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Rīgas Ziedoņdārza pirmskolas audzēkņa 
Dāvida Špungina (6 gadi) radošais darbs „Ziemas fantāzijas”.

Rīgas Ziedoņdārza pirmskolas audzēknes 
Aļonas Vasinas (6 gadi) radošais darbs „Ziemas fantāzijas”.

Rīgas Ziedoņdārza pirmskolas audzēknes 
Vanesas Čederas (5 gadi) radošais darbs „Ziemas fantāzijas”.

Gūst starptautisku 
pieredzi projektā „Ilgtspējīgas 

prasmes 2032”

Projektu nedēļa 
„Kad mākonis līst jeb 

Kas ir ūdens?”

Laikraksta „Izglītība un 
Kultūra” elektroniskais 
pielikums „Pirmsskolas Izglītība”
Izdevējs: SIA „AB konsultants”
Vienotais reģistrācijas numurs: 
40103361805
LR UR masu informācijas 
līdzekļa reģ. apl. Nr. 000701313
Redakcijas adrese: Dzirnavu iela 21 
Rīgā, LV-1010;

tālr.: 67096393; 
e-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv
www.izglitiba-kultura.lv
Redaktore: Daiga Kļanska
Korektore: Zigrīda Purvlīce
Maketētāja: Daiga Dzene
Uz vāka: Rīgas Ziedoņdārza pirm-
skolas bērnu veidotais 
gailītis no plastilīna un 
dažādiem dabas materiāliem.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
Siguldas pilsētas PII „Ābelīte”
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tehnoloģijas

Novembra beigās Rīgas 234. pirms-
skolas izglītības iestādes (PII) skolo-
tājas piedalījās programmas „Eras-
mus+” stratēģiskās skolu partnerības 
projekta „Ilgtspējīgas prasmes 2032” 
(„Sustainable skills 2032”) mācī-
bu mobilitātē Dublinā. Tās tēma – 
„Drošs internets” („Safe Internet”). 
Mobilitātē piedalījās pedagogi no 
sadarbības skolām Spānijā, Itālijā, 
Čehijā, Nīderlandē un Īrijā.

Skolotājas iepazinās ar interneta 
un dažādu moderno tehnoloģiju iz-

mantošanas plusiem un mīnusiem 
mācību procesā un ārpus tā. Pirms-
skolas izglītības skolotājas pēc mācī-
bu mobilitātes apgūtās zināšanas lie-
tos, strādājot ar pirmsskolas vecuma 
bērniem, pārrunājot ar viņiem to, 
cik būtiski ir būt uzmanīgiem inter-
netā – neievietot personas datus par 
sevi un nesūtīt fotogrāfijas nepazīs-
tamiem cilvēkiem –, un citus jautā-
jumus.

Skolotājām bija lieliska iespēja 
ielūkoties mācību procesā tradicio-
nālā īru meiteņu skolā, kā arī prak-
tiski darboties kopā ar bērniem un 
pedagogiem no dažādām valstīm. 

Skolotājas projekta laikā iepazīstinā-
ja bērnus, vecākus un vecvecākus ar 
latviešu tradicionālo kultūru: ēdie-
niem, dziesmām un dejām.

Mūsu PII pirmsskolas izglītības 
skolotāja Lorina Skurjate un spe-
ciālā pedagoģe Jeļena Mora projekta 
dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas 
tradicionālajiem ēdieniem: rupjmai-
zi, piparkūkām, šprotēm, ķimeņu 
sieru, „Laimas” šokolādes konfek-
tēm, zefīru.

Plašāka informācija par projek-
tu – mājaslapā http://erasmusplus-
project2.wixsite.com/skills.

Gūst starptautisku pieredzi
projektā „Ilgtspējīgas 
prasmes 2032”

FOTO: no personiskā arhīva
Pirmsskolas izglītības skolotāja Lorina Skurjate saņem semināra materiālus no īru skolas skolnieces.

Laura OZOLIņa,
Rīgas 234. PII projektu koordinatore
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tehnoloģijas

FOTO: no personiskā arhīva
Svētku koncerts, uzņemot viesus.

FOTO: no personiskā arhīva
Programmēšanas prasmju apguve, izmantojot programmēšanas valodu „Scratch” un programmu „Makey Makey”.
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Pieredze

Projektu nedēļā „Kad mākonis līst 
jeb Kas ir ūdens?” O. Vācieša Gaujie-
nas pamatskolas pirmsskolas izglītības 
grupas bērniem piedāvājām dažādus 
eksperimentus ar ūdeni, lai veicinātu 
izziņas un radošo spēju attīstību.

Projekta nedēļas 
aktivitāšu uzdevumi
Radīt priekšstatu par ūdeni, tā 

īpašībām.
Sekmēt izpratni par ūdens ietek-

mi uz dzīvo, nedzīvo dabu.
Raisīt sākotnēju priekšstatu par 

ūdens apriti dabā.
Veicināt izpratni par ūdens ag-

regātstāvokļiem (šķidrs, ciets, gāzvei-
da), to veidošanos.

Dabā ūdens ir sastopams trīs veidos: 
cietā (ledus, sniegs), šķidrā (ūdens) un 
gāzveida (migla, mākoņi). Tie ir ūdens 
agregātstāvokļi.

Ziemā, kad temperatūra pārsvarā 
ir 0 grādu un zemāka, gandrīz viss 
redzamais ūdens pārvēršas ledū un 
sniegā – cietā agregātstāvoklī.

1. eksPeriments
nepieciešamie materiāli: 
krūze ar ūdeni, 
formas ledus sasaldēšanai 
(var izmantot plastmasas glāzes), 
guaša krāsa ūdens iekrāsošanai, 
ledusskapis ar saldētavu. 
(Arī mājas apstākļos var novērot, 
kā ūdens sasalst.)

Darba gaita
Trauciņus piepilda ar ūdeni. Pirms 

sasaldēšanas ūdenim tiek pievienota 
krāsa. Trauciņus ar ūdeni ieliek ledus-
skapja saldētavā. Pēc kāda laika ūdens 
ir sasalis. Izņem ledus gabaliņus no sal-
dētavas un vēro, kā tie sāk kust – ledus 
pāriet šķidrā agregātstāvoklī (ūdenī).

Bērni saprata, ka sasalušas vielas sil-
tumā var izkausēt, bet šķidras aukstu-
mā, zemā temperatūrā– sasaldēt.

2. eksPeriments 
„Lietus veidošanās”
Ūdens no zemes, augiem un ūdens-

krātuvēm visu laiku iztvaiko. Tas sakrā-
jas mākoņos. Tā dabā veidojas lietus.

Fragments no Otfrīda Preislera 
grāmatas „mazais ūdensvīriņš”:

„Kādu dienu ūdens sievas un ūdens-
vīra ģimenē piedzima maziņš puisēns – 
ūdensvīriņš. Lielais ūdensvīrs bija gau-
žām lepns par savu dēlu, uzsēdināja 
viņu uz sava ceļgala un sāka stāstīt un 
mācīt dažādas ūdens gudrības.

Bija pienākusi apmākusies, lietaina 
diena, vējš dzenāja lielus melnus mā-
koņus. Dzīvā radība bija paslēpusies, 
kā nu varējusi, dzirdama bija tikai 
lietus vienmērīgā čaboņa. „Šodien ir 

Projektu nedēļa 
„Kad mākonis līst jeb Kas ir ūdens?”
SIGne SēKLIņa,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 
pirmsskolas izglītības grupas skolotāja
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jauks laiks, beidzot līst lietus,” ūdens-
vīriņu uzrunā tētis. „Iepazīsties, lietus 
ir mūsu vislabākais draugs.”

„Es labprāt ar viņu iepazītos tuvāk. 
Kur es viņu varu satikt?”

„Lietus mājo mākoņos. Katrā mākonī 
ir miljoniem ūdens pilieniņu. Dažreiz 
tie mākonī saplūst un izveido lielākus 
pilienus. Beigās ūdens pilieni kļūst tik 
lieli, ka nespēj noturēties gaisā. Tie krīt 
uz zemi, un tad līst lietus. Tad lietus ir vi-
sur [šķidrs].”

„Kad lietus nolīst no mākoņa, tad 
viņa mājas paliek tukšas?”

„Tā tas ir.”
„Kā lietus lāsītes atkal var nokļūt 

mākonī, savās mājās?”
„Kad Saule apspīd zemi, tad ūdens 

visu ūdensvīru mājās dīķos, ezeros, 
upēs sasilst un pārvēršas par tvai-
ku [gāzveida]. Kopā ar silto gaisu 
tvaiks paceļas debesīs. Augstu, augstu 
debesīs gaiss ir auksts, ūdens tvaiki 
atdziest un pārvēršas atkal par sīkiem 
ūdens pilieniņiem. Mākoņi ir veidoti 
no šiem sīkajiem ūdens pilieniņiem, 
kas ir tik maziņi, ka viegli peld gaisā.”

„Tā tas notiek visu laiku?”
„Tā tas notiek visu laiku. To sauc 

par ūdens riņķojumu. Tas ir viens no 
dabas brīnišķīgākajiem izgudroju-
miem.””

nepieciešamie materiāli: 
caurspīdīgs trauks, 
silts ūdens, 
pārtikas plēve, 
ledus.

Darba gaita
Traukā tiek ieliets silts ūdens ap-

mēram 2–3 cm augstumā. Trauku 
pārklāj ar pārtikas plēvi. Vēro, kā, 
ūdenim iztvaikojot, trauka sieniņas 

un pārklātā plēve pārklājas ar tvaiku. 
Uz pārtikas plēves pārseguma uzlie-
kam dažus ledus gabaliņus. Vērojam, 
kā no plēves kastes iekšpusē sāk pilēt 
ūdens pilieni.

3. eksPeriments
nepieciešamie materiāli: 
caurspīdīgs trauks, 
ūdens, 
skūšanās putas, 
pipete vai tējkarote, 
krāsa, piemēram, guaša.
Darba gaita
Ielej tvertnē ūdeni un uz tā uzspiež 

lielus mākoņus no skūšanās putām. 
Pēc tam dažās vietās pilinām ūdeni ar 
krāsvielu, un drīz vien no mākoņiem 
sāk līt lietus.

Ar eksperimenta palīdzību uzska-
tāmi tiek parādīts, kas notiek lietus 
laikā.

sarunās aktualizē 
drošību pie ūdens un uz tā
Dabaszinībās pirmsskolēni ie-

pazīst ūdens īpašības, darbojoties un 
pārrunājot gūst vienkāršu priekšstatu 
par ūdens agregātstāvokļiem, ūdens 
riņķojumu dabā un dabas parādībām. 
Viņi gūst priekšstatu par ūdens nozīmi 
dzīvās dabas dzīvības procesu nodro-
šināšanā; apzina ūdenstilpes apkārtnē, 
Latvijā; gūst vienkāršu priekšstatu par 
piesārņojumu un ūdens attīrīšanu.

Latviešu vaLODā bērni attīsta 
artikulācijas aparātu, pūšot ūdenī ielik-
tus priekšmetus; vingrina balss spēku, 
ritmu, atdarinot lietus līšanu; paplaši-
na vārdu krājumu ar jauniem vārdiem, 
klausās stāstus, pasakas par ūdens te-
matiku; zīmē lietus līšanu, regulējot zī-
muļa uzspiediena spēku, ritmu: smalks, 
lēns lietus – viegls uzspiediens, lēns zī-
mēšanas ritms; kapājošs lietus – stiprs 
uzspiediens, ātrs ritms; raksta vārdus, 
teikumus vai pasaku par ūdens lāsītes 
ceļojumu; raksta un lasa eksperimentu 
un pētījumu gaitu, rezultātus.

matemātikā pirmsskolēni mēra 
ūdens tilpumu; grafiski attēlo nokrišņu 
līmeni; apgūst orientāciju laikā, apzinot 
gadalaikus, to norises.

vizuāLajā māksLā, mājtu-
rībā un tehnOLOģijās bērni 
zīmē ar ūdens burbuļiem; konstruē 
ūdens iemītniekus no otrreizējām izej-
vielām; konstruē lietus koku – mūzikas 
instrumentu – no saulespuķes kāta, kas 
tiek piebērts ar zirņiem; gatavo veselī-
gus dzērienus, sulas.

Avoti
http://www.videsfonds.lv/docu-

ments/ekoskolu-metodiskais-materi-
ls-pii.pdf

https://www.fenikssfun.com/raksti/
eksperimenti-2173

Pieredze
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ziemassvētki

Ziemassvētki ir brīnumu gaidīšanas, 
labestības un dāvināšanas laiks, tā-
dēļ pirmsskolas izglītības iestādē (PII) 
„Ābelīte” bērni un vecāki čakli darbojas 

radošajās darbnīcās. Radošajās darbnī-
cās tika pagatavotas apsveikuma kartītes, 
smaržīgas mandarīnu eglītes, sniegavīri, 
rūķi un rotiņas grupu telpām. Darbiņos 
tika izmantoti bērniem draudzīgi mate-
riāli un dabas materiāli.

Lai vairotu kopības izjūtu un radī-
tu svētku noskaņu, kopīgi tika iedeg-

ta arī svētku egle, vērots rūķu gājiens 
un, protams, tiek ceptas gardās pipar-
kūkas.

Bērniem un vecākiem kopīgi dar-
bojoties, rodas svētku izjūta un – pats 
galvenais – kopīgs laiks ar bērniem.

Mēs esam sev uzbūruši svētku no-
skaņu visā iestādē!

Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks 
Siguldas pilsētas PII „Ābelīte”
ILZe Kanajeva-SaLnĀ,
Siguldas PII „Ābelīte” metodiķe

FOTO: no personiskā arhīva
Siguldas PII „Ābelīte” bērni priecājas par savu veikumu – ir pagatavotas un izrotātas piparkūkas trijām pannām.
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ziemassvētki

FOTO: no personiskā arhīva
Radošajā darbnīcā bērni kopā ar vecākiem gatavoja apsveikuma 
kartītes dažādās tehnikās.

FOTO: no personiskā arhīva
„Ābelītes” bērni ar prieku un sajūsmu pie loga vēro rūķu gājienu.

FOTO: no personiskā arhīva
Radošajā darbnīcā, bērniem un vecākiem strādājot plecu pie 
pleca, tapa rotājumi grupu telpām.

FOTO: no personiskā arhīva
Vecāki ar bērnu atbalstu radoši darina rūķus.
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FOTO: no personiskā arhīva
Kamēr rūķis vēl ir pavisam balts, var uzsmaidīt fotogrāfam.

FOTO: no personiskā arhīva
Mamma prāto, kur vēl lieti noderētu no bārdas pārpalikušais 
audums.

FOTO: no personiskā arhīva
No kartona visi izgriež vienādus rūķus, bet, kad tie ir ietērpti, 
divus vienādus neatrast.

FOTO: no personiskā arhīva
Lai rūķim nesalst rociņas, ir jāuzvelk cimdi.

ziemassvētki
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FOTO: no personiskā arhīva
Ar īpašu rūpību mammas darina apsveikuma kartītes.

FOTO: no personiskā arhīva
No dažādiem materiāliem mammas darina sniegavīrus.

FOTO: no personiskā arhīva
Sastiprinot baltas bumbiņas, izrotājot tās ar lentītēm un 
uzzīmējot sejiņas, top unikāli sniegavīri.

FOTO: no personiskā arhīva
No baltām bumbiņām un sarkana dzīpara ir tapis sniegavīrs ar 
cepuri.

ziemassvētki
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FOTO: no personiskā arhīva
Gardo piparkūku darbnīcā kolektīvi strādāt ir jautrāk.

FOTO: no personiskā arhīva
Zēni priecājas, ka viņiem labi padodas piparkūku zvaigznītes.

FOTO: no personiskā arhīva
Putuplasta bumbiņas ir noderīgs materiāls dažādu Ziemassvētku 
rotājumu darināšanai.

FOTO: no personiskā arhīva
Kamēr mamma sien šalli sniegavīram, dēls vērīgi ieskatās 
fotoobjektīvā.

ziemassvētki
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FOTO: no personiskā arhīva
Rūķi draiskojas pirms došanās gājienā.

FOTO: no personiskā arhīva
Bērni priecājas par eglītes iedegšanu bērnudārza pagalmā.

FOTO: no personiskā arhīva
No mandarīnu miziņām uz koka irbulīšiem top smaržīgas 
eglītes.

FOTO: no personiskā arhīva
Mandarīnu miziņu eglītes, iestiprinātas salmu vainagā, krāšņi 
izskatās un jauki smaržo.

FOTO: no personiskā arhīva
Lai vairotu kopības izjūtu un radītu svētku noskaņu, kopā ar 
vecākiem tika iedegta svētku egle.

FOTO: no personiskā arhīva
Bērni „Ābelītes” pagalmā iet rotaļās.

ziemassvētki


