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RŪĶU GĀJIENS
ZIEMASSVĒTKI KAĶĪŠU DZIRNAVĀS
PALDIES VECĀKIEM!



 Jo izglītotāki mēs kļūstam, jo mazāk spējam pa-
kļauties kāda cita principiem, jo vairāk mēs uzzinām, 
jo noteiktāk izvēlamies dzīvot saskaņā paši ar sevi. /Ri-
čards Bahs/

 Šis gads mūsu pirmsskoliņai ir īpašs, jo atkal un 
atkal kolektīvs pilnevido savas zināšanas un pieredzi 
studējot.
 Kamēr citi brīvdienas pavada ģiemenes lokā mā-
jās vai ārpus tās, mūsu „ Pasaku Valstības vadītāja - Ilze 
Pētersone – Jezupenoka, vadītājas vietniece – Dace 
Bokta, „ Cālīšu” grupas skolotājas – Gunta Liece un Lie-
ne Gerca, „Mārīšu” grupas skolotāja – Daina Višņevska, 
„ Taureņu” grupas skolotāju palīgs – Eļena Druviete 
atvēl laiku studijām. Tāpat arī  grupu skolotājas aktīvi 
apmeklē dažādus pieredzes seminārus, kursus, dalās 
pieredzē un bagātina savi profesionāli.
    
 Izturību un stipru gribu realizēt visu, kas iecerēts 
Jums arī turpmāk un lai ceļš, kas ejams pa izglītības 
taku, iet roku rokā ar mīlestību!

Iestādes metodiķe: Sanda Sīle

Redaktores sleja
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 ZINĪBU DIENA KOPĀ AR NEZINĪTI

Vasariņa nu dodas prom, atstādama mums arī rudenim kādu siltu saules stariņu. 

Saulīte spīdēja arī 1.septembrī, kad ar smaidīgām sejiņām un puķu pušķiem rokās bērni steidza pie 
savām skolotājām un auklītēm, lai dalītos stāstos par vasaras raibajiem notikumiem. 

    Svētku rītā ciemos pie bērniem atnāca Nezinītis. Kā izrādījās, tā viss nebija, ka Nezinītis vispār 
neko nezināja. Viņš bērniem stāstīja, ka lai būtu laba diena, no rīta vajaga pavingrot, arī šādus tā-
dus burtus viņš jau prata izlasīt un dziesmiņu nodziedāt. Ar skaitīšanu gan viņam bija pagrūtāk, 
bet bēdām nebija vaļas, bērni kopā ar Nezinīti gan pamācījās skaitīt, izvingrojās, gan gājā jautrās 
rotaļās.  Bērnus ar sirsnīgiem vārdiem sveica mūsu mīļā iestādes vadītāja – Ilze, kura bērniem bija 
sagādājusi vērtīgas dāvanas – lego klučus, puzles, grāmatas, krāsas, līmes, otas, leļļu mājas. Nezinī-
tis tika pie vērtīgas grāmatas -  ābeces, lai burti kopā raisītos un teikumiņi lasītos, skolotājas saņēma 
ziedus un laba vēlējumus, mācību gadu uzsākot.

 “Pasaku Valstības” kolektīvs vecākiem novēl arī 
turpmāk būt ieinteresētiem savu bērnu gaitās 
pirmsskolā, novēl patiesi veiksmīgu jauno mācību 
gadu, atrast vēlmi sapņot un piepildīt savus sapņus!
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KAS IR AGNESE ZDANOVSKA?

 Profesija – profesionālās augstākās izglītības diploms. Profesionā-
lais bakalaurs, pirmsskolas izglītības skolotājs – mājskolotājs. Papil-
dus esmu apguvusi dažādus kursus sevis pilnveidošanā un profe-
sionālajā pedagoģijā.
 Jau bērnībā spēlējoties ar lellēm sevi iztēlojos, kā skolotāju vai 
bērbudārza audzinātāju, jo ļoti patika mazi bērni. 18 gadu vecumā, 
pēc tehnikuma beigšanas, sāku strādāt Gaiļera bērnu slimnīcā par 
māsas palīgu. Rūpējos par mazu bērnu veselību, brīvajos brīžos ro-
taļājos un uzmundrināju viņus, lai bērnu dienas slimnīcā padarītu 
priecīgākas. 

Laikam ejot, es tomēr atgriezos pie savas bērnības aicinājuma, kļūt 
par pirmsskolas izglītības skolotāju. Vēlāk pabeidzu augstskolu un 

mūsu ceļi satikās ar Ilzi, kas ir “Pasaku Valstības” vadītāja. Lūk, tā es šeit nokļuvu.
Strādaju “Pasaku Valstībā” no pirmsākumiem, kad tā vēra savas durvis kā bērnu Izglītības centrs. 
Biju klāt pie pirmo bērniņu uzņemšanas. Mēs izveidojām lielisku komandu. Man bija patiess prieks 
būt vienai no pirmajām skolotājām, kura šeit sāka strādāt, un arī manai meitiņai, kā vienai no pir-
majām absolventēm-Mārīšu grupiņā.

Darbs “Pasaku Valstībā” šos gadus ir bijis ļoti interesants, spraigs, radošs un pozitīvi emocionāls. 
Bija arī posms, kad pienāca šķiršanās brīdis no manas mīļās Pasaciņas, jo ar ģimenīti pārcēlāmies 
dzīvot uz Briselē. Tur es atbalstīju vīru Valsts uzdevumu izpildē, bet pati šo gadu laikā pārstāvēju 
Latviju, nodarbojoties ar labdarību, kas arī bija saistīta ar bērniņiem. Man bija iespēja darboties kā 
vienai no Virsnieku sievām projektā, NATO Charity Bazaar, palīdzot bērniem pasaulē un Latvijā. 
Dzīvojot Briselē, daudz ceļoju, iepazīstot dažādas valstis un kultūras. Apciemoju Briseles bērnu 
dārzus, redzēju kā bērni tiek audzināti un izglītoti svešumā. 
Atgriežoties Latvijā, esmu ļoti pateicīga Ilzītei, Sandiņai un Dacītei, ka mani sagaidīja atpakaļ mājās 
– “Pasaku Valstībā”, pie mānām „Mārītēm”. 

 Mana ģimene un draugi saka, ka esmu jautra, radoša, komunikabla un izpalīdzīga. Brīvajā laikā 
patīk uzturēties pie dabas, doties izbraucienos ar laivām, makšķerēt, pastaigāties pa mežu, jo ļoti 
patīk sēņot. Mana miera ostiņa ir jūra, pie tās es vienmēr rodu pozitīvas domas, mieru un iedves-
mu. Mūsu ģimene ir lieli dzīvnieku mīluļi, tāpēc, ja varam palīdzam mazajiem astaiņiem kā varam. 
Esam izglabuši no ielas kaķēnu Teodoru, kas ir kļuvis par mūsu ģimenes mīluli. Nesen mūsu pulci-
ņam pievienojās Olafs – jestrs franču beldodziņš. Mūsu mājās tagad valda aktīvs dzīves spars.

Mans dzīves moto:

 “Izvēlies dzīvē nodarboties ar to, kas patīk, un tev nekad mūžā nebūs jāstrādā”.

“Mārīšu” grupas skolotāja – Agnese Zdanovska
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ATVĒRTO DURVJU DIENA

 Atvērto durvju diena norisinājās 15. septembrī, “Pasaku Valstības” 
telpās – Rīgas gatvē 28b un Gaujas ielā 4. Šajā gadā vecākiem bija lielāka 
izvēle, kādos pulciņos bērnus sūtīt.

 Vecāki no plkst. 17.00 – 19.00 varēja iepazīties ar interešu izglītības 
pulciņu daudzveidību. No 10 interešu izglītības pulciņiem, vecāki sa-
vam bērnam varēja atrast piemērotāko prasmju, vēlmju un vecuma ziņā.

 Rīgas gatvē tika prezentēts angļu valodas pulciņš un Zumba Kids Jr.. 
Jaunums bērniem no 4 gadu vecuma ir grieķu – romiešu cīņas pašiem 
mazākajiem, kurā būs iespējams nodarboties ar vispār attīstošiem 
vingrinājumiem zinoša pedagoga vadībā un tautas dejas.

 Šajā laikā bērniem kopā ar vecākiem bija iespēja darboties arī rado-
šajā darbnīcā, pagatavojot karodziņus un filiāles ēkā darbojoties ar mālu.
Ieinteresētība no vecāku puses bija liela un ļoti ceram, ka bērniem 
šis mācību gads būs radošs un interesantiem atklājumiem bagāts.

“ Taureņu” grupas skolotāja – Monta Kulbe

Šogad „ Pasaku valstības” vecāki izvēlējušies saviem bērniem vēl nebijušus 
interešu izglītības pulciņus – tās ir Grieķu – Romiešu cīņas un tautas dejas. 

Lūk, mums ir iespēja uzzināt, ko tad bērni dara šajos pulciņos.
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GRIEĶU – ROMIEŠU CĪŅAS PAŠIEM MAZĀKAJIEM

Bērniem no 4 gadu vecuma

Treniņus vada: Andrejs Zjatkovs. Grieķu-romiešu cīņas sertificēts 
treneris. Latvijas cīņas federācijas tiesnesis. Daudzkārtējs Latvijas 
čempions, starptautisko sacensību uzvarētājs un godalgoto vietu 
ieguvējs.
Treniņu biežums: 2 x nedēļā.

Ko bērni apgūst? 
Treniņos bērni attīsta vienkāršu un sarežģītu kustību izpil-
di, mācās veikt vienkāršākos akrobātiskos elementus un 
tiek vispārēji fiziski sagatavoti turpmākam sporta nodar-
bībām.
Mēs kopā skrienam, lecam, rāpojam, spēlējam spēles un 
arī cīnamies.  

Pats svarīgākais treniņu laikā ir radīt bērniem kustības 
prieku un labu garastāvokli.

Ar cieņu, Andrejs Zjatkovs

Uzdevums bērniem. 
Izkrāso!
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TAUTAS DEJAS

Uzdevums bērniem. 
Izkrāso!

Bērniem no 3 gadu vecuma

Nodarbības vada: 
Deju un ritmikas skolotāja – Liene Šveicere.
Jau no skolas laikiem aizraujos ar Tautas dejām. Ilgu laiku pati esmu 
dejojusi Tautas deju kolektīvā, piedalījusies dziesmu un deju svētkos. 
Tāpēc viennozīmīgi varu teikt, ka dejošana ir zināma bauda, māksla, tā 
ir atpūta un izklaide.
Nodarbības notiek 1 x nedēļā – trešdienu pēcpusdienās

Kāpēc dejot?
Deja pakāpeniski attīsta bērna fiziskās spējas, sekmē pareizu mugurkaula un bērna stājas attīstību. 
Dejojot notiek vestibulārā aparāta trenēšana, kā arī nostiprinās muskuļu sistēma. Dejošana veicina 
spēju vieglāk koncentrēties mācību procesam, darot to brīvā, nepiespiestā veidā.
Dejošana mazina nemieru, stimulē atmiņu un smadzeņu darbību, uzlabo garastāvokli un ceļ pa-
šapziņu! Dejošana palīdz norūdīties. Bērni ir izturīgi, viņi retāk slimo, jo viņi nepārtraukti kustas.

Ko darām?
Jautrā, draudzīgā, rotaļu atmosfērā apgūstam dažā-
das jaukas dejas, vingrojumus kopējai un muzikalitātes 
attīstībai. Nodarbībās mācamies ne tikai atšķirt labo 
kāju no kreisās, bet izjust ritmu un atvērties kā personī-
bai katrā dejā. Apgūstam deju pamatsoļus  –  soļoša-
na, galops, teciņus soļi, palēcieni, polka (atbilstoši ve-
cumposmam). Neatsverama nodarbības sastāvdaļa ir 
rotaļas ar deju elementiem, protams deju iestudēšana, 
lai priecētu Jūs kādā no koncertiem. Strādājam grupā un individuāli.

Ar cieņu, Liene Šveicere
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FILIĀLEI 3 GADU JUBILEJA

  Devītā septembra rīts, tik nesteidzīgs, rado-
šuma pilns. Visapkārt bērnu čalas un prieks. 
Ir pienākusi mūsu „PASAKU VALSTĪBAS” fi-
liāles trešā gadadiena, kurā izjūtam patiesu 
gandarījumu par paveikto.

      Protams, liels paldies arī vecākiem par 
sadarbību un atsaucību. Jo tikai kopā mēs 
varam  neiespējamas lietas padarīt par ie-
spējamām. Baudot brīnišķīgi saulaino dienu 
pastaigu laukumiņā,  mūs ieradās sveikt ies-
tādes vadītāja Ilze ar otras iestādes grupiņu 
bērniem un skolotājām, skolotāju palīgiem, 
kas filiāles kolektīvam un bērniem sagādāja 
patīkamu pārsteigumu ar dziesmām, dāva-
nām un rotaļām. Tika svinīgi pasniegts  svēt-
ku kliņģeris ar laba vēlējumiem arī turpmāk.

    Katrā no mums ieplūda pozitīvu emociju 
un laimes vilnis, kas dod sparu turpināt ie-
sākto ar vēl lielāku atdevi. Arī filiāles kolek-
tīvs iepriecināja ciemiņus, pacienājot tos ar 
gardiem našķiem, kopīgām rotaļām, un sirsnīgām sarunām.  Paldies Ilzītei, kolektīvam un visiem 
bērniem par svētku sajūtu un priekpilno dienu!

Filiāles „Pūcīšu” grupiņas 
skolotāja: Irita Neretniece

Uzdevums bērniem. 
Izkrāso!
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Prom pa varavīksnes tiltu,
Aizved vasariņu siltu.
Rudens atnes dažas balvas,
Lielas skaistas kāpostgalvas.

    Kā katru gadu, arī šogad rudentiņš ir atnācis ar bagātīgu ražu. Kad visi lauku darbi apdarīti un  
raža novākta, var visus labumiņus vest uz rudens tirgu.
    Kādā saulainā, krāsainu  kļavu  lapu  piebirušā oktobra rītā mēs, „ Pasaku Valstības” bērni no 
„Mārīšu” grupas devāmies uz Ādažu tirgu, kur varējām aplūkot un iegādāties bagātīgās rudens 
veltes. Sulīgos ābolus, sārtās bietes, burkānus, veselīgos rutkus, puķkāpostus, raženos ķirbjus, 
pupiņas, sīpolus, ķiplociņus, tupenīšus un smaržīgi dzeltenās cidonijas.  Kopīgi ar bērniem pētī-
jām, noskaidrojām, kuras ir visveselīgākās rudens veltes un cik nozīmīgas tās ir mūsu organismam. 
Laipnās Ādažu tirgus sieviņas priecīgas izrādīja savus bagātīgos ražas krājumus. Pacienāja mūs ar 
dzērvenēm un āboliem.  Dodoties mājup, grozā mums ielika gardu puķkāpostu un sārti sulīgos 
ābolus no paša dārza lasītus. Kā atvadsveicienu par bērnu skaitīto dzejoli, saņēmām  mārtiņrožu 
pušķi. Ar patiesi pozitīvām emocijām atvadījāmies un devāmies mājupceļā, lai nogaršotu dāvātās 
rudens veltes pirmsskolā.

„ Mārīšu” grupas skolotāja – Agnese Zdanovska

"MĀRĪŠU” GRUPA DODAS UZ TIRGU
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Ādažu PPII „ Pasaku Valstība” vestibilā apskatāma ikga-
dējā Miķeļdienas izstāde, kas veltīta rudens tēmai un 
ražas bagātībai.

    Uzslavējama ir vecāku un bērnu kreativitāte un izdo-
mas iespējas no rudens veltēm izveidojot visdažādākās 
kompozīcijas – ābolu tārpiņus, ķirbju karietes, ezīšus, 
papagaili no kabača, kaķīti no kartupeļiem, gliemezīšus 
no kastaņiem un citus brīnumus. 

      Ražas svētki divu nedēļu garumā mūsu dārziņā no-
slēdzās ar brīnišķīgu izrādi „ Ābolu maiss”, kuru iestu-
dēja mūsu pašu radošais un aktīvais kolektīvs. Teātri 
apmeklēja pagarinātās grupas skolēni, skolotāji, vecā-
ki, bērni no „ Pasaku Valstības” Rīgas gatves 28 b un 
Gaujas ielas 4. Svētku zāle bija piepildīta un tajā valdīja 
omulīga gaisotne, jo izrādes sižets bija gan rotaļīgs, iz-
klaidējošs, gan pamācošs un izzinošs. 

    Izrādei noslēdzoties skatītāji cienājās ar meža zvēri-
ņu sarūpētajām dārza veltēm: āboliem, burkāniem un 
kāpostiem, lai rudens vīrusiņi aizbēg un veselība turās 
aukstajās un lietainajās rudens dienās.
Paldies „ PV” kolektīvam par ieguldīto sirdsmīlestību 
izrādes tapšanā, paldies vecākiem, kuriem bija iespēja 
apmeklēt izrādi!

Sagatavoja metodiķe: Sanda Sīle

RUDENTS IETINIES RAIBAJĀ 
KARUSELĪ

Uzdevums bērniem. 
Izkrāso!
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VISPASAULES VECO ĻAUŽU DIENA

    Jau 4. gadu pēc kārtas “Pasaku Valstības”  “Taureņu” grupas bērni un pedagogi devās pie pansijas 
“Anrum” iemītniekiem, lai kopā svinētu Vispasaules veco laužu dienu.
    Mums bija ļoti liels prieks un gandarījums pavadīt šo dienu kopā ar šiem cilvēkiem. Bērni 
dodoties ciemos, iepriekšējā dienā gatavoja cienastu – cepa auzu cepumiņus – saldākai dzīvei, 
nesa ābolīšus – veselībai un krāsainās rudens lapas – košumam.
     Mazā koncerta laikā bērni iepriecināja iemītniekus ar tādām dziesmiņām  kā – “Eju es pa taku, 
labu rītu saku”, “Rudens lapiņas”, “Ripo, ripo ābolīts”, “Augļu dziesmiņa” un “Mēs esam muzikanti”, 
kur spēlēja paši ar stabulītēm, kā arī skaitīja dzejolīti:

Mūsos katrā dārgums mīt,
Jāmāk tikai saskatīt.

Nāc nu piebiedrojies mums –
Skat cik zils ir debess jums.
Rau, cik silta saule spīd, -

Palīdzēsim ieraudzīt!
Mūsos katrā dārgums mīt,

Jāmāk tikai saskatīt.

  

    Liels paldies arī Elīzas Justes ģimenei par sagādāto cienastu – pašceptām vafelītēm un Brendas 
Kapilovas ģimenei par saldajām konfektītēm.

Mīļie seniori, liels Jums paldies par sirds siltumu, gudru padomu, iecietību un  mīlestību mūža 
garumā. Novēlam Jums veselību, saticību, sirdī jaunību un ikdienā mājas siltumu!
    Mums visiem būtu svarīgi atcerēties un izteikt īpašu atzinību saviem mīļajiem ne tikai svētku 
dienās, bet arī ikdienā, jo pateicoties tikai saviem vecākiem un vecvecākiem mēs esam izauguši 
par tiem, kas mēs esam.

Sagatavoja : Monta Kulbe
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VECMĀMIŅU UN VECTĒTIŅU PĒCPUSDIENA

     Kurš mūs vienmēr pacienā ar saldumiem vai kaut ko patiesi gardu, ja ne vecmāmiņa. Kurš spēj 
uzmeistarot kādu mantu no koka, ja ne vectētiņš. Šos cilvēkus mīlam un cienām, un cenšamies 
palīdzēt un iepriecināt, jo viņi ir dzīves gudrību devēji, spēcīgs ģimenes balsts, mīlestības avots un 
mazbērnu vislielākie lutinātāji.
    Šogad, krāsaino rudentiņu bērni sagaidīja ar jaukiem svētkiem, iepriecinot vecmāmiņas un vec-
tētiņus svētku pēcpusdienā. Tie bija īpaši svētki, jo bērni tiem gatavojās ar patiesu mīlestību. 
       

 

Zāle pildījās ar viesiem, visi krēsli bija aizņemti un koncerts varēja sākties. Vecmāmiņas un vectē-
tiņi klausījās dažādu pasaku fragmentus, kuri bija ietīti pasaku kamoliņā, kurš uzminēja pasakas  
nosaukumu, dāvanā saņēma rudens rūķa dāvanu – grāmatu. Bērni dziedāja sirsnīgas dziesmas, 
skaitīja dzejoļus, gāja rotaļās un dejoja. Arī svētku viesiem bija iespēja uzdancot ar krāsainajām 
rudens lapiņām. Pēc svētku koncerta bērni, vecmāmiņas un vectētiņus paņēmuši aiz rokas, veda 
uz savu grupiņu, kur norisinājās kopīga radošā darbošanās. „ Cālīšu” grupā tapa krāsaini rudens 
koki,  „ Mārīšu” grupā – magnētiņi, zvaigznītes formā, bet „ Taureņu” grupā – plakāti ar mazbērna, 
vecmāmiņas un vectētiņa plaukstu nospiedumiem. 
 
Mīlēsim un rūpēsimies par saviem vecvecākiem! Un neaizmirsīsim, ka ne vienmēr ir vajadzīgi svēt-
ki, lai iepriecinātu mīļos cilvēkus.

Metodiķe: Sanda Sīle
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Putra, putra palīdzēja
Visur, kur vien vajadzēja,
Tagad iesim palīgā
Putrai ielīst vēderā!

      Latvijā putru ēšanai ir senas tradīcijas. Mūsdienās tās 
ir ieguvušas jaunu veidolu un ir gan vienkārši, gan garšīgi 
pagatavojamas. Turklāt graudaugu putras ir enerģijas un 
spēka avots. 
    „Vāru, vāru putriņu…” – tā divas nedēļu garumā no 01. 
līdz 11. novenbrim čakli strādājām arī mēs „ Pasaku Valstī-
bā”. Pirmajā nedēļā bērni paplašināja savas zināšanas par 
graudu veidiem, izplatītāko graudaugu īpašībām, izman-
tošanas iespējām ikdienas uzturā, paplašināja vārdu krāju-
mu: arājs, ecēšas, vārpa, izkapts, art, kult, ..., noskaidroja kā 
rodas maizīte, teatrāli izspēlēja pasaku - „ Kukulītis” , kā arī 
veicināja mākslinieciski patstāvīgo darbī-
bu, pašiem sacerot pasakas.  Otrajā ne-
dēļā bērni noskaidroja no kādiem grau-
diem tiek pagatavotas dažādas putras, 
spēlēja dažādas lomu un kustību rotaļas 
un to visu attēloja savos gleznojumos un  
rokdarbos. 
      Rūķu mammas putras ballē bērni gāja 
jautrās rotaļās un dejās,  izdzīvojām ra-
žas novākšanu, kūlām labību, samalām 
graudus sudmalās un cepām maizes 
kukulīšus. Aptaujājot bērnus, kura putra 
tad viņiem visvairāk garšo, viennozīmīgi 
atbilde bija -  kukurūzas putra, tā tad arī tika celta galdā, ciemojoties pie rūķu mammas virtuvē. 
Tas, ka bērniem putras garšo, apliecina tukšās putras bļodiņas un sauciens putras mammai:” Lū-
dzu vēl!”
    Patiess prieks bija dzirdēt, ka putras, izrādās, esot garšīgas un ļoti daudzi tās labprāt ēstu brokas-
tīs un launagā ne tikai pirmsskolā, bet arī savās mājās. 

„Taureņu” grupas skolotāja: Sanda Sīle

RŪĶU MAMMAS PUTRAS BALLE
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Burvīgā pirmdienas rītā, 14. novembrī, “Mārīšu” un 
“Taureņu” grupas bērni kopā ar pedagogiem un aktī-
vākajiem vecākiem devās ekskursijā uz “Lāču” maizes 
ceptuvi. Šī bija leliska iespēja, ne tikai bērniem, bet arī 
vecākiem, ielūkoties sarežģītajās maizes cepšanas aiz-
kulisēs.
    Ekskursijas laikā apskatījām kā izskatās maizes krāsns, 
kurā var ievietot līdz pat 200 maizes kukulīšiem, iepazi-
nāmies ar dažādiem lizes veidiem, pagaršojām maizes 
ieraugu, paši cepām smilšu mīklas cepumiņus un pat 
dziedājām dziesmiņu, lai cepumi padotos gardāki.
     Kamēr cepumiņi cepās, mūsu jaukā ekskursijas vadī-
tāja Elīna mūs cienāja ar gardo “Lāču”maizi. Varējām no-
degustēt četrus dažādus maizes veidus -  īsto rupjmaizi, 
saldskābmaizi, burkānu maizi un augļu maizi, kā arī ļāva 
ielūkoties maizes cepēju grūtajā ikdienā.Interesants ir 
fakts, ka cepēji diennakts laikā izcep līdz pat 5 tonnām 
maizi!
    Atgriežoties, katrs izbaudīja savu pagatavoto, gardi 
izcepto cepumiņu.
Bērniem patika ne tikai pati eksursija pa “Lāču” maizes 
ceptuvi bet arī turp un atpakaļ ceļš uz “Pasaku Valstību”, 
kad varēja vērot pa logu skaisto Latvijas dabu un pava-

dīt kopā ar draugiem brīvo laiku spēlējot dažādas vārdu spēles.

    Mīļš paldies no “Mārīšu” grupiņas Maijas tētim un Ričarda mammai par aktīvo līdzdalību ekskur-
sijas laikā, kā arī no “Taureņu” grupas, liels paldies Elīzas, Anetes, Ričarda un Andželas mammām 
par jauki pavadīto laiku. Ar Jums, dārgie vecāki, šī ekskursija bija vēl patīkamāka.

 „ Taureņu” grupas skolotāja:  Monta Kulbe

EKSKURSIJA UZ "LĀČU” MAIZES CEPTUVI
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“Labrīt kaimiņ, pa vārtiņiem mēs nākam ar siltiem vārdiņiem..” – tā iesākās 17. novembra 
rīts, kad “ Mārīšu” un “ Taureņu” grupas bērni devās izglītojošā svētku gājienā pa Ādažiem, 
lai tuvāk iepazītu nozīmīgākos objektus novadā, sasveicinātos ar kaimiņiem un novēlētu 
priecīgu dzimšanas dienu.

       Uzspēlējuši parkā rotaļu “ Adiet, bērni, ko adiet” devāmies uz Ādažu pašvaldības pirmsskolu, 
kur mūs laipni uzņēma iestādes metodiķe Anita Šaicāne. Tās pavadībā bērni aplūkoja ziemas 
dārzu, peldbaseinu un jauno sporta zāli. Apmainoties ar laba vēlējumiem, mūsu gājiens 
turpinājās uz Ādažu Brīvo Valdorfa skolu. Tur bērni noskaidroja, ka šādas skolas Latvijā ir 
tikai divas, viena Ādažos, otra – Rīgā. Un šeit atrodas pirmsskola, kuru apmeklē vairāk nekā 
50 bērni. Apmainoties ar svētku dāvaniņām, devāmies tālāk. 
    Un kas tad tas? Ceļā uz Kultūras centru, bērnus pārsteidza pašvaldības policijas ierašanās. 
Policisti pastāstīja bērniem, kādēļ katrā pilsētā nepieciešama policija, ieslēdza bākugunis un 
sirēnas, kā arī kopā ar bērniem izvingrojās - galviņa, pleciņi, celīši, kājas.
    Nu bijām sasnieguši savu galamērķi – Ādažu kultūras centru, kurā notiek dažādi izglītojoši 
un izklaidējoši pasākumi – teātra izrādes, koncerti, izstādes, sapulces u.c. pasākumi. Kultūras 
centrā mūs sagaidīja Elita Pētersone – projektu vadītāja, kura bērniem bija sagatavojusi 
izglītojošu prezentāciju par Ādažiem. Prezentācijas izskaņā bērni dziedāja Latvijas Valsts 
himnu, baudīja siltu tēju un cienājas ar cepumiem.

  
   

Katrā vietā, kurā ciemojāmies tika atstāta Latvijas 
dzimšanas dienas svētku lentīte, vēstot par to, ka mēs 
esam vērtīga daļiņa no savas zemītes, tie ir mūsu svētki 
un šeit ir mūsu mājas.

“ Taureņu” grupas skolotāja: Sanda Sīle

IZGLĪTOJOŠS GĀJIENS PA ĀDAŽIEM LATVIJAS 
DZIMŠANAS DIENĀ
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    „Pasaku Valstības” metodiķe Sanda Sīle Pierīgas organizētajā seminārā tikās ar  Mg. Sc. Sal. Inesi 
Skukovsku, diplomētu mākslas terapeiti ar specializāciju drāmas terapijā, Latvijas Drāmas terapijas 
asociācijas valdes locekli. Tā rezultātā, I. Skukovska labprāt dalās arī ar Jums, mīļie vecāki, savā 
pieredzē par to,  kas tad ir drāmas terapija, kam un kāpēc tā domāta? 

DRĀMA? TERAPIJA? MĀKSLA?

 
    Iestājoties aukstajām ziemas dienām, iespējams, 
kādu nomāc depresīvs noskaņojums, ir konflikti, kurus 
grūti risināt, varbūt netiekat galā ar bērna vai pusaudža 
audzināšanu vai arī nomāc kāda saslimšana un tās 
radītās sekas. Drāmas terapija ir viens no veidiem, kā 
palīdzēt tik galā ar jūtām un citām grūtībām. Bet kas ir 
drāmas terapija? 

    Vārds „drāma” lielai daļai cilvēku mēdz asociēties ar 
teātri un tajā notiekošajām drāmām, kur notiek kas drūms, traģisks, cilvēki raud utt. Patiesībā 
vārds „drāma” ir cēlies no grieķu valodas un nozīmē „darbība”. Drāmas terapija dzimusi no atziņas, 
ka dažas dzīves „brūces” risināt ir pārāk grūti tikai ar vārdiem vien, un tādēļ sniedz iespēju izmantot 
alternatīvus izteiksmes līdzekļus, piemēram, lomu spēli, balsi, kustību, stāstu u.c., lai palīdzētu 
cilvēkiem izpētīt un atrisināt personiskās un sociālās grūtības. Tā ir iespēja eksperimentēt drošā 
vidē un atrast alternatīvus risinājumus esošajām grūtībām. Darbojoties drošā vidē, bieži tiek iegūts 
prieks par pašu darbību, tādējādi vairojot pozitīvo enerģiju. Darbība ir kā daļa no terapeitiskā 
procesa un ir pārmaiņu veicinātāja. Tātad drāmas terapija ir mākslas terapijas veids, kurā ar 
darbības palīdzību tiek sekmētas psiholoģiskās, emocionālās un sociālās pārmaiņas. 

    Drāmas terapija notiek individuāli vai grupā, kurā tiek izpētītas esošās grūtības un palīdzēts 
atrast veidu, kā risināt, piemēram:
      • skumjas,
      • trauksmi vai 
      • veicināt personības attīstību. 

Cilvēki uzzina vairāk par savu uzvedību un reakciju uz citiem cilvēkiem. Tas palīdz izprast situācijas 
un tās risināt. Terapija katram  norit citādi, pamatojoties uz to, kāds ir galvenais mērķis. Piemēram, 
kāds var vēlēties palielināt pašcieņu, mazināt trauksmi un depresiju. Ņemot vērā vajadzību, tiek 
piemeklēts atbilstošs izteiksmes veids – dialogs, monologs, stāsts un citas metodes un tehnikas. 

Drāmas terapija ir īpaši efektīva bērniem, jo darbība un kustība ir viņu dabisks process, tāpat kā 
ķermeņa un iztēles valoda, kas ir ideāli piemērotas terapeitiskam procesam. Bērniem piemīt spēja 

DRĀMA? TERAPIJA? MĀKSLA?
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brīvi pārvietoties no fantāzijas pasaules realitātē, izmēģinot un spēlējot dažādas lomas. Šajās 
reizēs bērni spēj brīvi spēlēties un dalīties savos pārdzīvojumos, savās vēlmēs ar terapeitu caur 
stāstu. Parastā sarunā bērnam ir grūti izteikt savas jūtas ar vārdiem, piemēram, nomāktību, 
skumjas, kā arī reizēm trūkst prasmju atbilstoši dusmoties. Tā vietā drāmas terapija atbalsta 
bērnu ar viņa prasmēm, spēlējot caur iztēles tēlu un stāstu. Bērni iegūst citādu pieredzi: atklāj 
paša spējas un tās iesaista attiecībās ar citiem. Būtiski, ka, strādājot ar bērnu, šajā procesā ir 
jāiesaistās arī vecākiem, jo nav nozīmes strādāt tikai ar bērnu bez vecāku līdzdalības, ja mājas 
vidē nenotiek pārmaiņas. Tādēļ darba procesā tiek plānotas tikšanās reizes ar vienu vai abiem 
vecākiem.  Tās laikā, ievērojot konfidencialitāti attiecībā uz bērna teikto, tiek pārrunāta bērna 
situācija, kā arī, ko būtu iespējams mainīt vai uzlabot savstarpējās attiecībās ģimenē. Pusaudžu 
vecumposms no attīstības viedokļa ir ļoti būtisks, tajā viņam tiek izvirzītas noteiktas prasības. 
Pusaudžiem ir iekšēja nepieciešamība un motivācija piederēt grupai un būt noderīgam, taču 
nereti tas nes sev līdzi arī nevēlamu rīcību un domas, piemēram, vientulības un pamestības 
izjūtu, agresīvu uzvedību u.c. Drāmas terapija šajā posmā var palīdzēt pusaudzim „pielaikot” 
jaunas lomas, tā ir iespēja drošā vidē eksperimentēt ar jaunām situācijām un problēmu 
risinājumiem. Process ir kā laboratorija, kurā veic eksperimentus un izdara secinājumus. 
Terapijas sesiju veido saruna ar terapeitu, darbība, kurā var tikt izmantoti dažādi palīgmateriāli 
(piemēram, krēsli, lakati, fotogrāfijas u.c.) un klienta pārdomas par procesā pieredzēto. Sesiju 
skaits un biežums ir atkarīgs no izvirzītā mērķa. Terapija ir piemērota visiem (gan pieaugušajiem, 
gan bērniem no 4 gadu vecuma), kam ir interese un vēlēšanās ar to nodarboties.

Drāmas terapija iesakāma:

• Psiholoģisku, sociālu un attiecību problēmu gadījumos;
• Bērniem un pusaudžiem, jauniešiem (uzvedības un iejušanās grūtības mājās, skolā, bērnudārzā, 
konflikti vai vecāku šķiršanās ģimenē, kāda tuvinieka zaudējums, zema pašapziņa, uzmanības 
deficīta un hiperaktivitātes sindroms, citas uzvedības problēmas, attīstības traucējumi, enurēze 
(slapināšana gultā), valodas attīstības traucējumi, autiski traucējumi, ēšanas traucējumi, bērnu 
galvassāpes un migrēna, psihiskas saslimšanas, tajā skaitā bulīmija un anoreksija u.c.).
• Garīgās veselības traucējumu gadījumos (depresija, trauksmes un panikas lēkmes, veģetatīvā 
disfunkcija, miega traucējumi, vardarbība, fiziski, seksuāli un emocionāli traucējumi u.c.).
• Dažādu hronisku un psihosoma tisku saslimšanu gadījumos (paaugstināts asinsspiediens, kuņģa 
čūla, hroniskas sāpes, diabēts, neirodermatīts u.c.).
• Stresa pārvarēšanas prasmju attīstīšanā;
• Personības izaugsmei un pašefektivitātes paaugstināšanai. 
 
    Būtiski, ka drāmas terapeita sesijā radītais un runātais ir absolūti 
konfidenciāls! „Drāmas terapija ir dabīgs sevis atklāšanas veids”. 

Ja ir radušies jautājumi vai interese apmeklēt drāmas terapiju, var rakstīt: 
inese.skukovska@gmail.com vai zvanīt pa tālr. 29422582.

Cieņā, Inese Skukovska
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Ģimenes kopdarbs. 
Izkrāsojiet!
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PŪCĪTES OLIMPIĀDE MAZAJIEM

    „ Taureņu” grupas bērni pāris gadus atpakaļ viesojās televīzijas ēkā pie „ KAS TE? ES TE!” raidīju-
ma varoņiem. Varim, kas ir apkārtējās pasaules likumu pētnieks ar tīri praktisku pieeju lietām, bēr-
ni rādīja dažādus eksperimentus, kuri bija apgūti jau iepriekš pirmsskolā. Šogad bērni uz televīziju 
nedodas, bet ar prieku piedalās žurnāla „Pūcīte” rīkotajā konkursā „ Pūcītes olimpiāde mazajiem”. 

Bērniem uzdevums pirmsskolas teritorijā salasīt dažādus dabas materiālus un izveidot no tiem pū-
cīti, to nofotogrāfēt un bildi nosūtīt avīzes redakcijai. Kā tad bērniem veicās? Bērni rotaļu laukumā 
salasīja kļavu  lapas, maisu uzdāvināja pirmsskolas pavārīte – Līga, kastaņus sarūpēja „ Taureņu” 
grupas čaklīte – Brenda ar saviem vecākiem. Un nu visi sadalījuši pienākumus, naski veidoja pūci. 
Viena komanda bija atbildīga par lapu pildīšanu maisā, cita par spārnu un acu pielikšanu, vēl cita 
par kājiņu piestiprināšanu, lai pūcīte var arī staigāt. Bērni ir priecīgi par rezultātu un ar nepiecietī-
bu gaida nākošo žurnāla „ Pūcītes” numuru, lai uzzinātu, kads būs nākošais uzdevums, kuru veikt. 
Bērni zina, ja visi olimpiādes konkursa uzdevumi būs izpildīti un tie patiks lellei Pūcītei un „ Kas 
TE? ES TE!” raidījumu varonei Lupei, tad varbūt viņas atbrauks pie mums ciemos, bet, ja konkursā 
nebūsim laureāti, neskumsim, jo kopā pavadītais laiks, pildot uzdevumus, mūs tikai stiprina drau-
dzībā, gudrībā un mīļumā!:)

„ Taureņu” grupas skolotāja: Sanda Sīle
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KĀ KLĀJIES "CĀLĪŠU” GRUPAS BĒRNIEM!

  Mēs “ Pasaku Valstībā” esam paši mazākie, jo esam vecumā no 1,5 – 3 gadiem. Mācību gada sā-
kumā, kā jau katru gadu, kas tikai uzsāk bērnudārza gaitas, norisinās adaptācijas periods. Kādam  
tas ir īsāks,  kādam garāks,  kādam emocionālāks,  kādam – prieka un pozitīvu emociju caurvīts. 
Šajā periodā skolotājas un skolotāja palīga galvenais uzdevums ir bērnam radīt pozitīvu, mīlošu 
un drošu vidi. Svarīga ir arī sadarbību ar vecākiem, gan radinot bērnus pie jauna dienas režīma, 
gan mācot bērniem rotaļāties ar citiem bērniem. Šajā periodā mēs mācamies, kāda ir katra bērna 
zīmīte, atpazīt savu podiņu, dvielīti, gultu, skapi. Bērns tiek iepazīstināts ar zīmuļiem, plastilīnu, 
papīru, otām, guašu krāsām, līmi utt., to visu mācās pielietot un darboties. Izglītības satura apgu-
ves pamatā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Ikviena bērna vērtība ar savām 
spēlēm ir vērtība pati par sevi, to nevar salīdzināt vai pretstatīt citiem cilvēka gājuma posmiem. 
Spēlēšanās ir pirmskolas vecuma bērna dzīves veids. Spēlē bērni rada savu domu un izjūtu pa-
sauli. Katru dienu bērniem tiek plānotas un vadītas rotaļnodarbības ar priekšmetiem un skaņu 
(mūziku) kustību, sajūtu, runas, domāšanas un tēlotājdarbības attīstīšanai, bērni tiek iepazīstina 
ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, bērnu literatūru un folkloru, matemātiskiem 
priekšstatiem: liels, mazs, tievs, resns, apaļš.... 
    Lielu prieku bērniem sagādā pirmās teātra un viesmākslinieku koncertu apmeklējumi, jo tādi 
mūsu pirmskolā notiek katru mēnesi.  Šaja periodā mūsu mazajiem „ Cālīšiem” raksturīga liela 
kustību aktivitāte, augšana, koordinacijas spēju pilnveidošanās, kā arī niķītis  - kost, jo savas emo-
cijas vēl tikai mācās izteikt vārdos.   Ļoti priecājamies, ka bērniem pieaug vārdu krājums, ka droši 
iesaistās dažāda veida rotaļās un spēlēs.
    Šajā bērnu vecumposmā vissvarīgākais bērnam ir sajust – izjust – izbaudīt ikvienu procesu, jo 
bērns vēl nav tendēts uz rezultātu, viss ir jauns un nezināms. Gūt jaunu pieredzi, zināšanas, attiek-
mes un prasmes ir svarīgākais uzdevums bērna pirmajos dzīves gados un viņa lielākie skolotāji 
esat Jūs vecāki, bet darbojoties mums kopā – bērns iemācīsies vairāk, nostiprinās savas zināšanas 
un gūs apziņu, ka šī pasaule ir interesanta un droša,  jo tā ir būvēta no pacietības, mīlestības un 
sapratnes! Jūs esat visa pasaule saviem bērniem un viņi ir visa pasaule Jums! :) 

Pilnīgākam priekšstatam, mīļie, vecāki, piedāvājam Jums ielūkoties šim vecumam 
raksturīgām aktivitātēm.

MATEMĀTIKĀ – lielumus, orientēšanos telpā, jēdzienus „daudz” 
/ „maz”, „īss” / „garš”, elementāras ģeometriskās formas. 
 Spēles: Kurš lielāks skapis/ galds, kurš mazāks, rota-
ļājoties nosaukt priekšmetu formas (elementāras) – aplis, 
kvadrāts, trijstūris. 
Ejot pāri ielai – paskatīties pa kreisi / pa labi. 
Vērst uzmanību – vienā traukā daudz ābolu, otrā maz.
 Paskaidrojums: Matemātiskos priekšstatus apgūst bērni ikdienā, bet ir svarīgi vērst viņu 
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uzmanību uz to un nosaukt jēdzienus / priekšmetus vārdā, lai veidojas izpratne par redzamo. 
Piem. Skat, kāds liels traktors pabrauca mums garām – tādejādi sekmē valodas attīstību, uz-
manību, kā arī jēdzienu apguvi (liels, sarkans).

LATVIEŠU VALODA/RUNAS ATTĪSTĪŠANA

– vārdu krājuma paplašināšana, skaņu izruna, fonemātiskās dzirdes trenēšana, klausīšanās, at-
kārtošana.

  Spēles: Grāmatu aplūkošana stāstot kas tajā redzams (bērniem patīk viens un tas pats 
vairākas reizes, bet tas ir pacietīgi jāatkārto,  jo tā bērns mācās, nostiprina savas zināšanas un 
tas veido viņa pašapziņu, ka viņš atcerās un zina kas būs tālāk) – veicina valodas attīstību klau-
soties, jaunu vārdu apguve. 
Atdarināt dzīvnieku skaņas – artikulācijas aparāts. 
Pasaku lasīšana – trenē klausīšanos un uztveri. 
Pirkstiņrotaļas – trenē atmiņu, rokas muskulatūru, valodas attīstību, vārdu krājuma paplaši-
nāšana.
Paskaidrojums: Pirmais ko bērns ierauga ir māmiņas acis un mute. Tādā veidā bērns sāk apgūt 
valodu – skatoties mammas mutes kustībās un atdarinot skaņas.  Nelietot deminutīvus, mācot 
jaunus vārdus – gotiņa, kaziņa... Lūgt pareizi izrunāt vārdus – ņammāt / ēst... pareizā locījumā, 
skaitlī, dzimtē – jo Jūs esat tie, kas iemāca bērnam runāt. Ja bērns ko vēlas un rāda ar pirkstu e, 
e... palūdzat nosaukt to, ko viņš vēlas, jo pretējā gadījumā viņam nav vajadzības runāt – mam-
ma vai tētis tāpat visu saprot! :)

DABAS ZINĪBAS 
– dzīvā un nedzīvā daba – nosaukumi, dabas vērojumi, eksperimenti (sniega kušana, peļķes, 
vējš u.c.).

         Spēles: Dzīvnieki – kas kā saka (kaķis – ņau utt.), 
kas ko ēd, kur dzīvo (mežā, ūdenī utt.).
Nedzīvā daba – saule, mākoņi, lietus, debess, zeme 
utt. – sajust, pasmaržot, pagaršot, izbaudīt.
Lēkāt pa peļķēm – sajust, ka slapjš, celt pilis no smil-
tīm, akmeņiem sajūtot tekstūru – ciets, irdens,  cept 
kūkas – tikai mo mitrām smiltīm var izcept.
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 SOCIALĀS ZINĪBAS 
– apgūt grupas noteikumus, palūgt palīdzību, galda kultūra, lūdzu / paldies, saskarsmes pras-
mes. 

 Spēles: Skatīšanās spogulī – sevis atpazīšana, fotogrāfiju skatīšanās – nosaucot vārdus, siže-
tiskās rotaļas, lūgt palīdzēt izdarīt darbus– pateik-
ties par to / paslavēt.
Emociju atpazīšana – priecīgs, bēdīgs, dusmīgs.
 Paskaidrojums: Svarīgi bērnu uzrunāt vārdā 
– kas ir svarīgs sevis identificēšanās komponents. 
Emociju savaldīšanai ir milzīga nozīme ikdienā, jo 
iemācoties atpazīt savas un citu emocijas var priecā-
ties līdzi, turēties pa gabalu vai uzmundrināt. Emoci-
jas savaldīt iemāca vecāki rādot piemēru. 
Piem. Redzu, ka Tu esi dusmīgs... pārrunāt, kas / kāpēc... svarīgi ir nenoliegt bērna emocijas – 
bet saprast un pieņemt!

 FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA
 – ik rīta vingrošana, soļošana, skriešana, mešana / ķeršana / ripināšana.

 Spēles: Bumbas ripināšana / mešana / 
ķeršana. Staigāšana basām kājām pa dažādām 
virsmām, lēkšana ar abam kājām, kāpšana pa 
trepēm – koordinācijas treniņš – strādāt ar abām 
kājām. Rāpošana. „Iešana pa maliņu”, šūpoša-
nās.
 Paskaidrojums: Bērnam attīstās lielā mo-
torika – kustību koordinācija, līdzsvars – t.i. valdīt 
pār savu ķermeni. Attīstās abas rokas, abas kājas 
(neatkarīgi vai kreilis vai labrocis) – viss ķermenis. Ceļot mājas ar lieliem klučiem, pārnesot lie-
lus (vieglus) priekšmetus – bērns izjūt smagumu, lielumu ar visu ķermeni – veidojas pieredze, 
kas ceļ bērna pašapziņu, ka viņš var pacelt ko lielu!

MŪZIKA / DEJOŠANA 
– dziedāšana, mūzikas klausīšanās, deja, kustības, 
ritms.
  Spēles: Dziedāt kopā dziesmiņas, sist 
plaukstas / kājas ritmā, izrādīt prieku, dejot, klau-
sīties dažādu mūziku – klasisko (priecīga / bēdī-
ga), spēlēt mūzikas instrumentus. 
Paskaidrojums: Spēlējot instrumentus veidojas 
pašapziņa par savu prasmi un varēšanu, Sitamie 
instrumenti – bungas, metalofons – acu roku ko-
ordinācija, jo jātrāpa attiecīgajā vietā lai skanētu, pūšamie instrumenti – attīsta plaušas un 
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runas attīstību, jo runājot mums arī jāievelk elpa un jāsadala visas runas garumā, dažādi grabuļi 
ritmizēšanai – valoda / runas ritms,  attīstās pirkstu muskulatūra, kas jātrenē rakstītprasmei, jo tieši 
pirkstu un delnas muskulatūrai ir liela nozīme rakstītprasmes apguvei. Dejošana attīsta vispārējo 
fizisko attīstību, kā arī kustības noteiktā ritmā veicina dzirdes attīstību, uzmanību un koncentreša-
nās spējas.
 

VIZUĀLĀ MĀKSLA – zīmēšana / veidošana.

 Spēles: Zīmēšana ar zīmuļiem, akvareļiem, guašu, krītiņiem uz papīra vai asfalta, ar slapju 
lielu otu uz asfalta (ar ūdeni), ar pirsktiem pa smiltīm, ar kājām / rokām atstājot nospiedumus, 
darbs ar plastilīnu – sajust masu / eksperimentēt, darbs ar mālu,  ķēpāties ar klīsteri – sajust...
 Paskaidrojums: Jaunas pieredzes gūšana, prasme darboties ar otu, zī-
muli – svarīgi ir 3 pirsktu satvēriens. Ja bērns tur karoti, otu, zīmuli kulakā, tad 
netiek nodarbināti svarīgie rokas / pirkstu muskuļi, kuri jātrenē, lai apgūtu 
rakstītprasmi. Ja tie netiks trenēti ilglaicīgi – roka ātri nogurs un bērns nespēs 
rakstīt vajadzīgajā tempā un kārtīgi. Tātad – turam zīmuli, karoti, otu ar 3 rakstī-
šanas pirkstiem – trenējot delnas locītavu un pirkstu muskulatūru. Ja redzat, 
ka bērns tur nepareizi – palabojat, jo arī mēs to darām!
Zīmēšanas virziens – no labās puses uz kreiso, no augšas uz leju – jo tā mēs 
lasām un rakstām,  ja šo visu laicīgi un secīgi bērni apgūst – vieglāk ir vēlāk, kad 
tiek apgūta lasīšana un rakstīšana.

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS 
– darbs ar dažādiem materiāliem, konstruēšana, aplicēšana.

 Spēles: Vēršana uz aukliņas, bēršana, liešana – dažādi sadzīviski 
darbiņi. Griešana ar šķērēm, aplicēšana, darbošanās ar līmi, konstuēt 
ar dažādiem priekšmetiem.
Paskaidrojums: Pirms jebkuras darbošanās – ļaut bērnam sajust, 
pasmaržot, pagaršot (ja to var un drīst), pataustīt to ar ko darbosies, jo 
būs apmierināta interese un tad varēs darboties tālāk. 

Darbošanās ar sīkiem priekšmetiem attīsta sīko motoriku (puzles, krellīšu vēršana, pupiņu salasī-
šana, ogu lasīšana utt.) – pirkstu muskulatūru, kā arī veicina valodas attīstību.

„ Cālīšu” grupas skolotājas: Liene Gerca un Gunta Liece
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DIENAS GAITAS "MĀRĪŠU” GRUPĀ

    Vidējais pirmsskolas vecums - tas ir svarīgs periods bēr-
na pašapziņas attīstībā, kad viņi izrāda īpaši lielu iniciatīvu, 
aktivitāti sevis apliecināšanā. Galvenais uzdevums - visādi 
atbalstīt bērna centienus,  iniciatīvu,  stimulēt ar uzslavu,  
pastiprināti strādāt pie bērna runas attīstības, kas ir pirmais 
sava „es” rādītājs. 
    Mārīšu” grupas bērni ir patstāvīgi un enerģiski. Bērniem 
patīk dažādas galda spēles, puzles un rotaļas. Visi bērni lab-
prāt darbojas ar Montessori materiāliem, kas ļauj apgūt pirmos priekšstatus par matemātiku, da-
bas zinībām, kā arī attīstīt sajūtu uztveri.
    Muzikālā gaume „Mārītēm” ir plaša – jo bērni labprāt dzied ne tikai mūzikas nodarbībās, rotaļ-
nodarbībās, bet arī brīvbrīžos. Bērniem ļoti patīk rotaļas „ Gulēja saulīte”, „ Adiet, bērni, ko adieti”,” 
Mana vecmāmiņa dejo tā”. Dziesmas „ Galviņa, pleciņi, celīši, kājas,”„Mala, mala pelīte,”, „ Milti put,” 
„ Šuju lellei jaku” u. c. dziesmas. 
    Šogad „ Mārītes” par mazām vairs nenosauks, jo bērni vairāk kā citus gadus pavadīja ārpus 
pirmsskolas telpām. Mēs devāmies  uz maiznīcu „ Lāči”, Ādažu tirgu, izglītojošā gājienā pa Āda-
žiem. Parkā vērojām dabas norises, rotaļu laukumā īpašs prieks bija par 10 jaunajiem velosipē-
diem, ar kuriem varēja traukt bez raizēm.

Padomi vecākiem!

 

„ Mārīšu” grupas skolotājas: Agnese Zdanovska un Daina Višņevska

Lieto daudz pozitīvu 
vārdu.

Ieplāno nedēļā pusi 
dienas, lai darītu to, kas 
viņam sagādā prieku.

Lasi kopā ar savu bērnu.

Esi laipns un lieto tādus 
vārdus kā „atvaino”, 

„lūdzu” un „paldies”.

Centies izrādīt atbalstu un 
iedrošinājumu, cik vien 

tas ir iespējams.

Vaicājiet savam bērnam 
pēc padoma.

Kad tavs bērns ir dusmīgs, 
neapmierināts vai 

vienkārši sliktā 
garastāvoklī, apmīļo viņu.

Spēlē spēles. Neaizmirsti savam bērnam 
teikt: „Es tevi mīlu!”
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ČAKLIE DARBA DARĪTĀJI – “ TAUREŅU ” GRUPĀ

  Klusi un nemanāmi tuvojas 
Ziemassvētku laiks. Kā katru gadu, 
arī šajā mācību semestrī devāmies 
gan pārgājienos, gan ekskursijās, gan 
dzīvojāmies tepat rotaļu laukumā.                 
“ Taurenīši” aktīvi darbojās Vitamīnu, 
Starptautiskā roku mazgāšanās 
dienā, devās uz Ādažu tirgu, piedalī-
jās izstādēs “Rudentiņš bagāts vīrs”, 
“Pasaku Valstības skolotājas”,       “ 
Eņģeļu pasakas”, vēroja un piedalījās 
kolektīva iestudētajā izrādē “ Ābolu 
maiss”, devās koncertēt uz pansiju “ 
Anrum”, ar prieku pirmsskoliņā uzņēma savas vecmāmiņas un vectētiņus tematiskajā pasākumā. 
Pie bērniem ciemojās leļļu teātris Tims, komponisti D. Rijnieks un I. Paura. Paspēja arī paballēties 
rūķu mammas putras ballē un iepazīt savu novadu – Ādažus, dodoties izglītojošā svētku gājienā. 

     „ Taurenīši” aktīvi piedalās rīkotajā žurnāla „ Pūcīte” konkursā un ļoti cer, ka pie viņiem ieradīsies 
viņu iemīļotā raidījuma „ Kas te? Es te!” varone – Lupe. Nu īsti darba rūķi! Kad labi pastrādāts, var 
arī papriecāties un      „ Taurenīši” nav uz to skubināmi. Joprojām favorītos izvirzās tādas rotaļas kā 
-  „ Karstā  bumba”, „ Diena un nakts”, „ Lācīt, ko tik bēdīgs”, „ Manas rokas visu prot”, „ Adiet, bērni, 
ko adieti” kā arī cieņā ir dažādas komandu stafetes, kopā ar pagarinātās grupas bērniem.
    

Ar ko „ Taurenīši” var lepoties?

Visi bērni māk lasīt, daži vēl tikai zilbītes, bet daži jau raiti lasa stāstus, pasakas un prot tos atstāstīt. 
Ir apguvuši nedēļas dienas, ir izpratne par ģeometriskām figūrām, prot griezt ar šķērēm sīkas deta-
ļas, ir zināšanas par koku un lapu uzbūvi, kādi ir zemes sagatavošanās darbi sēšanai, kā tiek cepta 
maize, prot atšķirt graudus pēc formas, krāsas, lieluma, prot Latvijas kartē parādīt Lielākās Latvijas 
pilsētas, nosaukt kaimiņvalstis, zina kāda ir Latvijas ģērboņa simboliskā nozīme un vēl... vēl... tieši 
jau tādēļ katrs no viņiem Adventes brīnumu gaidīšanas laikā saņem no „ Pasaku Valstības” rūķīša 
Tudora vēstulīti, katrs savu, īpašu vēltījumu, īpašu stāstu, brīnumu! 

NOVĒLAM VISIEM GAIŠUS UN SIRSNĪGUS ZIEMASSVĒTKUS, 
LAIMĪGU UN VESELĪGU JAUNO 2017. GADU!

Skolotājas: Sanda Sīle , Monta Kulbe  un gādīgā auklīte – Jeļena Druviete
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PAGARINĀTĀS GRUPAS IKDIENAS GAITAS

    Septembra sākumā vēl likās, ka šie pirmie mācību mēneši būs 

kā vesela mūžība, bet, lūk, pirmais mācību pusgads jau  noslē-

dzies.  Arī mēs, „ Pasaku Valstības” bērni un skolotājas, noslē-

dzām savu pirmo pusgadu.  Tas  bija piesātināts ar mācību pro-

cesu, dažādiem projektiem un jauki kopā pavadītiem brīžiem. 

Kopīgas pastaigas un Sapņu dārzu mūsos raisīja pozitīvas emo-

cijas.  Tas mums deva enerģijas lādiņu, lai ar uzkrātiem spēkiem  

nodotos mācību procesam. 

    

Kopīgi svinējām helovīnus, Latvijas dzimšanas dienu, darbojā-

mies radoši, lai mūsu klasītēs tiktu radīta svētku sajūta. 

  

Pagarinātās skolotājas: Ilona Nagle un Agnese Kalniņa
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SANDAI SĪLEI ĀDAŽU NOVADA DOMES APBALVOJUMS

 Ādažu novada domes apbalvojumu – pateicības rakstu, saņēma SIA „LAIK” pirmsskolas izglītības 

iestādes PASAKU VALSTĪBA pedagoģe, metodiķe SANDA SĪLE.

    Viņa veido izglītojošas filmas bērniem par Latvijas skaistākajām vietām, dabas norisēm, sakoptu 

vidi un cilvēku neapdomīgās rīcības sekām, sižetos reportieru un skolotāju lomās iejūtas bērni 

paši. Sanda ap sevi pulcē arī citus pirmsskolas pedagogus organizējot izglītojošus seminārus, lai   

kopīgi apzinātu bērnu talantus, spētu attīstīt viņu prasmes un iemaņas un veidotu mazo cilvēku 

par dzīvi mīlošu, darbīgu un radošu personību. 

Ādažu novada dome

Paldies mīļie “Pasaku Valstības” vecāki par negaidīto, 
taču patīkamo pārsteigumu! 

Jūs, kā Ziemassvētku rūķīši uzbūrāt  man brīnišķīgu svētku dienu! 
Un ne tikai vienu...:)

Pateicībā, Sanda Sīle!
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 SVĒTKU EGLĪTE MIRDZ!

  5. decembra vakarā „ Taureņu” grupas bērniem Līgo laukumā gāja lustīgi... Kopā 

ar draugiem - lāci, gaili, rūķi un Ziemassvētku vecīti - jautru rotaļu pavadībā krāšņi 

tika iededzināta novada Ziemassvētku egle!

Ģimenes kopdarbs. 
Izkrāsojiet!
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RŪĶU GĀJIENS

 5.decembrī ar brašiem soļiem un skanīgu dziesmu 

“Pasaku Valstības”bērnus apciemoja jautrie Rūķi. Bēr-

ni, pie loga ieraudzījuši rūķus, priecājās, māja tiem un 

smējās, viņu mazās sirsniņas jutās laimīgas. Rūķi bēr-

niem atnesa našķus, jo tie ļoti, ļoti gaida Ziemassvēt-

kus! Un kā jau zināms, Ziemassvētkos notiek brīnumi!

Raitā solī Rūķi turpināja savu ceļu, apciemojot “Pasaku 

Valstības” filiāles bērnus. Rūķi pikojās (ar pēdējo snie-

gu) un smīdināja bērnus, arī viņiem Rūķu komanda sa-

rūpēja pārsteigumu.

    Netika aizmirsti arī “Pasaku Valstības” kaimiņi un draugi - frizētava „Madame Lizette” un “Benu” ap-

tieka. Paldies “Pasaku valstības” čaklajiem rūķiem un  bērnu vecākiem,  kuri atbalstīja Rūķu koman-

du un lika mazajām bērnu sirsniņām pukstēt straujāk, šajā svētku gaidīšanas laikā! Iepriecināsim 

biežāk savus bērnus ar neparastiem pārsteigumiem!

„Mārīšu” grupas Madaras mamma – Liene Terentjeva

MŪSU TV 3 ZVAIGZNĪTES 

„ Pasaku Valstībā” ciemojās „ BEZ TABU” 

TV3, kuri meklē īsto Ziemassvētku ve-

cīti un pašus mīļākos, fantastiskākos un 

jautrākos bērnus. Kas jāprot Ziemas-

svētku vecītim? Vai Pepija Garzeķe ir 

viņa draugs? Visas atbildes varēja re-

dzēt TV reportāžā 21. decembrī.
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ZIEMASSVĒTKI KAĶĪŠU DZIRNAVĀS

  Gaidot Ziemassvētkus, bērni čakli darbojās - gatavoja eglīšu rotājumus, ielūgumus, dāvaniņas ve-

cākiem un cepa gardas piparkūkas. Svētku dienā bērni vecākus iepriecināja ar koncertu un aizveda 

tos laikos, kad vienam kaķītim bija dzirnavas. Tās gāja dien un nakti – murrā, murr... Tur bija riekstu 

gaņģi un mandeļu gaņģi. Pats melderis baltā kažokā staigāja un skaitīja maisus – riekstu maisus un 

mandeļu maisus. Pa vakariem visos logos mirdzēja zelta ugunis. Dzirnas dūca, ūdens stabulēja un 

kaķīša meitiņas dancoja ar jauniem kaimiņiem. Tad baltās dzirnavās stāvēja zaļa eglīte ar zelta riek-

stiem un mirdzošām svecītēm. Un rūķi sēdēja kaktā, vēroja, kā saimnieko peles un dejo kaķīši.  Un 

kā jau katru gadu, neiztika arī bez Ziemassvētku vecīša ierašanās, kuram līdzi bija atnākusi rūķenīte: 

sārtiem vaigiem, zinātkārām acīm, darbīgām rokām un skanīgu balsi. Bērnu lielais prieks, jo sirds ar 

sirdi satikās un mīlestība vairojās kaķīša dzirnavās!

  

  

 

Priecīgus, mīļus, sirdssiltus Ziemassvētkus!
Katram mīlēt un mīlētam būt!

„Pasaku Valstības” kolektīvs
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PALDIES VECĀKIEM!

Paldies Otto mammai par putuplasta figūrām!
Paldies Olivera vecākiem par grāmatām!
Paldies Ričarda mammai par sīrupu, ķirbi, rabarberiem!
Paldies Paulas B. vecākiem par ābolu grozu!
Paldies Markusa vecākiem par cepumiem!
Paldies Brendas vecākiem par konfektēm, Elīzas mammai par vafelēm, kuras 
tika dāvinātas pansijas “Anrum” ļaudīm!
Paldies Brendas un Elizabetes vecākiem par kastaņiem!
Paldies Elizabetes tētim par meloni!
Paldies Anetes mammai par šokolādēm, kafiju, gliemežvākiem!
Paldies Annikas mammai par tenisa bumbām un kalendāriem!
Paldies Rūtas mammai par dziju, strausa olu!
Paldies Edžus mammai par rotaļlietām, grāmatām!
Paldies Karlīnas mammai par dažāda veida lielformāta papīriem!
Paldies Loretes mammai par dažāda izmēra mapēm, traukiem, Lieldienu dekoriem!
Paldies Arno vecākiem par dažādiem kancelejas materiāliem!
Paldies Brendas ģimenei par gardajiem āboliem grupas bērniem!
Paldies Elīzas mammai par torti, āboliem, cepumiem un izglītojošajām galda spē-
lēm! 
Paldies Rūdolfa, Andra, Dāvida vecākiem par sagādātajām svētku eglītēm!

Paldies ikvienam, kurš, sadarbojoties 
ar labdarības biedrību “Eurika”, ziedoja visa gada garumā drēbes 

un apavus trūcīgajiem Latvijas  iedzīvotājiem!

ĪPAŠS PALDIES BAIBAI BERGMANEI, SANTAI BANGAI UN AGNESEI KALNIŅAI PAR AT-
BILDĪGI VEIKTAJIEM PIENĀKUMIEM, DARBOJOTIES GRUPAS PADOMĒ!

Laipni aicināts ikviens interesents, kuram ir vēlme atspoguļot savu viedokli par notikumiem  pirmsskolā, 

iesūtīt savu  rakstu  avīzes redaktorei –S. Sīlei – adnasss19@gmail.com




