīšanās pieredzi mājās 
vērtē pozitīvi. No savas grupiņas skolotājām 
saņēmām interesantus un radošus 
uzdevumus, kurus bērnam patika veikt. Tieši 
tas, ka pēc fotogrāfiju ar paveiktajiem darbiem 
nosūtīšanas tika saņemtas uzslavas ar emoji, 
visvairāk iepriecināja bērnu un motivēja arī 
nākošajā nedēļā paveikt visus uzdevumus tā, 
lai saņemtu jaunu, interesantu ziņu no savas 
skolotājas. 

Jāsaka, ka mans 
bērns, paveicot kaut ko interesantu (ne tikai mājas 
uzdevumus), vēlas dalīties savā priekā ar skolotāju 
un es esmu pateicīga skolotājām par to, ka viņas 
atbild uz šīm ziņām.

Uzskatu, ka ilgstoša attālinātā mācīšanās pirmsskolas 
vecuma bērniem nebūtu bērnu interesēs, taču, kā 
risinājums ārkārtas situācijā, tas ir pieļaujams un 
labs. Lielākais ieguvums no šī laika mājās, protams, 
ir kopā pavadītais laiks. Man nav pārliecības par to, 
ka mājās bērns ir apguvis visu mācību vielu, taču es 
zinu, ka, viņš ir ieguvis, ko vairāk – izpratni par to, ka visas grūtības kopīgiem 
spēkiem ir pārvaramas.

Lai mums visiem droša un prieka pilna vasara! 
Jēkaba mamma – Madara
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Šis noteikti ir izaicinājumu laiks gan visai 
sabiedrībai, gan mums kā vecākiem. Ārkārtas 
situācija valstī protams uzlika uz vecāku pleciem 
lielu slogu savienot gan darba gaitas, gan arī 
nodrošināt atbilstošu pieskatīšanu un bērnu 
izglītošanas procesu.  
Korekcijas tika ieviestas arī mūsu ģimenes darba 
dienas ritmā,  jo kopā ar vīru savas darba gaitas 
veicām attālinātā veidā no mājām, līdz ar to vienā 
telpā bijām kopā katru dienu jeb katru mīļu brīdi. 

Droši vien pirmā domā ir, ka attālinātais 
strādāšanas process ļauj pietiekami daudz laika 
veltīt savai atvasītei un pavadīt laiku kopā – bet tā nebija mūsu gadījumā, 
krīzes laikā mūsu darba apjoms tikai pieauga un darbam bija jāvelta vairāk 
laika nekā ierasts. Līdz ar to bija ļoti rūpīgi jāplāno savs, gan arī bērna laiks jeb 
dienas režīms, lai visu varētu paspēt un bērns būtu pietiekami nodarbināts, 
apmierināts un izklaidēts.

Tiešām gribam uzlavēt pirmsskolas personālu, 
par gatavību sniegt mums -  vecākiem 
atbalstu, lai turpinātu nodrošināt mūsu 
atvasīšu apmācību procesu attālināti. PASAKU 
VALSTĪBAS skolotājiem, tas izdevās lieliski, 
jau pirmajā nedēļā saņēmu WhatsApp grupiņā 
uzdevumus, kas bērnam jāapgūst nedēļas 
laikā. Padaloties savā pieredzē ar draugiem 
un kolēģiem, secināju, ka viņi bija pārsteigti 
par šādu pieeju, jo diemžēl citas pirmsskolas 
iestāžu gatavība bija krietni zemāka.

Citiem vecākiem novēlu izturību un saglabāt sevī mieru, bet 
pats galvenais plānot gan savu, gan atvasītes dienas režīmu, jo, 
tad laiks pietiks visam! 
Ričarda Purmaļa mamma - Elīna
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Vēlos izteikt milzīgu paldies grupiņas skolotājai 
un auklītēm par ieguldīto darbu un fantastisko 
rezultātu! 

Man ir prieks, ka šajā neparastajā laikā,  kas saistīta 
ar COVID -19 “Pasaku Valstība”, pirmkārt, rūpējas 
par mūsu bērnu drošību un dara tik daudz, lai mēs 
visi būtu pasargāti, ka skolotājai izdevās uzdot 
uzdevumus, kurus bērns ar prieku pildīja attālināti 
no mājām, jo tie bija aizraujoši un interesanti.   
Neskatoties uz to, ka mēs mācījāmies no mājām, 
esam krietni nostiprinājuši savas zināšanas, pacietību darot darbus un lasīt 
prasmes. 

Kas mums palīdz saglabāt mieru? Tā ir savstarpēja komunikācija un kopīgi 
izstrādātas piesardzības metodes, kuras palīdz mums vairāk uzturēties mājā. 

1.Uz  veikalu mēs dodamies 1 reizi nedēļā, velkot 
cimdus un maskas. 
2. Mēs neapmeklējam bērnu laukumiņus. 
3. Biežāk un ilgāk mazgājam rokas. 
4. Vairāk vizināmies ar riteņiem pa mežu 
un pagaidām neapmeklējam ciemiņus un 
neuzņemam tos pie sevis mājās. 
5. Bērni ar saviem draugiem sazinās caur 
WhatsApp, sūtot video sveicienus un bildes. 

 

Ko es vēlētos novēlēt? Rūpēties par savu 
tuvinieku veselību un negaidīt, kad kāds 

cits to izdarīs. Būt pozitīvi noskaņotiem un 
priecāties par to, ka mums ir iespēja palikt 
mājās un veltīt vairāk uzmanības saviem 
mīļajiem un bērniem. 
Pedagogiem un visai Pasaku Valstības 
komandai vēlos pateikt PALDIES! Esat tik 
pat pozitīvi kā līdz šim un sargājiet sevi!
Marka Jegorova mamma – Ivita
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SUPERMAMMA

10. maijā visā Latvijā un daudzviet citur pasaulē 
tika svinēta Māmiņu diena. Diena, kad pateikt 
mammai paldies par rūpēm un mīlestību.
„PASAKU VALSTĪBA” bērni un tēti piedalījās 
konkursā „SUPERMAMMA”, pārsteidzot savas 
māmiņas ar pašu sacerētajiem dzejoļiem un 
citām radošām aktivitātēm. 

Un tā, laureāte SUPERMAMMA IR BRUNO 
MAMMA 

– EVA   JĀKOBSONE 

VISA KOLEKTĪVA VĀRDĀ SIRSNĪGI SVEICAM!

Apsveicam arī tās māmiņas, kuras ieguva simpātijas! 
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Lepojamies!

Uzņēmīgam kolektīvam, uzņēmīga vadītāja!
 

Mūsu mīļā vadītāja  - Ādažu novada 
uzņēmēja, “LĪDERES KODS” domnīcā 
saņēma atzinību par darbiem, kas 
būtiski ietekmējuši novada attīstību un 
ar kuriem lepojas novada iedzīvotāji 
un viss „PASAKU VALSTĪBAS” 
kolektīvs

Priecājamies!

Par idejām, kuras veiksmīgi realizētas!
Jau pirms mācību gada sākuma tika pārveidotas „ Zaķīšu” un „Pūcīšu” grupas telpas, 
izveidots daudzfunkcionāls kabinets mākslas aktivitātēm, interešu pulciņiem, vecāku 
pēcpusdienas organizēšanai, atpūtas vieta personālam. 

Pirmsskolas telpas iekārtojums tika uzlabots arī „Cālīšu”, „Mārīšu” un „ Taureņu” grupās 
– siltinātas sienas, mainīts grīdas segums, pārkrāsotas sienas, izņemta „Mārīšu” grupā 
sienas konstrukcija, iegādātas jaunas bērnu gultas, pārvalki, bērnu dvieļi, aizkari, i – 
robots, u. c. saimniecības preces.  Vislielākā sajūsma un prieks bērniem par  sienas 
gleznojumu „ Varavīksnes pils” ēdamzālē un  „Zvaigznīšu pils” vestibilā.
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Pateicamies!

No sirds pateicamies  mūsu skolotājām, kas strādā, neskaitot darbam 
veltītās minūtes un stundas,  tehniskajiem darbiniekiem par rūpīgo darbu,  
vecākiem par atsaucību un sapratni!
PALDIES Kristera Krastiņa tētim par uzdāvināto 
ūdens mucu  bērniem! Nu būs iespēja jebkurā laikā 
izmantot ūdeni, augu laistīšanai rotaļu laukumā un 
cita veida ūdens prieku aktivitātēm!

PALDIES Andijas un Regnāra Podziņu vecākiem 
par iespēju grupas bērniem apmeklēt zemnieku 
saimniecību!

PALDIES Mārtiņa Koha vecākiem par prieka mirkļu 
sagādāšanu, bērniem apmeklējot piepūšamās 
atrakcijas!

PALDIES mūsu „PASAKU VALSTĪBAS” 
absolventei Paulas Brokas vecākiem par spēļu 
virtuves komplektu! 

PALDIES Kristapa un Gabrielas Švedenbergas vecākiem par 
sensoro sienu grupas bērniem!

PALDIES Kārļa un Emīlijas Kreicbergas mammai par 
metodiskajiem materiāliem un atbalstu grupas skolotājām! 

PALDIES Elizabetes un Patrīcijas Paipas  tētim par sagādātajām 
saimniecības precēm!

PALDIES Rūtas Naglas mammai par lielformāta lapām un 
dezinfekcijas līdzekļiem!

 
ĪPAŠS PALDIES visa kolektīva vārdā Stellas 
mammai - Elīnai Freimanei par projekta „ Sabiedrība 
un dvēsele” apstiprināšanu Ādažu domē.  Projektu 
realizējot, „Varavīksnes pils” filiāles laukumiņā, tiks 
labiekārtota futbola zona, 1500 euro apmērā.
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