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Laba vēlējumi ikdienā!

Jaunie dzejnieki

Laiks skrien vēja spārniem, un gads jau atkal apmetis vēl
vienu skaistu apli. Ir pagājuši 7 gadi, kopš savas durvis vēra
"PASAKU VALSTĪBA".
Esam izauguši no maza pumpuriņa līdz krāšņam
ziedam, par ko vēlos pateikties mīļajām audzinātājām
un čaklajām auklītēm, kas ikdienu samīļo mazos
pumpuriņus ar savu mīlestību atverot viņus par skaistiem
ziediem.
Gadam noslēdzoties, vēlos pateikties ikkatram kolēģim,
kas savu artaviņu pielicis Pasaku Valstības ikdienas
darbiņā. Laimīgs cilvēks ir tas, kas darbu mīl kā savu
hobiju, kuru darot nogurums pāraug smaidā, rūpes pārtop
radošās idejās un ikdienu rotā smiekli.

Saule kalna galā skatās,
Zeme zaļot sāk,
Putniņi uz ligzdām lido,
Varavīksne klāt!
Krišjānis, 6.g.

Agrā rītā saule mostas,
Zemīti tā sildīt sāk!
Lietutiņš, kad sāka līt,
Zemīte nu zaļot sāk!
Katrīna, 6.g.

Paldies JUMS - kolēģes par atbalstu un ģimenisko sajūtu ikdienā.
Kā jau esmu teikusi iepriekš - bērni man ir lielākie skolotāji, viņi ir iemācījuši
man būt pacietīgai, radoši domāt, smieties līdz asaras birst, savaldīties, kad nezini ko
iesākt, veselīgi ēst, veidot eņģelīšus un vērot skrienošos mākoņus, būt konsekventai
savos lēmumos, veidot dažādas grimases un uztvert dzīvi ar pozitīvu enerģijas garšu.
Paldies ikvienam bērniņam par viņa dvēselisko siltumu un gaišo enerģiju, kuru
ikdienā mēs sajūtam ikviens.
Mīļie vecāki! Bērni ir laimīgi tik, cik laimīgi ir viņu vecāki un mēs esam laimīgi,
ja Jūs esat laimīgi. Izmantojot izdevību gribu pateikt milzīgu paldies JUMS par
smaidu un labajiem vārdiem ikdienā, ko veltāt mums, par darbiņiem, ko izpalīdzat
veikt un par atsaucību, ar kādu piedalāties rīkotajos pasākumos. Īpašu paldies vēlos
pateikt vecākiem, kuri piedalījās un godam izcīnīja atbalstu un uzvaru projektā
"Sabiedrība ar dvēseli" kā rezultātā vasaras laikā tiks paplašināts un labiekārtots
rotaļu laukums.
Apkārtējo vidi un sabiedrību ap mums mēs veidojam paši un man patiess
prieks, ka Pasaku Valstībā ikviens ir gatavs palīdzēt, atbalstīt un būt kopā, lai mūsu
bērnu pasaule ir saules apspīdēta un tikai retu reizi mākonītis pavīd.

Patiesā cieņā,
Ilze Pētersone.

Saulīte jau logā spīd,
Iesim ārā spēlēties,
Taurentiņi lido,
Puķītes jau dīgst.
Sofiko,5.g.

Kokiem lapas plaukst,
Garas dienas palikt sāk,
Putniņi tad čivina,
Čiv, čiv,čiv.
Dienas siltas kļūst,
Visiem silti mums!
Ernests, 6.g.

Kas viņa ir - Dace Bokta?

Kas viņa ir - Inese Caune?

Dace Bokta
PPII “PASAKU VALSTĪBAS” vadītājas vietniece
Vecums: 32 gadi.
Izglītība: Bakalaura grāds – pirmsskolas skolotāja. Montessori pedagogs.
Ģimene: Mamma diviem bērniem.
Intereses: Māksla un mūzika.
Hobiji: Orhideju kolekcionēšana, adīšana.
Dzīves moto: Viss kas notiek – notiek uz labu!
Ceļš līdz pirmsskolas izglītības iestādei bija garš,
jo iepriekšējā darba pieredze nebija saistīta ar izglītības
jomu, bet gan ar biroja darba administrēšanu. Viss mainījās
brīdī, kad tika apgūta vēl viena „profesija” – mamma! Tad
radās interese par bērnu attīstību, zināšanu un prasmju
pilnveidošanu.
Savu pirmo pieredzi pirmsskolā ieguva strādājot
dažādos Rīgas bērnudārzos, vēlāk Kadagas PII par
pirmsskolas skolotāju, paralēli iegūstot zināšanas par
Montesori pedagoģiju Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātes Sociālās pediatrijas centrā, kā arī Rīgas
pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā studējot par
pirmsskolas skolotāju.
Katrs bērns ir unikāls ar savu dzīves uzdevumu,
domām, prasmēm un talantiem, tikai mums jāpalīdz
viņam to sevī atklāt – tas arī ir pieaugušo lielais uzdevums!

Dacei ir pārliecība, ka ar mīlestību,
zināšanām un labestību var
panākt visu, arī to, kas brīžiem
šķiet nesasniedzams.

Inese Caune,
Sporta pedagogs” PASAKU VALSTĪBĀ

" Man patīk tas, ko es daru, es
daru to, kas man patīk! Esmu
lepna par saviem trīs bērniem. "
Esmu studējusi Sporta Pedagoģiju. Absolvēta Murjāņu sporta
skola, vairāki gadi pavadīti kamaniņu sportā gan kā sportistei, gan kā
trenerei. Paralēli ir iegūtas zināšanas medicīnas jomā un tiek pielietotas
praksē. Iegūta vērtīga pieredze strādājot Vācijā. Lai varētu iekļauties šajā
tehnoloģiju laikmetā joprojām pilnveidoju sevi- kursos, semināros.
Visatbildīgākais darbs ir izaudzināt bērnu. Viņi ir lielākie mūsu
dzīves skolotāji. Strādāju ar bērniem jau 27 gadus un tas man sagādā
baudu. Viņi ir vienreizēji un neatkārtojami.
Bērni mani ir iemācījuši aktīvi domāt un atpūsties. Mans hobijs ir
ceļošana un dažādas sportiskās aktivitātes. Katru gadu piedalos Latvijas
mediķu sporta spēlēs. Ziemā, jau 8 gadus, palīdzu savai komandai izcīnīt
godalgotas vietas Vučko nobraucienos pa Siguldas trasi.
Tautas slēpojumā 2012 gadā izcīnīju 1. vietu.
Mīļie vecāki- uzklausiet savas atvasītes, spēlējiet
ar viņiem bumbas, slidojiet, slēpojiet, peldat, skrienat,
skrituļojat! Jūs esat atbildīgi par savu bērnu veselību.
Uzturot ķermeni veselu, cilvēks uztur arī savu garīgo
veselību.
Lai jums izdodas sportiska vasara!
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Inese
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Māmiņ, tēti, paskaties, ko es jau
protu!

Cālēnu grupa

Mārīšu grupa

Taureņu grupa

Klausās skolotājas runā.
Atdarina apkārtnē dzirdamas
skaņas.
Aplūko dažādas grāmatas: šķirt
lapas, vērot attēlus.
Spēlēt pirkstiņspēles kopā ar
pieaugušo.
Darbojas ar priekšmetiem: met, ķer,
ripina…
Švīkā papīra lapā.
Prot atrast lielāko/mazāko
priekšmetu.
Saprot jēdzienus: liels/mazs.
Līmē sagataves uz papīra, prot to
burzīt.
Izrāda interesi par dabas
materiāliem.
Saliek telpiskas formas no 2 – 3
sastāvdaļām.
Veido pirkstu, plaukstu
nospiedumus.
Rāpo brīvi, ripina bumbu.
Izrāda interesi kopā ar skolotāju
dziedāt mūzikālus motīvus.
Dzied vienkāršas dziesmas nelielā
diapazonā.
Piedalās vienkāršās , muzikāli
ritmiskās rotaļās.

Sadarbojas nelielās grupās. Sakārto
pēc spēlēšanās rotaļlietas.
Sadarbojas ar citiem bērniem.
Atpazīst dažādas profesijas.
Zina dabas parādības.
Pazīst 4 – 5 kokus, puķes, augļus,
dārzeņus attēlos un dabā.
Zina Latvijā 5 – 10 sastopamus
zīdītājus, putnus, kukaiņus.
Klausās īsus dzejoļus, stāstus,
pasakas.
Stāsta par priekšmetu, piemēram,
rotaļlietu.
Spēj atrast tekstā pazīstamus
burtus, piemēram, sava vārda un
uzvārda pirmos burtus.
Darbojas ar dažādiem materiāliem.
Savieno punktus, krāso laukumus,
apvelk kontūras.
Skaita no 1 – 20.
Pazīst atsevišķus ciparus 10
apjomā.
Mēra attālumus ar soļiem.
Pazīst visas ģeometriskās figūras.
Krāso laukumus.
Veltnē ar riņķveida un taisnvirziena
kustībām starp plaukstām.

Zina gadalaikus.
Pazīst 5 – 6 augļus, ogas un
dārzeņus attēlos un dabā.
Zina Latvijā sastopamus 5 – 10
zīdītājus, putnus, kukaiņus.
Raksturo 5 – 6 putnus, dzīvniekus.
Atšķir daiļdarba noskaņu.
Deklamē īsus dzejoļus.
Stāsta par attēlu sērijām ( 2 – 3
attēli).
Pazīst gandrīz visus burtus un
ciparus.
Darbojas ar dažādiem materiāliem.
Plēš, loka, konstruē pēc parauga.
Zīmē pēc pieredzes.
Dzied ar pavadījumu un bez
pavadījuma.
Atpazīst 5 – 6 mūzikas
instrumentus.
Dzied tautasdziesmas un bērnu
dziesmas.
Solo un izpilda dažādas kustības ar
priekšmetiem.
Skrien šķēršļotā vidē.
Rāpjas pa dažāda slīpuma virsmām.
Met, tver priekšmetus.
Lec pa noteiktām joslām.
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Sagatavošanas grupas
mazākie bērni

Sagatavošanas grupas
lielākie bērni

Runā skaidri, saprotami.
Zina gadalaikus.
Dzied dziesmas, deklamē dzejoļus.
Pazīst 8 – 10 augļus, dārzeņus, ogas, putnus,
kukaiņus, dzīvniekus attēlos un dabā.
Raksta vienkāršus vārdus, piemēram, lapa, sala,
aka utt. bez kļūdām.
Lasa vienkāršus, īsus teikumus.
Saskaita un atņem 10 apjomā.
Nosauc diennakts daļas.
Plēš, loka, griež vienkāršu formu siluetus.
Ver, sasien, konstruē pēc parauga.
Skrien šķēršļotā vidē.
Pārvietojas pa vingrošanas sienu.
Met, tver priekšmetus.
Dzied, brīvi atdarina kustības, mūzikas un
dziesmas pavadījumā.
Ir interese par lasīšanu un rakstīšanu.

Klausās un uzver dzirdēto ( atbild uz jautājumiem,
paskaidro, atstāsta).
Pareizi izrunā skaņas.
Saklausa un diferencē skaņas.
Pazīst skaņai atbilstošo burtu.
Pazīst mazos un lielos iespiestos un rakstītos
burtus.
Lasa tekoši vārdus un teikumus.
Saprot izlasīto.
Izsaka savu attieksmi pret dzirdēto un lasīto.
Raksta ciparus līdz 100.
Saprot, ko nozīmē saskaitīšanas un atņemšanas
darbības.
Saskaita un atņem skaitļa 20 apjomā.
Pazīst, nosauc un atpazīst apkārtnē ģeometrijas
pamatelementus.
Novēro dabas objektus un parādības.
Orientējas tuvākajā apkārtnē.
Piedalās valsts svētku un gadskārtu ieražu svētku
svinēšanā ar prieku.
Veido secīgu stāstījumu par piedzīvoto, redzēto.
Prot salikt attēlu sēriju loģiskā secībā, pamato
savu izvēli.
Grupē objektus, salīdzina pēc lieluma, formas,
krāsas.
Saprot kvantitatīvas attiecības (vienādā skaitā,
tikpat, vairāk – mazāk).
Labi izpilda kustību pamatprasmju vingrojumus
un vingrinājumus: soļo, skrien, rāpo, rāpjas, lien,
veļas, lec, met, tver.
Darbojas ar sīkiem priekšmetiem, šķiro, ber, ver,
saliek.
Dzied, brīvi atdarina kustības, mūzikas un
dziesmas pavadījumā.
Labi reproducē ritmu.
Izpilda deju soļus.
Zīmē ar zīmuli, flomāsteru un krītiņu.
Jūt līdzi un palīdz citiem.
Ir interese par lasīšanu un rakstīšanu.
Patīk mācīties.
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Mīļie, vecāki, lasīsim bērniem
pasakas!
Jau tālā senatnē, kad cilvēki vēl neprata rakstīt un lasīt, viņi savas izjūtas izteica dziesmās,
pasakās, teikās, sakāmvārdos, parunās, mīklās un ticējumos. Tā radās tautas mutvārdu daiļrade,
kuru dēvējam par folkloru.
Dziesmas skandināja, pasakas un citus folkloras sacerējumus teica gan ikdienas darbos,
gan dažādos godos. Tā folklora tika saglabāta tautas atmiņā un pārnesta no paaudzes uz paaudzi.
Tas bija kā tautasdziesmu un pasaku kamoliņš, kurš veļoties auga arvien lielāks un vērtīgāks,
atgādinādams mums visiem par vispārcilvēciskajām vērtībām: draudzību, godīgumu, mīlestību,
labestību, sirsnību, pateicību utt.
Pirmsskolas vecums ir piemērots
laiks pasaku stāstīšanai vairāku
iemeslu dēļ:
• Daiļliteratūras izmantošana
pirmsskolā tiek uzskatīta par
vienu no ietekmīgākajām bērna
tikumiskās pozīcijas veidošanas
metodēm.
• Klausoties pasakas, stāstus, bērni nosoda vai atbalsta varoņu rīcību, dod padomus, skumst,
dzīvo līdzi.
• Uztverot literāro darbu, bērns balstās uz savu pieredzi un priekšstatu sistēmu.
Tomēr, iepazīstot latviešu tautas un literārās pasakas, var secināt, ka ir arī tādas latviešu
tautas pasakas, kuras atklāj negatīvas rakstura iezīmes: cietsirdību, nodevību, izsmieklu,
viltību, kā, piemēram, dzīvnieku pasakā „Zemnieks un zvēri” rakstīts: „Nācis naktī lācis un taisni
nobrīnījies, kas te to bluķi aizvēlis pāri ceļam. Kāps tikai pāri, bet – tavu nelaimi – aste iešļukusi
šķirbā. To tikai zemnieks gaidījis. Iecirtis ar ķīli pa cirvi, tas izkritis, un lācim aste bijusi ciet! Tas
nevarēja paciest sāpes un sācis kliegt. Bet zemnieks paķēris milnu un
nu tik zvetēt lāci. Tas kā rāvies, tā aizskrējis, bet aste palikusi bluķī.”
Tajā pašā pasakā vienu lappusi tālāk zemnieka nežēlīgā
rīcība atkārtojas. „Vilks, saodis gaļas smaku, nācis arvien tuvāk
pie dobes un beidzot lēcis pakaļ gaļai, bet žagari bijuši tievi
un vilka svaru neizturējuši. Tā i vilks ielicies ar visiem žagariem
dobē, ka noskanējis vien. Zemnieks nu pieskrējis klāt un nu
tikai sācis vilku zvetēt. Tā devis, tā devis, ka tas vēl šobaltdien
atminēsies zemnieku. Zemnieks sadauzījis vilku un devies mājās”.
Piemēram, pasakā „Lapsa māca vilku zvejot” parādās
cietsirdīga attieksme pret dzīvniekiem: „Trūkstas viss ciems,
ķer vēzdas, krāsns slotas, mietus un kruķus un skrien vilku
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sist. Vilks, nabadziņš, rauga bēgt, bet nevar: aste iesalusi āliņģī. Saskrēja ļaudis,
sāka sist, kas ar vēzdu, kas ar mietu, kas ar kruķi. Ļaudis sit un kliedz, vilks sāpēs
gaudo un raustās. Beidzot nabags izrāva asti, kaut bez ādas, un bēga, cik kājas nes”.
Šīs un vēl citas pasakas nebeidzas ar laimīgām un pamācošām beigām, kā ierasts vairumā
latviešu tautas pasaku, gluži otrādi, tās motivē bērnu uz pozitīvo rakstura iezīmju izskaušanu.
	Īpatnēji ir arī tas, ka viscietsirdīgākās ir dzīvnieku pasakas, nevis brīnumu vai sadzīves
pasakas. Tieši tādēļ uzskatu, ka pedagogiem un vecākiem ir īpaši jāpievērš bērna uzmanība
pasaku varoņu rīcībai un attiecībām starp tiem, kā arī rūpīgi jāizvērtē, kuras bērniem pasakas
lasīt, bet, kuras ne. Tomēr vairums pasaku, kas sarakstītas latviešu valodā, ir ne tikai saistošas un
interesantas, bet arī spēj radīt priekšstatus par labo, ļauno, skaisto, neglīto, patiesību, meliem utt.
Pasakās ir ietvertas ētiskās normas, tās audzina, attīsta iztēli un fantāziju.
Tās satur tautas pedagoģisko gudrību. Tajās nosodīta mantkārība, slinkums,
cietsirdība, meli, turpretī labsirdība, devība, pateicība, čaklums, sirsnība,
dāsnums, godīgums, rūpes par dzīvām būtnēm un citas vērtības ir cildinātas.
Pamatnostādnes:
1. Ir svarīgi, lai bērni pieņemtu un pārdzīvotu pasakā dzirdēto, lai viņiem būtu iespēja
analizēt, kas ir skaistais, labais, ļaunais, meli, patiesība utt. Izdzīvojot pasakas, bērniem
dabīgā veidā izkristalizējas vērtību sistēma, kura tiek pārvērsta par sev piemītošu tikumu,
noteicošo iezīmi, kas sekmē pareizāku rīcību dzīvē.
2. Pasaku iepazīšana ir ne tikai pasaules izziņas process, bet arī tikumiskās un
estētiskās audzināšanas skola.
3. Aktualizējams pētnieciskais darbs vērtību pedagoģijas jomā, jo Latvijas izglītības
sistēmā nav pietiekami novērtēta pasaku apguves pozitīvā ietekme uz bērnu vērtību
sistēmas veidošanos.

Metodiķe: Sanda Sīle
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Ziemassvētku atmiņās

Ekskursija

Dar’man, tevis, pastaliņas,
skolā ieti mums gribās!

Gaidot Ziemassvētkus, bērni ne tikai mācījās
dzejoļus, dejas un dziesmas, bet arī cepa
piparkūkas, lai pacienātu savus mīļos, greznoja
bērnudārza telpas un gatavoja dāvanas.

16. janvārī „PASAKU VALSTĪBAS” sagatavošanas grupas bērni pirmo reizi devās uz Ādažu
vidusskolu, lai gūtu pirmos iespaidus skolas dzīvē. Bērniem bija iespēja aplūkot skolas telpas,
iepazīt skolas kārtību.
Bērni ar interesi klausījās, vēroja un uzdeva dažādus sev neskaidros jautājumus: kāpēc skan
zvans, kāpēc klasē ir ūdens krāns, kāpēc katrs sēž savā skolas solā?
Pēc ekskursijas bērni viennozīmīgi atzina, ka nevar sagaidīt savu pirmo skolas dienu un, ja
būtu iespēja, uz skolu dotos jau tagad.

Ziemassvētku uzvedumā „Vecīša cimdiņš” sniega
meitiņa bārstīja sniega putekļus, līdz mežā atrada
cimdiņu. Bet, kurš to pazaudējis, neviens nemācēja teikt.
Tā nu jautrās ziemas dienas vadot, tajā nāca sildīties
ežu, zaķu un putnu saime, līdz ieradās pekainis lācis. Arī
tam bargajā ziemā sala ķepas, bet, kā stīvējās, kā rīvējās,
cimdiņā iekšā tas netika. Bēdīgs tam vaigs, bet te pēkšķi,
kas tad tas? Kas tās par zvanu skaņām? Ziemassvētku
vecītis ieradies, ar vienu cimdu rokās…. nu mēs zinām,
kurš to pazaudējis bija!
Pašu bērnu un vecāku rotātās svētku eglītes ielokā
bērni gāja ar Ziemassvētku vecīti rotaļās un saņēma
dāvaniņas, godam pelnītās.
Pēc svētkiem svētku sajūtas „Taureņu” grupas
bērniem turpinājās, sveicot Ādažu iedzīvotājus ar pašu
ceptajām piparkūkām, lai visiem prieks sirsniņās, lai
no jauna dzirdam zvaigžņu vēsti, ka mīlestības pietiks
visiem!
Metodiķe: Sanda Sīle.
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Metodiķe: Sanda Sīle
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Svētki ārpus pirmsskolas
izglītības iestādes

Saules muzejā
Skaisti saule rītā leca,
Skaisti saule norietēja,
Skaisti dzimu, skaisti augu,
Labu mūžu nodzīvoju.

Gaujas svētki Ādažos

Gaujas svētku ideja radās līdz ar jaunas
iestādes – Ādažu Kultūras centrs izveidošanu.
Maija sākums ir Valsts svētku, Mākslas dienu,
Kultūras centra dzimšanas dienas un Ģimenes
svētku laiks. Tādēļ Ādažu novada svētki notiek
tieši šajā laikā.
Kā stāsta Ādažu Kultūras centra vadītāja
Linda Tiļuga: „ Svētki top par godu mūsu cilvēkiem
– ādažniekiem un viesiem, kurus vieno mūsu
skaistā upe – Gauja. Svētku simbols – Gaujas
tilts – savieno ne tikai Ādažus ar Kadagu, bet
arī cilvēkus. Tilts no krasta uz krastu, no sirds uz
sirdi.” Šie svētki pavēra iespēju kopīgi sadancot arī
„PASAKU VALSTĪBAS” Rīgas gatve 28 b un „PASAKU
VALSTĪBAS” FILIĀLES – Gaujas iela 4, bērniem un
kolektīvam.

Pavasara atnākšana jūtama ik uz soļa – atgriezušies
gājputni, pamodušies dzīvnieki no ziemas miega. Siltāk
saule silda mūsu zemīti un sirsniņas. Bet, kas tad ir saule?
To uz Rīgu Saules muzejā devās noskaidrot „Taureņu”
grupas bērni.
Šobrīd muzejā vietu atraduši vairāk kā 400 sauļu
dekoru, ar sauli saistītu priekšmetu un mākslas darbu no
Latvijas un visas pasaules.
Muzejā ir vairākas telpas, kurās tematiski izklāstīta
saistoša un vispārizglītojoša zinātniskā informācija par
astronomisko Sauli un tās ietekmi uz Zemi. Ekspozīcijās
var iepazīties ar Sauli, zvaigznēm un zvaigžņu rašanos
Visumā un to evolūciju, kā arī ar zvaigžņu uzbūvi un
daudzām citām interesantām tēmām, kuras papildina
interesantas ilustrācijas. Muzejā ir arī Galileo zāle – īpaša
telpa, kurā bērni varēja iepazīties ar informāciju par
drosmīgiem zinātniekiem, kuri palīdzējuši mūsdienu
cilvēkam izprast Saules sistēmu un Visumu un ieraudzīt
to tādu, kādu to pazīstam šodien.

Izglītojoši pasākumi

Ciemos Valsts Policija

Bērni darbojās un radoši
izpaudās muzeja radošajā
darbnīciņā,
apgleznojot
muzeja dāvāto ģipša saulīti
– suvenīru ņemšanai līdz
uz savām mājām. Turēja
rokās īstu meteorītu un
priecājās par bagātīgajiem
uzskates materiāliem.
Baudiet saules enerģiju,
uzturieties vairāk svaigā
gaisā un smaidiet!
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Jau otro gadu pēc kārtas
Valsts policija un Runcis Rūdis
apmeklē „PASAKU VALSTĪBU”,
tiekas ar bērniem, skaidro ceļu
satiksmes noteikumus, māca
kā pasargāt sevi dažādās dzīves
situācijās, un vienkārši lieliski
pavada laiku ar bērniem.
Atvadoties no bērniem,
Runcis Rūdis katram uzdāvināja
atstarotāju,
bet „Taureņu”
grupas bērni dāvināšanas prieku
turpinot, ciemiņiem uzdāvināja
pašu dizainētus atstarotājus.
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"Grāmatu reklamēšana „Pasaku Valstībā"
Lasīšana ir nozīmīgs veids, kā veicināt
bērna intelektuālo un emocionālo attīstību. Bet
kā ieinteresēt bērnu paņemt rokā grāmatu, ja
apkārt ir tik daudz citu aizraujošu iespēju?
Pagarinātās dienas grupas skolotājām
radās ideja noorganizēt bērnu jau izlasīto
grāmatu reklamēšanas dienu, kā rezultātā
skolēni gūst priekšstatu, ko lasa viņa vienaudži,
tādejādi radot interesi par kādu no grāmatām,
jo to iesaka viņa draugs, kurš patiešām
rekomendē konkrēto grāmatu izlasīt. Zīmējām
arī savus grāmatu varoņus.
Mūsu atziņas, kāpēc lasīt grāmatas ir vērtīgi:
Elza : Grāmatas dod padomu.
Dāgs: No tām var iegūt gudrību.
Jānis L.: Uzlabojas lasīšana.
Daniels: Var uzzināt daudz jauna.
Emīls: Kļūstu gudrāks.
Kristaps: Vērtīgi, jo iegūstu jaunas
zināšanas. Sāku saprast, ko lasu.
Sk. Līga Ķibilde: Tiek paplašināta pasaules
uztvere. Pilnveidojas koncentrēšanās
spēja. Attīstās fantāzija.Tiek gūts
prieks un gandarījums.
Sk. Līga Bezzubova: Sevis pilnveidošana,
intelekta attīstīsana. Cilvēki, kuri lasa grāmatas citādāk izvērtē pasaulē
notiekošo.
Tā kā ikdienas Pasaku Valstībā veltam laiku grāmatas lasīšanai un izlasītā atstāstīšanai, šī
bija tā reize, kad īpaši varējām uzslavēt cītīgākos lasītājus.
	Īpaši vēlamies pateikties Ernestam, Dāgam, Kristapam un Robertam! Savu laiku lasīšanai
Pasaku Valstībā ikdienā regulāri ieplāno arī Elza, Emīls un Daniels.
Padomi vecākiem, kā ieinteresēt bērnu grāmatu lasīšanai. Varbūt kas noder!
• Lai bērniem rastos vēlme lasīt, mājās jābūt grāmatām.
• Abonē bērnam kādu žurnālu vai ļauj viņam pašam kādu no tiem veikalā izvēlēties, sakot – lai
Tev pašam vakarā būtu ko palasīt! Reizēm šāda taktika ļoti labi nostrādā, sevišķi tad, ja vecāki
arī lasa kādus žurnālus – bērnam tas liks justies svarīgam, ka arī viņam ir savs žurnāls, tāpat kā
vecākiem!
• Izmanto viltību – lasi priekšā kādu aizraujošu grāmatu, tad pašā interesantākajā vietā lasīšanu
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pārtrauc, saki bērnam, ka Tev jāizdara kāds steidzams darbiņš un atstāj viņu divatā ar grāmatu.
Nebūs nekāds brīnums, ja atgriezusies atradīsi viņu lasām.
• Lasot iejūties lomās, lasi izteiksmīgi, dažādās balsīs un intonācijās, tā bērns mācīsies „pieslēgt”
lasīšanai emocijas, izprast grāmatas tēlu raksturus un izjūtas. Izteiksmīga lasīšana ir ļoti būtiska, jo
nekas nespēj grāmatu lasīšanu padarīt garlaicīgāku, kā neizteiksmīgs tonis.
• Noliec bērnam zem spilvena vēstulīti no kāda pasaku varoņa – ka viņš grib ar bērnu iepazīties
tuvāk un aicina satikties grāmatas ar varoņa piedalīšanos lappusēs.
• Lūdz bērnam palasīt tev priekšā, jo esi aizņemts/a saimniecības darbos, taču gribi zināt vakar
kopīgi lasītā stāsta turpinājumu. Radi pārliecību, ka bērna lasīšana ir ļoti noderīga. Lūdz palasīt
priekšā jaunāko laikrakstu, žurnālu. Pārspriediet izlasīto.
• Atceries, ka lasīt var ne tikai mājās. Lasīt kopā ar bērnu var pludmalē, parkā uz soliņa, gaidot
rindā pie ārsta u.c. Rādi to bērnam, lai viņš redz, kā tā var!
• Nopērc grāmatu, pēc kuras motīviem uzņemta bērna iecienītā multfilma. Lasi to kopā ar bērnu,
salīdzini filmu ar grāmatu, akcentējot to, ka grāmatā viss attēlots daudz interesantāk un plašāk
nekā filmā.
„Grāmata ir viens no lielākajiem dārgumiem, kas ceļ cilvēka vērtību. Nedrīkst
būt šodien cilvēka, kas nebūtu draugos ar grāmatu. Mīlēt grāmatu jāmācās
jau no bērnu dienām.”
Tā teicis dzejnieks Jāzeps Osmanis.
Pagarinātās grupas skolotājas.

Tematiskais rīts
Pepija Garzeķe ciemos ”PASAKU VALSTĪBĀ”
Meitenei ir burkānu krāsas mati, cieši sapītas biželes, kas slejās
katra uz savu pusi, un nelielam kartupelim līdzīgs deguns. Deviņus
gadus vecā Pepilota Viktorija Rullgardīna Kristaminta Eiframa meita
Garzeķe jeb vienkārši Pepijai patīk nēsāt dažādas krāsas zeķes un
divtik lielākas kurpes, ko viņas tētis bija nopircis Dienvidamerikā,
domājot, ka meitenes kājas drīz izaugs.
Tāda kustīga un asprātīga viņa ieradās “PASAKU VALSTĪBĀ,” lai
sarīkotu cepuru balli bērniem. Pepija izklaidēja bērnus ar burbuļiem,
rotaļām, stafetēm un dažādiem pārsteigumiem. Savukārt bērni,
par pārsteigumu pašai Pepijai, mācēja daudz pastāstīt par viņas
darbiem un nedarbiem, jo pirms balles “Taureņu” grupas bērni,
noskatoties izrādi “Pepija Garzeķe,” iepazina viņu tuvāk, kā arī
apguva dziesmu ”Cepures” un vērsa uzmanību uz saticīgu,
draudzīgu attiecību izkopšanu.
Metodiķe: Sanda Sīle.
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Sacensības

Sadraudzības spēle florbolā – skolēni pret pirmsskolniekiem

Florbols ir komandu sporta veids, kas ir līdzīgs hokejam, un tiek spēlēts telpās ar plastikāta
nūjām un bumbiņu. Spēles uzdevums ir raidīt bumbiņu pretinieku vārtos.
Ideja par sadraudzības spēli radās, vērojot bērnu aktivitātes pēcpusdienas cēlienos, kad
mājas darbi skolēniem izpildīti un bumbiņas dzenāšanai pa zāli atliek vairāk laika.
Arī pirmsskolnieki ciemojoties pie skolēniem un pavērojot viņu spēles no malas, nolēma
iemācīties veikli pārvaldīt mazo bumbiņu kā to darīja lielie. Kādu laiku cītīgi trenējušies,
sadraudzības spēle varēja sākties!
Sīvā un spraigā cīņā uzvarēja draudzība, komandas dalībnieki viens otram pateicās par
spēli. Visi spēles dalībnieki un līdzjutēji saņēma gardumus, savukārt pirmsskolnieki par izrādīto
drosmi stāties pretī skolēnu komandai, saņēma diplomus.
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Pasākums kopā ar vecākiem
Koncerts “Pavasara dziesmas”

Pavasaris ir laiks, kad daba mostas pēc ziemas miega. Dziesmas
uzlabo garastāvokli, ļauj sagaidīt pavasari ar smaidu sejā un nezūdošu
prieku.
Koncertā bērni dziedāja, dejoja un skaitīja braši dzejoļus. Kā arī pulkā aicināja savus vecākus,
radiņus un draugus, lai izlocītu balstiņas skaļi jo skaļi un demonstrētu savus pašdarinātos mūzikas
instrumentus.
Bērnu priecīgās sejiņas, atbildība par kopīgo darinājumu, kopā iešana rotaļā ar vecākiem,
laika pulksteni it kā apstādināja, jo šķita, koncerts tikko iesācies, nu svētki galā!
Sirsnīgs paldies bērniem un viņu vecākiem par skaistajiem un skanīgajiem
mūzikas instrumentiem!
Metodiķe: Sanda Sīle.
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Māmiņdiena
Dziedāja dziesmas koki un zvēri, ūdeņi burbuļoja.
Atvērās ziedi, atvērās sirdis, debesis vīteroja.

Pasākums skolēniem
Suminām izcilniekus ar labām
sekmēm mācībās!
Div’ rociņas, div’ kājiņas
Lielu darbu nejaudāja,
Daudz rociņu, daudz kājiņu
Lielu darbu padarīja. /latv.t.dz./

Uz visas pasaules ir tik daudz mammas un viņas visas ir īpašas, mīļas un labas, bet
tomēr vislabākā ir katram sava vienīgā.
Māmiņas koncertā baudīja krāsainus priekšnesumus: dejas, dziesmas, dzejoļus.
Bērni cienāja viesus ar pašu ceptiem našķiem un dāvināja pašu audzētas un koptas puķītes.
Lielākie bērnudārza bērni paši sacerēja dzejoļus, zīmēja portretus savām mammītēm un
darināja rokassprādzītes, lai māmiņai, darot ikdienas darbus, tas atgādinātu par savu
mīlulīti!
Koncertam izskanot, visas māmiņas dāvanā saņēma disku, kurā sakopotas bildes,
no skaistākajiem pasākumiem „PASAKU VALSTĪBĀ” un filmiņas par kopā būšanas prieku
draugu lokā!

Pagājis atkal svētīgs mācību gads arī
skolnieciņiem mīļajā „PASAKU VALSTĪBĀ”. Ar
gandarījumu varam teikt – bērniem ir lieliskas
atzīmes liecībās, kas ir pierādījums mūsu –
pedagogu un bērnu ikdienas darbam. Ļoti
rezultatīvi sasniegti mērķi. Bērniem ir augstākās
atzīmes liecībās, pateicības par izcilām zināšanām.
Jā, darbam sūras saknes, bet saldi augļi. Un tad –
klāt skaistā svētku diena! SVINAM!
Draudzības aplītī savienojot rokas,
atvadījāmies līdz septembrim. Katrs skolēns
saņēma no mums atzinības dāvaniņas – kā
pateicību par mācībām.
UN TAD! Jautrākā svētku daļa – sacensības,
atrakcijas ar profesionālo skolotāju Elīnu, šoreiz
matroža personā.
Cik patīkami bija redzēt bērnu prieku un
atraktivitāti! Tad – gardumi, picas, saldējums – viss
bērniem par prieku!
Mēs – komanda – visas trīs skolotājas
pateicamies vadītājai Ilzītei un Dacei par nesavtīgo
atbalstu visa gada garumā un metodiķei Sandiņai
par sirsnību!
Paldies, mīļie vecāki, par uzticēšanos un
pozitīvo sadarbību! Jums ir lieliski bērni!
Paldies mīļajiem bērniem par mīlestību, ko
savstarpēji viens otram devām! Lai Jums jauka
vasariņa! UZ REDZĒŠANOS SKOLIŅA!
Sirsnībā un pateicībā jūsu skolotājas –
abas Līgas un Sarmīte.
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Filiāle

Svētki
Izlaidums

„PASAKU VALSTĪBA” paplašinās

Mīļie, absolventi!
Šis mūsu pirmsskolai ir trešais izlaidums. Ziņkārīgās acis nu ir kļuvušas vērīgas un zinātkāras,
čaklās rociņas veiklas un darbīgas. Jautājumi, kāpēc? Cik daudz? Nebeidzās ne „ Cālēnu” , ne „
Mārīšu”, ne arī „ Taureņu” grupā. Un mēs ceram, ka šī vēlme uzzināt vēl un vēl nebeigsies arī skolā.
Sirsnīgu paldies bērniem par viņu darba čaklumiņu un vecākiem par sapratni un izpalīdzību
ikdienā! Novēlam ar prieku atcerēties šo nozīmīgo dzīves posmu – bērnību, kā arī lai pietiek
vēlmes izzināt, pētīt un apgūt jaunas zināšanas turpmākajā dzīvē!
Smiekli, prieki, stiķi, niķi,
Blēņas, palaidnības, draudzība, uzticība,
Spītība, veiklība, čaklums,
mīļums,
To visu sniedz bērni mums!
Ar mīlestību pamācam,
audzinām, lutinām,
Dažbrīd arī sabaram, bet tad
mīļi apskaujam.
Visi mēs šai draugu lokā,
Roku rokā ejam kopā,
No sirds uz sirdi,
Viens par visiem, visi par vienu!
/Elīna Eglīte/
Skolotāja: Sanda, Elīna un auklīte
Madariņa

Vasaras saulgrieži

2013. gada 9. septembrī durvis vēra „Pasaku Valstības” filiāle
Gaujas ielā 4.
Ir pagājis pirmais mācību gads un ir apgūta jauna pieredze gan vecākiem, gan bērniem. Ir
aizvadīti vairāki svētki un dažādi jautri pasākumi, kuri pieskandināja dārziņa telpas ar smiekliem
un dziesmām. Bērni ir ieguvuši jaunus draugus ,bet skolotāji un skolotāju palīgi daudz mīļu un
jauku bērnu, kuri tiek saukti „par savējiem”!
Šajā filiālē ir divas mazo bērnu grupiņas
„Lācīši” un „Pelēni”, kuras apmeklē bērni vecumā no
1.5 -2 gadiem, kā arī „Pūcīšu” grupiņa, kuru apmeklē
3 gadus veci bērni un „Zaķīšu” grupiņa bērniem
vecumā no 4-5 gadiem.
Ar bērniem ikdienā strādā radoši pedagogi,
čaklas auklītes un gadīga saimniecīte, kura rūpējas,
lai visi būtu garšīgi paēduši.
Bērnu zināšanu un prasmju apguvei tiek
izmantoti Montesori materiāli, kas palīdz bērniem
apgūt pašapkalošanās prasmes, veicina valodas
attīstību, palīdz apgūt matemātiku un veicina izpratni par dabas likumiem un tās daudzveidību.
	Neiztrūkstoša ikdienas sastāvdaļa ir rotaļas, spēles, dziesmas un dejas. Arī šajā filiālē
bērnus priecē teātra izrādes un koncerti, kā arī notiek keramikas nodarbības.
Filiāles īpašo auru un siltuma sajūtu rada dizaineres izstrādātie uzraksti uz sienām , kas
padara jaukāku un mājīgāku atmosfēru šajās grupiņās. Kā gan varētu nenākt miedziņš, ja virs
bērnu gultiņām ir uzraksts: „Velc pelīte saldu miegu...”?
Ja esat ieinteresēti – gaidīsim Jūs ciemos!

Ar Dieviņu, tu Jānīti!
Šodieniņ pavadām.
Citu gadu tu atjāsi
Ar deviņi kumeliņi.
Pakārtojoties gadalaiku ciklam,
kad garākā diena satiekas ar īsāko nakti,
pirmsskolā jau no paša rīta sākās liela
rosība. Bērni sēja sieru, gāja rotaļās un
dziedāja Jāņu dziemas. Neizpalika arī
apdziedāšana par skaistāk izkoptām
puķēm, izravēto kartupeļu vagu un
cienāšanās pie svētku galda.
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Jauku
vasariņu
Jums novēl filiāles
kolektīvs!
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Gardēžiem
Laipni aicināti!
Ja esi izsalcis, dodies pie izslavētiem pavāriem.
Restorāns atrodas „ Taureņu” grupas telpās. Darba
laiks līdz pēdējam klientam. Par cenām var vienoties.
Tikai šonedēļ visiem ēdieniem 23% atlaide. Ātra
apkalpošana, smaidīgs personāls. :)

Ģirta biešu zupa.
NEPIECIEŠAMĀS sastāvdaļas: Kartupeļi,
burkāni, majonēze, ūdens.
Uzvāra ūdeni, pievieno kartupeļus, bietes
un burkānus. Kad viss izcepies, pieliek klāt
majonēzi, bišķiņ sālīti. Pasniedz ēdienu
šķīvīšos.

Samantas saldais ēdiens.
Zemeņu, aveņu putukrējuma
ķīselis.
Sastāvdaļas samaisa kopā, tad pieliek
putukrējumu un atkal visu samaisa, lai
būtu baltāks. Pievieno jāņogas un 3 karotes
cukuriņa. Kārto bļodiņā. Saldais domāts
būs tikai brālēnam.

Valtera gaļas tomātu mērce.
NEPIECIEŠAMĀS sastāvdaļas: Tomāts, gaļa,
kartupeļi un sviests. Sākumā jāsagriež
tomāts, tad gaļa. To visu uzdur uz iesma,
liek cepties uz grilla, tad uzliek virsū plēvi.
Kartupeļus uz pannas apcep ar sviestu. Tad
visu liek šķīvī. Ēdienu dzer ar kolu.

Katrīnas tomātu mērce.
Jāsagriež smalki tomāti un maltā gaļa, liek
tos cepties cepeškrāsnī 4 minūtes. Tad
kartupeļus sagriež smalkās daiviņās, liek
vārīties 10 minūtes. To visu liek klāt pie
tomātiem. Pasniedz ar 4 čillī pipariem, 4
ķiplokiem, 4 sīpoliem un vienu šķipsniņu
sāli.

Ēdienkarte
Pildīti ezīši ...................................................... 5 € -Valters
Cīsiņi ar kartupeļiem Arno gaumē ........ 3 € -Arno
Griķi ar mērcīti un karsto zemeņu zupu 20 € -Samanta
Zemeņu konča............................................15 centi -Ričards
Kartupeļu zupa ........................................... 7 Ls -Brenda

Adrianas makaroni.
Jāuzvāra garie makaroni ar kečupu. Vāra
20 minūtes, tad pievieno gaļiņu un sieru.
Makaronus Adriana dos mammai, tētim un
Raitim.
Arno maizīte ar zivtiņu.
NEPIECIEŠAMA: rupjmaize un vesels tomāts.
Uz rupjmaizes uzliek veselu tomātu, pārliek
baltas zivtiņas, bez asakām, klāt liek sieriņu.
Ar maizīti Arno cienās skolotāju, mammu,
māsu un tēti. Pats ēdīs vienu maizīti, pārējiem
dos piecas.

Mareka rīsi.
Uzvāra dzeltenu pienu, rīsus un gaļu. To
visu vāra divas minūtes. Klāt pievieno baltus
salātiņus. Cienās mammu un tēti.

Viljama burgers ar sviestu.
Burgers tiks cepts no rupjmaizes. Klāt jāliek
kečups un siers. Pats daudz ēdīs un dos
draugiem.

Brendas kartupeļi ar mērci.
Cep kartupeļus, klāt liek 4 gabaliņus gaļas.
Cep 4 minūtes. Mērcē liek 4 burkānus un
bišķiņ pienu, pievieno vienu karoti ar sāli.
Brenda cienās visus!
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Samantas aukstā zivju zupa.
NEPIECIEŠAMĀS sastāvdaļas: Gaļa,
kartupeļi, vistiņa, kāposti, burkāniņi.
Sākumā jāliek vārīties kāpostus, tad gaļiņu.
Tad pievieno burkānus un kartupeļus.
Kad viss gatavs, pievieno divus čillī piparu
bērienus.

Krišjāņa pupiņu salāti.
NEPIECIEŠAMI 3 burkāni, 4 kartupeļi, 6
pupiņas un 8 dillītes. Sākumā visu sagriež,
tad vāra 10 minūtes. Beigās pievieno 10
karotes sāli. Cienāšu visus, kuri gribēs!

Elizabetes ķirbju ķīselis.
NEPIECIEŠAMĀS sastāvdaļas: majonēze, 3 rieksti, 1 kokosrieksts, 4 ķirbji. Visus produktus
sagriež un vāra 13 sekundes. Tad visu liek bļodās. Ķīseli Elizabete dos skolotājai, bērniem
un skolniekiem. Pati ēdīs 4 porcijas.
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Pateicība

Bērnu izteicieni

LIELĀ TALKOŠANA PPII „PASAKU VALSTĪBA”
Sirsnīgs paldies Sofiko Guluas ģimenei un akciju sabiedrībai ”Latvijas
valsts meži” par atbalstu, sagādājot bērnudārza rotaļu laukumiņam
priežu šķeldas mulču!
Darbinieki, bērni, bērnu vecāki un administrācija!
Paldies mīļie vecāki par Jūsu atsaucību un darba sparu talkā 2014. gada 25.aprīlī, kuru
organizēja privatās pirsmsskolas izglītības iestādes „Pasaku Valstības” metodiķes – Sandra
Bukovska un Sanda Sīle. Paldies metodiķēm un pedagogiem par sadarbību ar vecākiem, jo
pateicoties tam, talkā piedalījās ap 100 cilvēkiem, kas sakopa Ādaža centra daļu, iesējot jaunu
zālīti, sastādot puķītes, kā arī attīrīja parku no atkritumiem. Paldies vecākiem, kas darbojās ar
smago artilēriju – elektroinstrumentiem – izāģējot lielos krūmus, betona maisītāju – iebetonējot
pastaigas laukumiņa nožogojumu, paldies par kravas mašīnā atvesto mulču, kas pasargās mūsu
bērnu kājiņas, ķerrām, ar kuru palīdzību savedām smiltis, un piekabi, ar kuru pārvedām bruģi.
Patiess prieks, ka vecāki – mammas un tēti ar savu līdzdalību talkošanā nodod šo mīlestību pret
darbu saviem bērniem, tādejādi veidojot bērniem augstu vērtību sistēmu. Redzot šādas vērtības,
mēs varam būt lepni un vienlīdz mierīgi – LATVIJA ir stiprās rokās.
Viena roka var daudz, divas vairāk, bet visi kopā – mēs paveicām milzīgu darbu. Mīļie
vecāki, bērni – lai Jūsu mīlestība pret mūsu zemi, darbu un vienam pret otru vienmēr plūst kā
stautiņš pavasarī. Paldies visiem par veltīto laiku, ieguldīto darbu, jaukajām emocijām un līdzās
būšanu!
„Pasaku Valstības” vadītāja: Ilze Pētersone

Skolotāja: „ Kas tā ir par profesiju,
kad kafejnīcā pienes ēdienu?”
Krišjānis:” Pienesējs.”
Grupa palikuši 5 bērni. Klusums.
Kristofers:” eu, kāpēc ir klusums?
Varbūt neviens negrib runāt?”
Katrīna ar Sofiko spēlē „mājas.”
Sofiko izber smiltis no trauciņa.
Katrīna pārmetoši saka:” Kāpēc tu izbēri?
Tu zini cik dārgs tas cukurs bija?”

Sirsnīgs paldies
Arno Rozenberga,
Viljama Valtera Zeiles,
Valtera Volkolkolākova,
Elizabetes Volkolākovas,
kā arī Brendas
Kapilovas vecākiem

Skolotāja:” Kas atrodas putniņam ziemā
būrītī iekšā?”
Katrīna:” Pufs un mīksta sedziņa!”

par vērtīgajiem metodiskajiem
materiāliem
„PASAKU VALSTĪBAS” bērniem!

Grupā pie Katrīnas ienāk mamma un samīļo
to, bet, kad mamma iet prom, Katrīna
dusmīga apsēžas uz trepēm. Skolotāja saka:
„Katrīna ir pikta!”
Sofiko atbild:” Nē, plika!”
Sofiko ienāk ēdamzālē,
ieraugot valentīndienas noformējumu,
izbrīnīta saka: „Mīlestība?”
Skolotāja: „ Kas ir mežzinis?”
Sofiko:” Mežzinis ir tas, kas visu zina!”
Krišjānis saka:
„Tu pati neko Samanta nezini!”
Samanta atbild:”
Jā, tikai Dieviņš visu zina!”

Skolotāja Elizabetei:
„ Tavs brālis gan ir gudrs!”
Elizabete:” Viņš nav mans brālis,
viņš ir mans Valters.”
Kolektīvs un bērni
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• Iritas Neretnieces došanās uz Mārupes EKO Kolēģi iepazīstināti ar pieredzes seminārā
skolu.
gūtajām atziņām, iespaidiem, pieredzes
dalīšanās.

Mācību gada atskaites
izvērtējums

• Sanda Sīle/ Irita Neretniece. Pieredzes seminārs Rotaļnodarbību paraugdemonstrējumi
Mārupes novadā „Namiņš.”
grupām. Viedokļu apmaiņa par semināru.

Sapulces/pedagoģiskās sēdes

Izvērtējums

Sapulce 1x mēnesī, pedagoģiskās padomes
sēdes – reizi semestrī.

Pedagoģiskās padomes sēdes protokolētas.
Izvirzītie uzdevumi īstenoti.

Semināri

Izvērtējums

• Ilze Pētersone. Seminārs „Profesionālās
izdegšanas draudu mazināšana, saskarsmes
prasmju uzlabošana un radošu metožu
apguve.”
• Ilze Pētersone Seminārs „Izglītības
iestādes vadītāja vadības kompetenču
paaugstināšana.”
• Ilze Pētersone Seminārs „Dalība LR Saeimas
Izglītības Komisijā par grozījumiem Izglītības
likumā un pirmsskolas izglītības iestāžu
attīstību Latvijā.”

• Sanda Sīle/Irita Neretniece. Pieredzes seminārs Jaunu ideju gūšana. Dalīšanās pieredzē ar citām
Ādažu valsts dārziņā.
pirmsskolas skolotājām.
• Sanda Sīle. Prakstiskais seminārs par Seminārā gūtās atziņas rada pārliecību, ka
informācijas apmaiņu” Kā sauc tā atsaucas.”
vadītās sapulces ir efektīvas.
• Madara Šteherhofa/Linda Nagliņa. Skolotāju Kolēģi iepazīstināti ar pieredzes seminārā
palīgiem seminārs PII „Jancis”.
gūtajām atziņām.

Kolēģiem sniegtas praktiskas un teorētiskas
zināšanas.

• Sanda Sīle. Seminārs Lāčplēša ielā. „Uzvedības Atziņas pielietotas praksē – Mērķis: uzstādīt
problēmas bērniem.”
bērnudārzā piktogrammas.
• Laura Šlesere. PII „Pienenīte” EBRU gleznošana. Kolēģi iepazīstināti ar pieredzes seminārā
gūtajām atziņām, iespaidiem.
• Sanda Sīle. Seminārs „Sabiedrība ar dvēseli.”

• Dace Bokta. Seminārs „ Saskarsmes
un pozitīvas sadarbības veidošana ar
nemotivētiem un emocionāliem bērnu
vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē.”

Kolēģi iepazīstināti ar pieredzes seminārā
gūtajām atziņām.

• Dace Bokta Seminārs „Bērna attīstības
agrīnā izvērtēšana un palīdzības sniegšana
iekļaujošajā izglītībā.”

Dalīšanās pieredzē
skolotājām.

• Dace Bokta. Konference „Integrētā pieeja
pirmsskolas pedagoģiskajā procesā.”

Veicināja pirmsskolas pedagogu profesionālo
izaugsmi.

• Sanda Sīle. Pieredzes apmaiņas semināra
vadīšana„ Bērnu pašdarinātās spēles un
rotaļas brīvajam laikam.”

Radoša darbu un metodisko materiālu izstrāde,
mērķtiecīga ideju nodošana citām pirmsskolām.

• Sanda Sīle. Pierīgas vadītāju un metodiķu
seminārs par dažādām aktualitātēm izglītībā.

Prezentācija
par
drošības
pasākumiem
pirmsskolā ( „Drošības ABC”, informatīvi plakāti,
noteikumi pašsacerētu dzejoļu formā- Elīna)

26

pa

ar

citām

pirmsskolas

• Irita Neretniece.
problēmas.”

Seminārs

Mērķis: Rotaļu laukuma paplašināšana un
labiekārtošana. Vecāku saliedētība, kopīgi
izstrādājot projektu.

„Uzvedības Kolēģi iepazīstināti ar pieredzes seminārā
gūtajām atziņām.

• Laura Šlesere. Seminārs „Montessori mācību Montessorī metodes veiksmīgi ieviestas grupā.
metodes” Lāčplēša ielā.
• Sanda Sīle. Rīgas 187. pirmsskolas izglītības Iepazīt bērnudārza funkcijas: tradīcijas, darbs
iestādes apmeklējums.
ar bērnu vecākiem, finanses, sadarbība ar filiāli.
Telpu apskate.
• Sanda Sīle. Seminārs Ādažu Domē „Problēma,
bet nav risinājuma.”
• Iveta Garoza. Seminārs „ Ritma rotaļu un
muzikālās darbības loma bērnu intelektuālajā
attīstībā.”

Piedalīšanās seminārā, dalīšanās pieredzē.

• Iveta Garoza. Seminārs. „Ritmiski muzikālas Gūtās atziņas veiksmīgi ieviestas darbā ar
darbības integrēšana pirmsskolas bērnu ikdienā bērniem.
un rotaļās.”
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Ekskursijas

Izvērtējums

Pasākumi pirmsskolā

Izvērtējums

• „Taureņu”grupa.
Ekskursija uz Ministru Kabinetu.

Bērni noskaidroja, ka Ministru kabinetā strādā
deputāti un citi cilvēki, kuri pieņem valstij svarīgus
lēmumus. Iepazina Ministru Kabineta zāles, uzstājās
ar dzejoli un sagatavoja dāvanu Ministriem – pašu
aplicētu Latvijas karti.

• Tematiskais rīts bērniem „Pelēnu
balle.”

Bērni guva priekšstatu par Mārtiņdienas tradīcijām.

• „Taureņu” grupa.
Ekskursija uz sporta centru.

Bērni aplūkoja baseina, saunas, aerobikas, cīņas un
sporta zāli. Apguva pirmās iemaņas galda tenisā un
jautri pavadīja laiku bērnu rotaļu istabā.

• Sporta svētki kopā ar vecākiem.

• „Taureņu” grupa.
Ekskursija uz viesnīcu „Port hotel”

Bērni iepazina Ādažu novada skaistāko viesnīcu.
Noskaidroja, ka viesnīca jeb hotelis ir uzņēmums,
kurā par samaksu tiek izguldināti un pabaroti viesi,
kas vēlas pārnakšņot. Noskaidroja, ka tajā ir 29
numuriņi, restorāns divos stāvos, moderns atpūtas
komplekss: džakuzis, tvaika pirts, sauna, peldbaseins.

• Adventes rīti.

Radīja emocionāli pacilātu noskaņu svētku gaidās.

• Ziemassvētku uzvedums ” Vecīša
cimdiņš.”

Veicināja iniciatīvu, piedalīšanos,
gaidīšanā dažādos darbības veidos.

• Cepuru balle kopā ar Pepiju
Garzeķi.

Bērniem vadītas spēles un rotaļas Elīnas vadībā sagādāja
prieku.

• „Mārīšu” grupa.
Ekskursija uz Ādažu valsts dārziņu.

Iepazina tuvējo apkārtni.

• Pasākums ar pašvaldības policiju
un Runci Rūdi.

• „Taureņu” grupa.
Ekskursija uz Ādažu vidussskolu.

Iepazina „PASAKU VALSTĪBAS” tuvāko bērnudārzu:
rotaļnodarbību telpas, rotaļu laukumu, ziemas
dārzu, piedalījās draudzības dejā ar citām grupām.
Bērni devās uz skolu, lai gūtu pirmos iespaidus
skolas dzīvē. Bērniem bija iespēja aplūkot skolas
telpas, iepazīt skolas kārtību. Bērni ar interesi
klausījās, vēroja un uzdeva dažādus sev neskaidrus
jautājumus.

Iepazina drošības noteikumus uz ielas un mājās. Bērni
policijai uzdāvināja pašu darinātus atstarotājus, gan
saņēma paši atstarotājus dāvanā no Runča Rūda.

• Koncerts „Pavasara dziesmas.”

Bērniem prieks par pārsteigumu!
Vecāku atsaucība bija liela, darinot mūzikas instrumentus
un tos prezentējot kopā ar bērniem.

• Māmiņdiena „Cālēnu”, „Mārīšu” un
„Taureņu” grupā.

Rosināja bērniem apzināties savu ģimeni kā lielu vērtību.

•
„Taureņu” grupa.
Ekskursija uz Saules muzeju Rīgā.

Bērni apguva dabaszinības nodarbību par saules
sistēmu un krāsoja keramijas saulīti priekam.

• Svētku rīts bērniem „Mana
dzimtene –Latvija.

• Izlaidums
• Jāņu ielīgošana

Veicināja mīlestību, patriotismu pret savu zemi – Latviju!
Pasākums stiprināja vecāku saliedētību, pozitīvas
attiecības ar pirmsskolas kolektīvu.
Filmiņa radīja priekšstatu par bērna dienas gaitām
bērnudārzā.

aktivitāti

svētku

Koncerts, kurā tika sumināti absolventi. Pateicības vārdi
vecākiem un pedagogiem. Dāvanas un ballīte bērniem
kopā ar Peiju Garzeķi.
Veicināja izpratni par vasaras saulgriežiem, popularizēja
latviešu tautas tradīcijas un kultūras mantojumu.

Koncerti ārpus izglītības iestādes Izvērtējums
• ”Taureņu” grupa.
Koncerts pansijā „Anrum”.
• ”Taureņu” grupa.
Piedalīšanās Ādažu Gaujas svētkos.
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Veicināt solidaritāti, pietāti pret vecāka gājuma
cilvēkiem,iepriecināt ar pašgatavotām dāvanām: vāzīti,
puķīti, personisku novēlējumu, skanīgu un sirsnīgu
koncertu!
Kopīga sadancošana ar „PASAKU VALSTĪBAS” FILIĀLES
bērniem un kolektīvu. Kopā būšanas prieks.
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„Pasaku valstības”
Himna
Kur labāk, kur mīļāk, kur jaukāk vēl?
Kur gaida, kur smaida, kur visi dzīvo tev?
Tā „Pasaku Valstība” 2x
Mana bērnība.
Kur tālums mūs vedīs, to laiks vien zin.
Kā notiks, kā būs? To māmiņa min.
Bet vienmēr man atmiņā 2x
„Pasaku Valstība”.

www.pasakuvalstiba.com

