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Laba vēlējumi ikdienā

Tuvojas Ziemassvētki.... laiks,
kad nepacietīgi gaidām, kad
aiz loga lēni kritīs sniega pārslas, jumtus rotās lāsteku virtenes un pagalmā smaidīs sniegavīrs, bet sirdī ir siltums, ko
rada mūsu tuvinieki, draugi un
tuvojošos svētku sajūta.
Tumšāko laiku mēs esam
padarījuši par balto domu un
cēlo darbu maratonu, un tas
palīdz visiem – gan tiem, kas
saka paldies, gan tiem, kas

dara un rada no sirds.
Liels paldies ikvienam, kas piedalījās labdarības
pasākumā, kurā tika atbalstīti Ķeipenes pagasta bērni!
Katru dienu vecāki, kā mazi pārsteiguma rūķīši, nesa uz
pirmsskolas vestibilu bērniem tik nepieciešamās lietas:
siltus kombinezonus, apavus, jaciņas, cepurītes, dažādas
rotaļlietas: lelles, mašīnas, puzles, klučus. Mantu apjoms
auga neaprakstāmā ātrumā, kaste pie kastes, maisi virs
maisiem. Vecāki ziedoja pat auto sēdeklīšus un bērni atteicās no savām rotaļlietām, lai dāvinātu tās bērniem,
kuru vecākiem nav iespējas tādas iegādāties. Jūsu labās
domas, vārdi un darbi ir padarījuši gaišāku mūsu ikdienu.
Mīļie, vecāki, lai Jums izdodas radīt, sagaidīt un dalīties
Ziemassvētku brīnumā arī savās mājās!

Ja brīnumam tic, tas piepildās, ja brīnumu gaida, tas atnāk, ja brīnumā dalās, tas sagādā
prieku!
Vēlot siltus un gaišus svētkus, kā arī panākumiem bagātu
Jauno 2015. gadu,

Metodiķe: Sanda Sīle!

Kā mēs svinējām Zinību dienu
Jau rīta agrumiņā „Pasaku Valstības” bērni saņēma vēstuli
no Zinību rūķīša, kurš vēstīja par savu ierašanos, lai sveiktu
bērnus. Rūķītis, somu pārmetis pār pleciem, patiesi ieradās,
ieskandinot ar zvaniņu jauno mācību gadu. Tika uzdotas
interesantas un āķīgas mīklas.
Kas tik tajā somā bija: gan pulkstenis, gan bungas,
zīmulis…. Tik daudz visa kā, viss noderīgs bērniem mācībās
un rotaļās. Bet kas tur, somas dibenā iegūlis? Rūķītis stīvējās
un rīvējās, līdz izvilka ārā ĀBECI, raudzīsim nu, kas tajā iekšā
– burti, vārdi vai teikumiņi? Bet tur – konfektes – tavu prieku!

Tika gan lielajiem, gan mazajiem pa
kārumam.
Bērni sadraudzējušies ar rūķīti,
dziedāja „Pasaku Valstības” himnu,
taisīja balonu salūtu un priecājās
par skaisto, rudens gleznaino dienu!
Sveicēju vidū bija arī iestādes
vadītāja ar ziedu klēpi un laba
vēlējumiem
darbiniekiem
un
dāvanām bērniem, par ko mazajiem
bija īpašs pārsteigums!
Prieks un jaunatklājumi lai pavada skolotājas un bērnus visu mācību
gadiņu.

Metodiķe: Sanda Sīle
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Ādažu novada domes rīkotā atbalsta konkursa
iedzīvotāju iniciatīvām projekts "Sabiedrība ar dvēseli” ir
noslēdzies
Projekta mērķis bija:
labiekārtot bērnu rotaļu - atpūtas laukumu PPII “PASAKU VALSTĪBA”, radot bērniem attīstošu, drošu, estētiski sakārtotu, mūsdienu prasībām atbilstošu bērnu rotaļu laukumu Ādažu novadā dzīvojošiem bērniem.
Lai rastu mūsu bērniem brīvā laika pavadīšanas iespējas drošā vidē, bija nepieciešams labiekārtot bērnu rotaļu laukumu.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „PASAKU VALSTĪBA” darbojas kopš 2007.gada 1.jūlija.
2013. gadā savu darbību uzsāka “PASAKU VALSTĪBAS” filiāle Gaujas ielā 4, ar 4 jaunām grupām.
Katru gadu vecāki brīvprātīgi iesaistās rotaļu laukuma uzkopšanas darbos. Pieaugot grupu skaitam, vienā rotaļu laukumā acīm redzami bija par šauru. Teritoriju bija nepieciešams paplašināt un
atjaunot daļu bojātā žoga.
Gaujas ielā 4, filiāles rotaļu laukumā bērni tika pie jauna darba galda, spēļu mājiņas, mašīnas, diviem futbola vārtiem, žoga un šūpolēm.
Vecāki, kuru bērni apmeklē „PASAKU VALSTĪBU” aktīvi iesaistījās savas dzīves vides uzlabošanā,
pašu spēkiem sakopa teritoriju, veica visus darbus, radot to drošu, pievilcīgu un skaistu vidi.

Sirsnīgs paldies:
Jānim Bitem, Kasparam Pacēvičam, Lienei Veršānei, Gvido Kalniņam, Zaigai Nimmai, Aigaram
Reblim, Artim Rozenbergam, Ilo Gielam, Vitālijam Kapilovam, Vinetai Justei, Krišjānim Balodim!

“Pavasarī iestādīti, vasarā ravēti, rudenī izrakti,
kas tie ir? Kartupeļi!"
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Notikumi tirgus placī
Gājām mēs uz tirdziņu
Un ne jau pirkt tur zirdziņu.
Kā rudenī jau pienākas,
Pirkt kāpostgalvas lielākas.
Par mūsu jauko pirkumu
Saņēmām mēs dāvanu –
Plūmju maisu varenu,
Un ābol’ maisu diženu.
Mūsu lielo dāvanu
Nesām mēs uz bērnudārzu
Citiem bērniem rādījām
Rudens veltes dalījām.
Paši griezām ābolus
Lai ziemā ir mums gardumi.
Paldies Ļenas čaklām rokām
Un par gardu gardām kūkām!
Elīna Eglīte
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Atskaņas no Rudens ražas svētkiem

Kad dārza darbi apdarīti un
sēņu grozi pielasīti, no laukiem un
druvām mājās tiek pārvestas dabas
veltes. Lai visi varētu priecāties par
bagātīgo ražu, pirmsskolas izglītības
iestādes „Pasaku Valstības” vestibilā
apskatāma ikgadējā „Rudens veltes”
izstāde, kas veltīta rudens tēmai un
ražas bagātībai.
Uzslavējama vecāku un bērnu izdoma, izveidojot no rudens veltēm
visdažādākās kompozīcijas: pelītes,
gulbīšus, mašīnas, sieviņas, vīriņus,
pinvīnus, ezīšus, kaktusus un citus
brīnumus.
Ražas svētki nedēļas garumā noslēdzās ar koncertu, kuram katra
grupiņa gatavojās īpaši –
„Cālīši” čakli mācījušies dziesmas un
dejas, „Taurenīši” daudzināja kartupeli un dziedāja dziesmas, bet „Mārītes” pārtapa par pasakas „Rācenis”
prasmīgiem aktieriem.Visiem par
pārsteigumu svētkus apmeklēja arī
Rudens Rūķis, kurš ne tikai vēroja, cik
bagāts rudentiņš ir bērnudārzā, bet
arī aicināja bērnus rotaļā un cienāja
ar gardiem burkāniem.
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"PASAKU VALSTĪBAS” atvērto durvju diena

Š. g. 19. septembrī pirmo reizi „PASAKU VALSTĪBAS” durvis, uz vienu pēcpusdienu, tika atvērtas ikvienam, kurš vēlējās apkatīt abas pirmsskolas izglītības iestādes (Rīgas gatvē 28b un Gaujas ielā 4)
un iepazīties ar interešu izglītības iespējām, skolotājiem, kā arī pašiem piedalīties kādā no piedāvātajiem pulciņiem. Bērni kopā ar vecākiem veidoja māla figūriņas keramikas nodarbībā, ievingrināja balstiņas vokālā ansamblīša prezentācijā, apguva aktīvas kustības jautras mūzikas pavadījumā
kopā ar ritmikas skolotāju, mācījās jaunus vārdiņus un dziedāja dziesmiņas angļu valodā. Krievu
valodas skolotāja bija sagatavojusi uzdevumus bērniem dažādu vecumu grupām, bet radošajā
darbnīcā ikviens varēja pagatavot sev kronīti, lai iejustos pasaku valstībā. BioDejas prezentācijā
bērni varēja izdejot stāstu, gūstot patiesu prieku.

Mūsu stāsts turpinās, tādēļ gaidīsim Jūs atkal nākošgad!
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Rudens rūķītis ar bērniem ciemojas pansijā "Anruma”
Dienā, kad saulīte debesīs dzied
ar zeltainu balsi, visā Latvijā tiek
svinēta Starptautiskā veco ļaužu
diena. „Pasaku Valstības” bērni
kopā ar rudens rūķi priecīgi, jau
otro gadu pēc kārtas, ciemojās
pansijā „Anruma”.

“He, hei, sveiki Jums
visiem!”
rūķītis teica.

Klāt rudentiņš, vēji šūpo koku galotnes, pienes pilnus pagalmus ar
lapām, dārzos jau nogatavojušies
raženi dārzeņi, vāverīte, lēkājot pa
koku pazarēm, steidz ievākt gardus krājumus ziemai. Rosība liela. Arī bērnu dziesmās, dejās, rotaļās tika cildināts rudens raženums. Sirmie vecīši priecīgi dziedāja līdz un iesaistījās rotaļās. Bet
vislielākais prieks un pārsteigums bija pašiem bērniem, jo dāvājot pašu gatavotas dāvaniņas, pretī
saņēma salduma turzu, sulu pakas un bitīšu cepurītes mūzikas nodarbībām.

Sirsnīgs paldies arī par zeķu un cimdu pāri, kuri lieti
noderēs drēgnākām rudens dienām!
Seniori ir mūsu sabiedrības zelta fonds. Tieši no viņiem mēs
varam mācīties gan izturību,
iecietību, gan spēju nezaudēt ticību
labajam.
Pirmais oktobris ir diena, kad
aicinām visus atcerēties savus vecvecākus, ar viņiem kopā pavadīto
laiku, un atgādināt, cik daudz viņi
mums nozīmē.
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Rudens sporta izpriecas "Pasaku Valstībā"
Esam veikli, esam ņipri, vingrosim un būsim stipri!
Lai veicinātu sporta attīstību pirmsskolas izglītības iestādē, pilnveidotu prasmi sadarboties komandā, izjustu sacensības garu, ik gadu rudenī tiek organizēti sporta svētki. Kopīgi
sporta svētki, tā ir lieliska iespēja vecākus un bērnus apvienot
lieliskam piedzīvojumam.
Kā katru gadu, arī šogad pirms jautrām aktivitatēm vecākiem bija iespēja noskatīties filmiņu par skolotāju vadītām
rotaļnodarbībām, kurā uzskatāmi parādīts, kā katrs bērniņš
tiek iesaistīts nodarbībās, kāda ir viņa aktivitāte un sadarbība
ar vienaudžiem.
Šogad sporta dienas tika paredzētas rīkot parkā, taču
lietus dēļ, paši mazākie – „Cālēnu” grupa svētkus svinēja
sporta zālē. „ Mārīšu” grupa veiksmīgi, rudens saulītes
apspīdēti, veica visus pārbaudījumus, startējot komandās. Svētki tika noslēgti svecīšu gaismā pie silta kompota un gardām maizītēm. Taču pavisam citādus šogad
sporta svētkus aizvadīja paši lielākie – „ Taureņu” grupa. 		
Lai arī lija lietus, apņēmības pilni, ar lietussargiem
rokās un gumijas zābakiem kājās, stafeti iesāka vairakas
komandas, taču nepagāja ne dažas minūtes kā kartes
lietū samirka, tādējādi apslēptos objektus bija arvien
grūtāk atklāt. Brīnumainā kārtā vecāki un bērni nepadevās, bet apvienojās visi vienā lielā, spēcīgā komandā,
kārtējo reizi apliecinot savstarpējo draudzīgumu un saliedētību vecāku starpā.
Par piedalīšanos stafetēs, visi bērni saņēma, skolotāju sarūpētas, medaļas, bet vecāki – atzinības rakstus par drosmi.

Paldies bērnu vecākiem, kuri atvēlēja savu laiku, lai piedalītos pirmsskolas
organizētajā pasākumā un baudīja kopā būšanas prieku ar savām atvasēm!
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Mācību ekskursija uz Latvijas Dabas muzeju
Laikā, kad dabā norisinās kārtējās izmaiņas, „Taureņu” grupas bērniem radās izziņas interese par
dabas krāšņumu un to daudzveidību, tādēļ devāmies uz Latvijas dabas muzeju.
Dabas muzejā bērnu pirmā pieturvieta bija izziņas is-

taba “Par Zemi, Sauli un mums.”
„Skatieties, baseins, baseins! …” – deguni ir pieplakuši matētajam durvju stiklam caur kuru var redzēt kaut ko gaiši
zilu, kas ļoti atgādina ūdeni. Kad bērni tiek aicināti novilkt
ielas apavus, intriga kļūst vēl lielāka. Kur mēs esam un kas te
tagad notiks? Stāsts būs par ekspozīciju, kuras nosaukums
– „Par Zemi, Sauli un mums”.
… cik daudzveidīga, brīnumaina un krāšņa ir Pasaule! Bērni,
gida mudināti, centās noskaidrot, kāpēc tā ir tieši tāda?
Bērni tika aicināti doties ceļojumā kopā ar Zemi. Tika
iedarbināts ekspozīcijā esošais telūrijs un modelēts zemeslodes riņķojums ap savu asi un vienlaicīgi ap Sauli.
Bērni novēroja, kā diennakts periodā nakti nomaina diena
un kā dažādās zemeslodes vietās vienā un tajā pašā laikā ir
atšķirīgi gadalaiki.
Ekspozīcijas grīda ir
izveidota kā Pasaules karte ar kontinentiem un okeāniem. Bērni
noskaidroja, kādas tautas mīt plašajā pasaulē – kā tās ģērbjas, ar
ko nodarbojas un kādos mājokļos dzīvo. Virtuālā ceļojuma iespējas ļauj mums iepazīties ar daudzu tautību pārstāvjiem: pabijām
pie Kanādas Arktiskā arhipelāga inuītiem, devāmies apciemot
Lielo līdzenumu indiāņus, pēc tam mūsu ceļš veda pie Āfrikas
masajiem, tad uz kādu Spānijas ciematu, vēl jāpaspēj nokļūt pie
beduīniem, jāpadzer tēja viesmīlīgā mongoļu ģimenē un tad uz
svētku karnevālu kādā no Polinēzijas salām.
Izceļojušies pa plašo pasauli, atgriezāmies savās mājās, gluži kā Sprīdītis pēc Lielās laimes
meklējumiem. Pavisam parasts Latvijas mežs.
Mūsu ekspozīcijas meža galvenais varonis bija āpsis. Šeit bērni varēja uzzināt, kā āpsim un viņa
tuvākajiem kaimiņiem klājas dažādos gadalaikos.
Pārsteigumi turpinās. Kas tad te? Vai tiešām ala? Izrādījās, tajā varēja pat ieiet. Kāda tad ir
dzīve pazemē? Interesanta?! Noslēpumaina?! Bet vai mums gribētos dzīvot alā? Vai daudz ir tādu
dzīvo radību, kas izvēlās alu par savu pastāvīgo dzīves vietu? Vai ir dzīvnieki, kas mēdz uzturēties
alās kādu noteiktu laiku un kāpēc? Tik daudz jautājumu! Daudz ir arī atbilžu.
Paciemojušies izziņas istabā, bērni ar lielu zinātkāri izpētīja citas muzeja telpas. Viņi ir kļuvuši par
īstiem pētniekiem, kas šodien ir paspēruši mazu solīti Dabas Likumu izzināšanā.
Skolotāja: Sanda Sile
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Oktobris - spociņu mēnesis

Gluži negaidot ir pielavījies rudens! Tāpēc arī “Pasaku Valstības“ pagarinātās grupas bērniem ir
parādījušās rudenīgas aktivitātes. Kad mājas darbi ir izpildīti, pulciņi ir apmeklēti, mēs domājam:
Te nu mēs izdomājām! Starp Miķeļiem, ko svinam 29. septembrī un Mārtiņiem, kas ir 10. novembrī,
ir vēl vieni svētki, ko Latvijā daži uztver kā svešus, baisus
un nepazīstamus…..

Ak, draugs, uz brīdi apstājies
Un klusi jautā sev:
Kād laukā rudens vēji pūš
Kāds ieguvums ir Tev?

Jā! Tie ir Helovīni

- svētki, kas kļūst aizvien populārāki Latvijā. Un mūsu
uzdevums – ar tiem iepazīstināt bērnus pozitīvā veidā,
iemācīt bērnam to, ka nekas šajā pasaulē nav strikti
noteikts, ja runājam par pozitīvām un jautrām lietām! Kāpēc, lai mēs neizdomātu paši savus
svētkus? Sauksim tos par ķirbīšu vai tumšo rudens vakaru svētkiem? Un mēs tos radījām! Helovīni
bija tikai iemesls, lai mūsu uzkodas būtu savādākas, dekori mazliet biedējoši un noskaņojums
jautrāks! Jo galu galā - ir 24. oktobris - diena pirms 2 nedēļu garām brīvdienām.
Kā tad mēs gatavojāmies savai ballītei? Pirmais, ko mēs cītīgi gatavojām, ir dekoriņi mūsu
klasei. Bērni patiesi priecājās par rudens lapu lietu, ķirbīšu dekoriņiem. Meitenes zīmēja rudens
modes kolekciju, ko mēs ierāmējām un vēl tagad apbrīnojam mūsu modelēšanas talantu. Kopā
mēs uzbūrām noskaņojumam vajadzīgo gaisotni - ar zirnekļu tīkliem, maziem zirneklīšiem,
raganiņu uz durvīm, spokaino galdautu un uzkodām.
Lai arī lielai daļai no mums Helovīni saistās ar saldumiem, es piekrītu uzskatam, ka šie svētki ir
laiks, kad pieradināt bērnu pie pareiza uztura, piemēram, iekļaujot ēdienkartē ķirbju biezputru,
un veselīgus našķus, kurus mēs pašu rokām uzburam par smieklīgiem radījumiem un bērnam
tā vien gribas tos nogaršot. Mūsu laiks bija ierobežots, tāpēc ķirbju putru nevārījām. Gatavojām
zirneklīšus no cepumiem, spociņus
no maršmelēm, un izmantojām mūsu
pavāres Ļenas labvēlību un sacepām
mūmijas no cīsiņiem! Kad tikām galā
ar našķiem, ķērāmies klāt maskām
– laikojām, priecājāmies par savām
un draugu pārvērtībām apģērbā,
sarīkojām masku deju, ieslēdzot
mūziku!
Kad nogurām no dejām, nolēmām,
ka gribam izslēgt gaismu un
iededzināt svecītes. Bērni saprata, ka
no tumsas nav jābaidās, tā var būt
interesanta un patīkama! Mēs lasījām
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spoku stāstiņus, visi bērni gribēja lasīt un nevarēja sagaidīt savu kārtu.
Tuvojās plkst 18.00 - laiks, kad jābrauc mājās un ticiet man, mēs gribējām, lai ballīte turpinās, jo
bija patīkama, priecīga un jautra spokošanās diena!!
Mūsu ieteikums Jums - izlemiet paši,vai Helovīni ir svētki, kurus vēlas svinēt vai ne. Tāpat ir ar
visiem citiem svētkiem. Cieniet un godājiet latviešu svētkus un tradīcijas, stāstiet par to saviem
bērniem, bet…Ja Jums ir veselīga humora izjūta, tad uz priekšu - radiet savus svētkus, jautrību
ģimenē, draugu lokā, skolā.
Mums izdevās! Esam gatavi 2 nedēļu garai atpūtai, lai sagaidītu novembri - Latvijas mēnesi.
Es gan, mūsu ballītes iespaidā, 31.oktobrī - Helovīnu dienā - sēdēju uz savas mājas sliekšņa un
gaidīju, kad kāds no “Pasaku Valstības” bērniem atnāks un izjokos mani! Uzminiet - vai atnāca
kāds?

Lai visi svētki, ko jūs svinat, ir JŪSU SVĒTKI NO SIRDS!
“Pasaku Valstības” pagarinātās grupas skolotāja Ilona.

Mārtiņdiena ir jau klāt!
Sanākuši, sasēduši
Lieli, mazi Mārtiņbērni!
Mārtiņdiena ir kā nobeigums garam darbu ritumam, rudens Gan gailītis, gan vistiņas,
beidzas un sākas ziema. Mārtiņos, kā iersts, tiek pušķota
istabiņa, lai savā namā gaidītu ciemiņus – ķekatniekus. Gaisā Gan raibā čigāniete!
virmo jautrība un prieks.

Bērnus sagaida krāšņs gailis, spēlēdams vijoli un aicinādams rotaļā
ikvienu, kurš ir ienācis svētku zālē. Par pārsteigumu saimniecei un
Mārtiņbērniem, ciemos ierodās čigāniete. Tā zina teikt daudzus
ticējumus un uzdot āķīgas mīklas, kuras bērni prata atminēt
pavisam viegli. Ar dejām, dziesmām un rotaļām tika pavadīts
rudens un gaidīta ziema.
Ķekatnieki, pēc
ticējumiem, nes
svētību mājai un
saimei, un viņi
cienastu saņem
pēc tam, kad
iepriecinājuši ar jautriem priekšnesumiem,
rotaļām un dziesmām. Čigānietes sarupētais
cienasts bija tik pat neparasts kā viņa pati –
bērni dāvanā saņēma gardas baranku krelles!
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Latvijai dzimšanas diena
Maza mana tēvuzeme,
Divu plaukstu platumā,
Mīļa mana tēvuzeme;
Divu plaukstu siltumā;
Dziļa mana tēvuzeme,
Visa mūža garumā.

Saulains, rosīgs un skaistu dienu vēstošs – tieši
tāds iesākās 12. novembra rīts, kad „Pasaku Valstības” bērni svinēja Latvijas valsts dzimšanas
dienu.
Jau ilgāku laiku pirms valsts svētkiem
pirmsskolā noritēja sparīgi sagatavošanās darbi:
bērni mācījās dziesmas, dejas un dzejoļus.
Aktīvi ar vecākiem iesaistījās izstādes
“Manas mājas” tapšanā. Visi priekšnesumi bija
mūsu dzimšanas dienas dāvana Latvijai. Gluži kā
dzejas rindās teikts- apkārt bijām mēs paši, bet
vidū mīļā, dzimtā zeme un svētku dziesma!

Izstāde “Manas mājas”

Paldies par piedalīšanos izstādē „Manas
mājas” un par jaukajiem darbiņiem!
Mīlestība un sirsnība bija jaušama katrā
darbiņā, kuru Jūs paveicāt kopā ar savu
bērniņu!
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Jaunie dzejnieki

Rozā puķe Novīta,
Violetā –Uzauga.
Saule spoži spīdēja
Mīļajā Latvijā.
Amanda, 5 gadi
Mīļā Latvija!
Tā ir liela, skaista, jauka!
Lai tā būtu izgreznota:
Puķītēm un zvaigznēm,
Karodziņiem lieliem.
Kristofers, 5 gadi

Putniņi Latvijā
Dzied visskaistāk.
Saulīte spīd debesīs,
Zvaigznes nolasīs,
Vāverīte gulēt ies,
Sunīts bērnus mīļos.
Tādi kaķīši un sunīši ir tikai
LATVIJĀ.
Brenda, 4 gadi

Mīļa ir Latvija,
Arī jūra.
Strīda nebija neviena,
Labajā Latvijā.

Skaistas zvaigznes,
Skaisti nami,
Mākonīši debesīs.
Puķes aug un lido bites,
Plīvo Latvijas karogi.

Puķītes te skaistas,
Kociņi stalti,
Eglītes zaļas,
Taurentiņi raibi.

Megija, 5 gadi

Latvijā ir mīļi bērni,
Meitenes un zēni!
Samanta, 5 gadi
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Kas ir Elīna Eglīte?
Komunicēt, spēles spēlēt,
Mēli trīt un jokus dzīt.
Improvizēt, fantazēt,
Uzdziedāt un pamācīt.

Tāda ir Elīna Eglīte – skolotāja “Taureņu” grupā. Audzina

savu 11 gadīgo dēlu. Kolēģi un draugi Elīnu raksturo kā atraktīvu,
komunikablu cilvēku. Patīk jautrība. Piedalās amatierteātrī –
„Kontakts”. Var iejusties
jebkurā tēlā, jo jau 14
gadus vada bērniem
dažādas tematiskās ballītes. Elīna strādā arī sporta centrā par administratoru.

Kāpēc Elīna strādā “Pasaku Valstībā”?

Katra diena ar mazajiem ķipariem nes jaunas atklāsmes, piedzīvojumus, pārdzīvojumus, katra diena ir
krāsaina un neviena diena nav līdzīga kādai citai. Elīna
stāsta, ka bērnu smiekli un prieks ir tas, kas ļauj pozitīvi
uzlādēties pašai. „Pasaku Valstība” ir lieliska vieta, kur
atcerēties bērnību un atrauties no nopietnās ikdienas.
Šeit aizmirstās visas rūpes, jo esot kopā ar pulku „razbainieku” nav laika neparko citu domāt. Visa
diena paiet LIELĀ fantāziju zemē... un kas var būt vēl labāks?
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"Pasaku Valstībā” pieredzes apmaiņas seminārs
skolotājām
2014. gada 27. novembrī PPII „Pasaku Valstībā”
norisinājās Elīnas Eglītes pieredzes apmaiņas
seminārs „Tematiskās ballītes bērniem”.
Seminārā skolotājām bija iespēja piedalīties
inscinētā dzimšanas dienas pasākumā, kurā tika
izspēlētas dažādas jautras spēles, piedzīvoti
neparasti pārsteigumi un gūtas vērtīgas idejas
jautriem brīžiem pirmsskolā.

Lai ballīte izdotos - jāņem vērā!
1. Notici brīnumam - neizkrīti no tēla. Labam pasākuma vadītājam ir jābūt īstenam aktierim,
kurš, ierodoties uz pasākumu, piemēram, kā pirāts, pats arī tic, ka ir īsts pirāts. Tādējādi viņš liek
noticēt bērniem, ka tiešām ir īsts, un pārliecina arī vecākus par to, ka viņš nav parasts cilvēks, kas
tikai pārģērbies karnevāla kostīmā.
2. Ir svarīgi rīkot ballīti atbilstoši bērna interesēm un vēlmēm, nevis, lai atstātu iespaidu uz
citu bērnu vecākiem vai īstenotu savas bērnības vēlmes.
3. Jubilārs ir galvenais - tuvojoties svinību laikam, ar bērnu vajadzētu aprunāties un noskaidrot,
kur viņš gribētu svinēt savus svētkus, piedāvājot vairāku svinību vietu variantus. Vajadzētu izzināt,
kurš ir bērna iemīļotais multfilmu vai filmu tēls, ko viņš gribētu satikt dzīvē, un tādu iespēju viņam
arī sniegt.
4. Ja ballītē ir vairāk nekā 20 bērnu, no kuriem puse, iespējams, nepazīst tik labi jubilāru, bet
vienkārši ir atnākuši "iztrakoties", tad jubilāram tiek atņemts viņa "dienas tronis". Ir jādara viss,

lai šajā dienā jubilārs būtu īpašākais un justos kā pasaules centrs, un visa uzmanība
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tiek pievērsta viņam.
5. Esi gatava improvizēt, reti kad notiks viss pēc scenārija. („Paslēpes”, ja nav vēlēšanās, tad
piedāvā citas iespējas, piemēram, „Apslēptās bagātības meklējumi”, ja nevēlas likt parūku, imitēju
matu krāsošanu, negrib, lai rauj „astes” - jubilāram atlaides.)
6. Cepurītes, zobeni - seifā, lai atribūti netraucē.
7. Katru rotaļu padarīt īpašu atbilstoši tēmai. (nāras astes - turbo mikipeles.)
8. Nekad nevaicāt vai uzspēlēsim? Tagad mēs bēgsim no haizivīm.....
9. Vienmēr jābūt rezerves variantam, piemēram, balonu aprakstīšana, seju apgleznošana,
burbuļi, lidmašīnas.
10. Nesabrukt, nepadoties, ja bērni nav atsaucīgi. Mēģināt iesaistīt vecākus.
11. Bērniem ir jānotic pasākuma vadītājam, tad ballīte izdosies sirsnīga, piedzīvojumiem
bagāta un aizraujoša. Pasākuma vadītājs ar iztēles palīdzību bērnu ballīti pārvērtīs par īstu
piedzīvojumu, kas norisināsies citā laikā, citā telpā un citā dimensijā.
12. Neatkarīgi no vietas, kur esat nolēmuši rīkot ballīti, tās ilgumam nevajadzētu pārsniegt
divas stundas. Pieredze rāda, ka viena stunda ir par maz, bet trīs - par daudz. Divas stundas ir
ideālais laiks, lai bērni pēc tam nebūtu pārguruši un nebūtu par daudz iespaidu.
Elīna Eglīte

"Taureņu” grupas bērni piedalās bērnu rotaļu laukuma
atklāšanas svētkos
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"Pasaku Valstībā” ciemojas spilvenu feja

"Pasaku Valstībā” pie bērniem ciemojas iluzionists –
Valdemārs Veiss
Valdemārs par sevi stāsta:
“ Pirmā interese par iluzionismu man radās jau 7
gadu vecumā, kad kāds burvju mākslinieks no visas
publikas tieši mani izraudzījās par asistentu, kādā
no saviem trikiem. Kopš tās dienas mani tik ļoti ieinteresēja šī māksla, ka es patstāvīgi sāku spert pirmos
soļus, lai apgūtu dažādus trikus gan no grāmatām,
gan citiem man pieejamajiem materiāliem un
resursiem.
Vēlāk, 2003. gadā, kad biju tikai 14 gadus
vecs, iestājos Baltijas Iluzionistu klubā, kļūstot par tā
jaunāko biedru, bet jau 2007. gadā, bez kandidātu
pārbaudes laika, mani uzņēma Eiropas Ziemeļvalstu
Iluzionistu biedrībā, kā arī Somijas Iluzionistu klubā.
Stils, kādā es uzstājos tiek dēvēts kā modernā jeb mūsdienīgā maģija, kas īpaša ar savu
specifiku, jo dažādus trikus vai ilūzijas iespējams demonstrēt bez īpašiem sagatavošanās darbiem vai
milzīgiem, speciāliem rekvizītiem, bet gan ar visparastākajiem priekšmetiem, neiespējamo padarot
iespējamu. Galvenais, uz ko tiek likts uzsvars manos priekšnesumos, ir roku veiklība jeb manipulācija
un pārdabiskuma efekts.
Pārsvarā uzstāšanās notiek pēc iespējas mazākā attālumā no publikas, lai varētu būt
maksimālā kontaktā ar skatītājiem. Uzstājos korporatīvajos vakaros, kāzās, dzimšanas dienās, kā arī
cita veida banketos, strādājot gan uz skatuves, gan publikā, maksimāli iesaistot arī skatītājus.
Šo neparasto mākslu apguvu privātstundās pie vairākiem Eiropas iluzionisma meistariem, vēlāk
savu talantu un meistarību attīstot festivālos un salidojumos dažādās valstīs. “
“Tas viss man ir ļāvis sasniegt pasaules meistaru līmeni, lai rādītu neticamas un apbrīnojamas lietas
un ļautu noticēt brīnumam.”
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Grupās jauni metodiskie materiāli

„Cālēnu” grupā:
- Veramās podziņas;
- Kalendārais aplis;
- Kartiņas vārdu krājuma
paplašināšanai;
- Attēlu burciņas – kas jāliek
iekšā?
- Lieluma figūriņas;
- Kukaiņu pāri. - attēlu sērijas;
- Krāsu kartiņas;
- Materiāls siešanai, pogāšanai,
vēršanai.

„Mārīšu” grupā:
-Matemātiskie uzdevumi kopējamos materiālos;
-Kopējamie materiāli sociālajās
zinībās;
Dažādas matemātisko darbību
spēles: matemātiskais aplis,
ciparu kartiņas no korķa, knaģu
spēle, pogu aplis u. c. materiāli.

„Taureņu” grupā:
-Izstrādāta rotaļu un spēļu
mape;
-Matemātiskās galda spēles;
-Izstrādāti rotaļnodarbību
paraugi;
-Sakopota dziesmu mape
jaukta vecuma bērniem;
- Grupā ieviesti jauni
Montessorī materiāli.

PALDIES SKOLOTĀJĀM!
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Kādi saimnieciski organizatoriskie darbi paveikti
1. ceturksnī?

Paklāju tīrīšana.

Telpu un rotaļu laukuma
regulāra apsekošana.

„Taureņu” grupā jauns
skapis un galda līste bērniem.

Nomainīti skapji un
galda virsma virtuvē.

Ziemassvētku dekoru
iegāde.

Papildināts sporta
inventārs.

Segti izdevumi, kas saistīti
ar tālāk izglītošanās un
pilnveidošanās semināriem
personālam.

Notīrīts pirmsskolas
ēkas jumts.

„Mārīšu” grupā jauns paklājs
un tāfele, vēršanas prasmju
pilnveidei.

Iegādāts kodoskops.

Paplašināta rotaļu
laukuma teritorija.

Iegādāti jauni rokas
dvieļi bērniem.

Regulāri iegādāti jauni
metodiskie materiāli,
kancelejas preces bērniem.

Metodiskās tāfeles iegāde.
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Mazie prātnieki

Elizabete pamāj mammai atā Markuss no rīta skolotājai saun saka:
šutis stāsta:” Mamma mani
”Atā, pelēkais cālīti.” (mammai šorīt mašīnā neklausīja.”
pelēks mētelis)

Mareks priecājas par savu jauno
šalli. Ienāk grupā, skatās uz
Kristoferu un saka:” Mums abiem
vienādi šitie apaļīgie.”

Mareks: ”Es gribētu, lai man
būtu brālītis.”
Elizabete: ”Es tev aizdošu savu
brālīti, pajautāšu tikai
mammai vai var!”

Pauls iekož Paulai pirkstā.
Paula izbrīnīta jautā:” Kāpēc tu
man iekodi pirkstā?”
Pauls:” Tāpēc, ka es esmu
dinozaurs.”

Bērniem uzdevums uzzīmēt
savu māju. Kamēr citi bērni zīmē,
Megijai balta lapa. Jautāju, kāpēc
nezīmē?
Megija:” Es dzīvoju pilī un mana
māja nelien šajā lapā.”

Skolotāja:” Kāpēc rudenī koki
nomet savas lapas, bet egles
savas skujas atstāj visu cauru
gadu kokā?”
Elizabete:” Tāpēc, ka egle vajadzīga Ziemassvētkos.”

Jautāju, kads ir zebras kažoks?
Anete ierauga vienai no
Mārīšu grupas meitenei tādus Kristofers: “ Zebrains.”
pašus cimdus kādi ir pašai.
Anete:” Maziņā, paskaties,
kādi mums vienādi cimdi!”
Nu ja, tagad jau Anete liela, jo
pārgājusi uz Taureņu grupu.
Kristofers:” Mēs pārdevām Rīgu
un tagad dzīvojam Ādažos.”

Pēc diendusiņas Brenda pieceļas un saka:
” Es labi nogulējos!”

Kristofers pamostas no miedziņa
un saka:” Es gulēju kā dundurs.”
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Padomi vecākiem! Džons Grejs. Dr.Ph.
Bērni ir no debesīm
• Pašpārliecināti bērni pretojas negatīvajai ietekmei, viņi arī neizjūt vajadzību dumpoties.
• Pozitīvā audzināšana pērienu vai cita veida sodīšanu aizstāj ar izolāciju - Tā kā tu neņem vēra
manis sacīto, es gribu, lai tu 10 minūtes pavadi vienatnē.
• Kas notiek, kad jūs klausāties ļoti skaļu mūziku? Jūs sākat sliktāk dzirdēt. Tas pats notiek tad, kad
vecāki kliedz. Mūsdienu bērni vienkārši „izslēdzas” un vecākiem vairs nav nekādas teikšanas.
• Ja vecāku attieksme pret bērniem ir mierīga un paļāvīga, bērniem ir lielākas iespējas uzticēties
pašiem sev, saviem vecākiem un nezināmai nākotnei.
• Bērni nevar izkopt pacietību un iemācīties sagaidīt gandarījumu, ja viss viņiem tiek tad, kad
vēlas.
• Bērni nevar iegūt drosmi un optimismu, ja nesaskaras ar grūtībām.
• Bērni nevar attīstīt neatlaidību un izturību, ja viss padodas viegli.
• Lai justos droši, bērniem jāapzinās, ka viņus uzklausa, tomēr viņiem nav noteicošais vārds.
• Bērni, kas cieš no vardarbības, ienīst vai nu citus, vai paši sevi.
• Nepavēliet un nepieprasiet – palūdziet!
• Dodot iespēju bērniem pretoties, tiek izraisīta viņu atsaucība, nevis akla pakļaušanās.
• Lai mazinātu pretestību, izvirziet aktīvo bērnu priekšgalā un uzticiet kaut ko vadīt, pastiprināti
slavējiet, bet viņu kļūdas piedodiet. Ja šiem bērniem neuztic atbildīgu lomu, viņi mēdz pretoties
bērniem un pieaugušajiem. Viņi grib visu izdarīt ātri, un viņiem netrūkst enerģijas.. Regulāri, ļaujot viņiem pabūt vienatnē, viņi pamazām iemācās būt pacietīgāki, zinošāki un atbildīgāki.
• Ja bērni, kam vēl nav 3 gadi, niķojas, viņu uzmanību var ļoti labi novērst uz kaut ko citu, parādot gliemežvāciņus, atslēgas vai ko citu, ko ir interesanti apskatīt, dzirdēt, pataustīt, pagaršot vai
izmantot kā rotaļlietu.
• Dziedāšana palīdz visu vecuma bērniem aizmirst sarūgtinājumu un liek atkal justies mīlētiem
un atbalstītiem.
• Uzmanības maiņa – piemēram, ja bērns atsakās uzvilkt mēteli, pārtrauciet cīkstēšanos un sāciet
runāt tēlaini: ”Kādas skaistas, zaļas lapas tam kokam...Un tagad uzvilksim mēteli.”
• Nepieciešami praktiskie rituāli – uz bērnudārzu iet vienā un tajā pašā laikā, ik vakaru vienā un
tanī pašā laikā mazgāties, tīrīt zobus...
• Bērni pretojas saviem vecākiem gluži vienkārši tāpēc, ka nejūtas uzklausīti vai pamanīti. Viņi
grib tikt samīļoti.
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• Nesteidzīga uzklausīšana ir daudz svarīgāka nekā nokļūšana laikā uz futbola treniņu.
• Lai bērnam veidotos veselīga drošības izjūta, viņiem vienmēr jāatceras, ka vecākiem ir noteicošais vārds, stingri vecāki.
• Bērnu sodīšana piespiež viņus uzvesties drīzāk negatīvi, nevis pozitīvi.
• Kad vien bērni darbojas pareizā virzienā, paslavējiet viņus ar panākumiem, un viņu pareizā virzība turpināsies. Izturieties pret bērnu kļūdām neitrāli.
• Ja vecāki lieto vienīgi apbalvojumus, to iedarbība nav produktīva. Balva spēj motivēt, taču nedod bērnam nepieciešamo sapratni, sistēmas, norādes un ritmu.
• Visvieglākais iedodamais apbalvojums sadarbības rosināšanai ir vairāk laika ar vecākiem.
• Ja bērns niķojas sabiedriskās vietās, tas ir brīdinājums, ka mājās jums jābūt stingrākiem un ne tik
izdabājošiem.
• Lai gūtu emocionālu atbalstu, pieaugušajiem jāizrunājas ar kādu citu pieaugušo, nevis ar bērnu.
• Vairāk klausieties, mazāk runājiet.
• Kad divi bērni kaujas, nelieciet viņiem atvainoties un atlīdzināt pārestības – palīdziet viņiem
izlīgt. Sakiet: „Labi, tagad izlīgsim un būsim draugi! Man tik žēl, ka tev iesita. Tagad uzspēlēsim...’’
• Uzveļot atbildību citiem par savām likstām, mēs zaudējam spēju sadziedēt savas brūces, mācīties no kļūdām un virzīties uz priekšu, lai iegūtu dzīvē iecerēto.
• Regulāri dusmu izvirdumi ir veids, kā mazi bērni izjūt un izpauž negatīvas emocijas.
• Ja bērni pārstāj izjust vecāku vadību vai arī apzinās, ka vecāki nespēj viņus savaldīt, viņi vai nu
kļūst paģēroši, vai arī niķojas.
• Bērni mācās palūgt vēl, bet vecākiem jāmācās pateikt „Nē” , nejūtoties neērti.
• Gandarījumam kavējoties, bērni iemācās būt laimīgi arī tad, ja uzreiz nedabū kāroto.
• Ja bērniem ir ļauts teikt „Nē”, tas nenozīmē, ka vecāki darīs to,
ko bērni grib.
• Kad bērni uzvedas nevaldāmi, viņiem ir vajadzīgi nevis soda
draudi, bet gan saiknes atgūšana ar vecākiem.
• Lai bērni būtu laimīgi, viņiem jāapgūst viena no lielākajām
dzīves mākslām – pacietība gaidīt gandarījumu. Mācīties palūgt vēl un tomēr priecāties par to, kas ir, - tam vajadzīga liela
griba.
• Atcerieties, ka bērni ir no debesīm: ja jūs pacentīsieties savu
spēju robežās, Dievs paveiks pārējo.

Materiālu sagatavoja: Sanda Sīle
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