
PIEREDZE

Numura
tema

2018. gada 19. marts, 
Nr. 5 (130)

Izstrādājot jauno 
mācību saturu, 
bērns nav prioritāte

„Erasmus+” partneri viesojas 
Rīgas 234. pirmsskolas 
izglītības iestādē

„Ar bitītes čaklumiņu”



2 marts 2018          

„Ar bitītes čaklumiņu”

Laikraksta „Izglītība un 
Kultūra” elektroniskais 
pielikums „Pirmsskolas Izglītība”
Izdevējs: SIA „AB konsultants”
Vienotais reģistrācijas numurs: 
40103361805
Latvijas Republikas 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

Datorgrafiķe: Linda Prātniece

Uz vāka: Smiltenes PII „Pīlādzītis” 
bērnu radošais darbs „Aitiņa”.

Izstrādājot jauno 
mācību saturu, 
bērns nav prioritāte

„Erasmus+” partneri 
viesojas Rīgas 234. pirms–
skolas izglītības iestādē

3

5

6

Smiltenes PII „Pīlādzītis” bērnu radošais darbs „Ezis”.
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ROTAĻNODARBĪBA

GUNTA MEŽULE,
Smiltenes PII „Pīlādzītis”  
pirmsskolas izglītības skolotāja

Čakla kā bitīte, strādīga kā bitīte, 
„dzīvo bites vieglumiņu” – šādus un 
vēl citus, līdzīgus salīdzinājumus ar 
mazajām, strādīgajām bitītēm lieto-
jam ikdienā, slavējot un mudinot bēr-
nus būt rosīgiem, čakliem, draudzī-
giem. Kā sauc cilvēkus, kuri rūpējas 
par saldā medutiņa vācējām, kādus 
darbus viņi veic, uzzinājām rotaļno-
darbības laikā, kad bērnudārzā cie-
mojās biteniece – Dārtas mamma.

IEPRIEKŠĒJAIS 
SAGATAVOŠANĀS DARBS:

 vienojos ar Dārtas mammu par 
viesošanās dienu, laiku, lūdzot 
stāstījumu veidot vienkāršiem, 
bērniem saprotamiem teikumiem;

 palūdzu atnest bitenieka darbarī-
kus, apģērbu;

 meklēju interneta vietnes, kurās 
atrast interesantus attēlus, sižetus 
par biškopības tēmu;

 kopā ar bērniem lasījām, mācījā-
mies tautasdziesmas, ticējumus, 
rotaļas.

ROTAĻNODARBĪBAS MĒRĶIS:  
bērnus klātienē iepazīstināt ar bite-
nieka profesiju, darba specifiku, uz-
devumiem, izmantotajiem darbarī-
kiem, medus iegūšanu, tā īpašībām.

DARBA UZDEVUMI:
 veidot izpratni par bitenieka pro-
fesiju;

 rosināt interesi par profesijā iz-
mantotajiem darbarīkiem, to lie-
tošanu;

 nostiprināt zināšanas par medus 
ārstnieciskajām īpašībām;

 iepazīstināt ar bišu sarūpētajiem 
gardumiem  – medu, propolisu, 
vasku, ziedputekšņiem, Dārtas 
mammas izgatavotajām medus 
karamelēm – un nogaršot tos;

 nostiprināt zināšanas, tās izman-
tot sižeta lomu rotaļās, valodas un 

„Ar bitītes čaklumiņu”

Interesanti, ka bitenieks ir tikai 
viens no šā aroda nosaukumiem. Vēl 
var sacīt – dravnieks, biškopis. Kāpēc 
dravnieks? Tāpēc, ka par dravu sauc 
bišu stropu pilsētiņu, kurā atrodas 
daudzas bitīšu saimes. Tik daudz jau-
na, nezināma jāiemācās!

Bet ir tik interesanti pašiem ap-
lūkot, aptaustīt bišu stropu, kurš, at-
nests uz bērnudārzu (protams, tukšs), 
smaržo pēc medus. Izpētām, uzzi-
nām, kas ir skreja, rāmīši utt.

Vislielākais pārsteigums bērniem 
ir uzzināt, ka visas bites nav vienādas, 
neveic vienādu darbiņu. Kā jau dzīvē 
gadās, arī stropā mīt gan lielā bišu 
māte, gan strādīgās darba bites, gan 
slinkie trani. Mūsu grupas bērni ne-
viens negrib būt kā trans! Datorā pē-
tām, kā bites prot pastāstīt viena otrai 
par ziedošās pļavas atrašanās vietu, 
kā ziemas aukstumā bitītes viena otru 
sargā un silda, cik daudz reižu dienā 
ir jāielido stropā, lai ar savākto medu-
tiņu piepildītu šūniņas.

Dārtas mammai līdzi darba  
tērps, darba instrumenti. Tērpam 

tēlotājmākslas nodarbībās, muzi-
kālajās izpausmēs.

ROTAĻNODARBĪBAS GAITA
 Rīta aplis sākas ar rotaļu „Kas dār-
zā?”.

 Sarunās ar bērniem atceramies 
vecāku profesijas, tajās veicamos 
darbus. Dārta pastāsta, ka viņas 
mamma ir biteniece. Jautājumi: 
kas tas ir? Dārtas atbilde: mamma 
strādā pie bitēm.

 Kopējās sarunās noskaidrojam, ka 
vairākiem bērniem ir bijusi ne tik 
laba tikšanās ar bitēm, jo tās ir sā-
pīgi iedzēlušas. Bet saldais medus 
garšo visiem!

 Aplūkojam attēlus, grāmatas par 
tēmu.

Tad  – pārsteiguma moments: ve-
ras durvis, un pie mums ciemos ie-
rodas Dārtas mamma, nesot līdzi 
interesantu mājiņu un dažādas citas 
lietas. Pēc sasveicināšanās lūdzam 
Dārtas mammu pastāstīt, kā īsti dēvē 
viņas profesiju, ko tajā jāprot darīt.

VISI FOTO: no PII „Pīlādzītis” arhīva

Izmantojot kartona rullīti, aplikācijas papīru, actiņas, tapa rāmītis, kurā salidoja vi-
sas grupas bērnu aplicētās bitītes.
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ROTAĻNODARBĪBA

piedurkņu un bikšu galos ir cieša 
gumija. Bērni domā, kādēļ, līdz iz-
secina, ka, ejot pie bišu saimes, ir jā-
pasargā sevi no dzēlieniem. Tādēļ arī 
galvā liek cepuri ar sejas sietiņu, bet 
rokās ņem dūmekli, lai iztraucētās bi-
tītes aizbaidītu. Pastrādāt ar dūmekli 
drīkstēja arī bērni. Dārtas mamma 
parāda, kas, kāpēc, kā ir jāveic pie 
bišu stropa, lai bitītes būtu drošībā, 
siltumā, paēdušas.

Nu ir nopelnīts mielasts! Vispirms 
aplūkojam, kādi izskatās ziedputekšņi, 
vasks, propoliss, medus šūnā, izsviests 
medus. Degustācijā noskaidrojas, ka 
visgardākais tomēr ir medus bez pie-
devām. Pārrunājam medus ārstnie-
ciskās īpašības. Kuram gan saaukstē-
šanās gadījumā mammīte nav devusi 
dzert tēju ar medu vai kakliņa sāpju 
reizē nav palīdzējis medus?!

Dārtas mamma prot no medus iz-
gatavot gardas konfektes  – tādas un 
arī mazu medus burciņu par ieintere-
sēto klausīšanos, jautājumiem, līdz-
dalību saņēma visi grupas bērni.

Ar to vēl nodarbība nebeidzas! Iz-
mantojot kartona rullīti, aplikācijas 

papīru, actiņas, tapa rāmītis, kurā 
salidoja visas grupas bērnu aplicētās 
bitītes. Kopdarbu veidojot, atcerējā-
mies ticējumus par bitītēm. Vispla-
šāk zināmais: ja Ziemassvētku vakarā 
dzird bites skaisti dziedam, tad būs 
silta vasariņa. Arī lasot pasakas, bieži 
pieminēts bitītes čaklums – tā dēvējot 
strādīgu, rosīgu cilvēku. Gribam tādi 
būt? Protams!

Mīļš paldies Dārtas mammai! 
Viņai ziedi un aplausi no bērniem. 
Vienojamies, ka vasaras sākumā at-
kal tiksimies, bet šoreiz – dravā. Tad 
arī cepsim pankūkas, ziedīsim virsū 
medu un baudīsim vasaru!

SASNIEGTAIS REZULTĀTS:
 paplašinātas bērnu zināšanas par 
bitenieka profesiju;

 papildināts bērnu vārdu krājums;
 sapratne, ka šis darbs ir godājams, 
visiem vajadzīgs;

 zināšanas par medus produktu 
veselīgumu, ārstnieciskajām īpa-
šībām;

 prieks, ka grupiņā atsaucīgi, sa-
protoši vecāki.

Vēlu visiem būt strādīgiem, čak-
liem, rosīgiem un draudzīgiem, sekot 
viediem mūsu tautasdziesmas vār-
diem:

Ai, bitīte, ai, bitīte,
Tavu lielu čaklumiņu:
Tecēj’ dienu, tecēj’ nakti,
Ne miedziņa negulēja.

Vislielākais pārsteigums bērniem ir uzzināt, ka visas bites nav 
vienādas, neveic vienādu darbiņu.

Dārtas mamma parāda, kas, kāpēc, kā ir jāveic pie bišu stropa, 
lai bitītes būtu drošībā, siltumā, paēdušas.

Dārtas mammai līdzi ir darba tērps un 
instrumenti. Tērpam piedurkņu un bikšu 
galos ir cieša gumija.
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VIEDOKLIS

Izstrādājot jauno mācību 
saturu, bērns nav prioritāte
EVERITA GOLOSUJEVA,
pirmsskolas izglītības metodiķe

Es kā Aizkraukles sadarbības no-
vadu pirmsskolas izglītības iestāžu 
koordinatore kolēģus iepazīstināju ar 
projekta „Kompetenču pieeja mācī-
bu saturā” norisi un pirmskolas jauno 
mācību saturu, vadlīnijām. Spraigas 
diskusijas izvērsās par piedāvātajām 
programmām pirmskolai un sešgadī-
giem bērniem 1. klasē.

Nupat esam strupceļā un nezi-
nām, kā strādāt. Savā laikā strādājām 
pēc vecajām padomju laika program-
mām. Daudzus gadus cīnījāmies, līdz 
izstrādājām savu programmu, kura ir 
piemērota tieši mūsu, latviešu tautai – 
ar mums raksturīgo folkloras pūru, 
mūsu slaveno rakstnieku un dzejnieku 
darbiem, mūsu dabu, tās bagātībām. 
Varbūt nedaudz esam ietekmējušies no 
Montesori, Valdorfa pedagoģijas, kā 
arī programmas „Soli pa solim”, pieņē-
muši to, kas likās vajadzīgs. Un mums 
ir sava, mūsu mentalitātei raksturīga 
un atbilstīga programma pirmsskolas 
vecuma bērniem.

Ir izpētīta bērna psihofizioloģiskā 
attīstība, un programma ir piemērota 
šīm īpatnībām. Tā ir pēctecīga un tie-
šām laba, pārdomāta.

Un nu ir atkal jauna programma. 
Kāpēc? Kāpēc ir jāatmet tik liels iegul-
dītais un pārbaudītais darbs?

Jā, piekrītam, ka ir vajadzīgs kas 
jauns, interesants. Lūdzu, piedāvājiet, 
liksim to mūsu iepriekšējā mācību sa-
turā, papildināsim to! Kāpēc kaut kas 
ir jāaizgūst no citu tautu program-
mām, no ārzemēm?

Nestrīdos, piedāvātas metodes ir 
interesantas, labas, bet ar piebildēm – 
bērnu skaits grupās nedrīkst būt lie-
lāks par 15, atbilstīgi jaunā satura 
pieejai darboties spēs bērni, sākot ar 
4 gadu vecumu, tas ir – tad, kad viņi ir 
apguvuši pamatprasmes.

Ja domājam par 1,5–3  gadus vecu 
bērnu attīstību, tad ir skaidrs, ka šajā 
vecumā bērns grib darboties patstāvī-
gi, bet viņam ir vajadzīgs paraugs – pie-
augušais, kura rīcību viņš var atkārtot. 
Šajā vecumā bērns vēl nespēj kontrolēt 
savas vēlmes, tās ir nenoturīgas, viegli 
pārejošas. Iepazīstot apkārtējo pasauli, 
viņš uztver to, kas piesaista viņa uzma-
nību. Bērnam vēl ir svarīgas tikai savas 
intereses, un viņš labprāt darbojas bla-
kus citiem, nevis kopā ar citiem.

mes, ko lietot tālākajās darbībās, lai 
paši varētu kaut ko izdomāt, sasniegt 
izvirzīto mērķi, apgūt ko jaunu. Seci-
nājums ir tāds, ka šajā vecumā piedā-
vātās jaunās metodes nestrādās.

Un vēl, kā jau teicu, šķērslis ir lie-
lais bērnu skaits  (24) grupās. Diviem 
pieaugušajiem tas ir nereāli, jo ir jāredz 
katrs bērns, jāseko, lai strādātu rezul-
tatīvi. Arī telpas ir mazas, tajās bērni 
rotaļājas, mācās, guļ, tiek ēdināti.

Un, vēlreiz atgriežoties pie iepriek-
šējās programmas, kurai bija perfekta 
pēctecība, rodas jautājums: kas notiks 
tagad? Piecgadīgs bērns pazīst interesē-
jošos burtus, raksta rakstīto burtu ele-
mentus, bet sešgadīgam bērnam 1. kla-
sē jau ir jālasa un jāsaprot piedāvātais 
teksts, jāraksta saistītajā rakstā. Mate-
mātikā piecgadīgie bērni pazīst ciparus 
no  1 līdz  10, skaita, rēķina skaitļa  10 
apjomā. Sešgadīgiem bērniem jau ir 
jāpazīst cipari 20–100 apjomā, jārēķina 
100 apjomā. Kur tad ir pēctecība? Starp 
piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem 
ir bedre. Kā to piepildīt, un kas to iz-
darīs?

Mulsina arī neskaidrība par nā-
kamo mācību gadu  – pēc kādas pro-
grammas mēs strādāsim ar sešgadīga-
jiem bērniem. Tas ir nepārdomāts un 
sasteigts solis. Viņi psiholoģiski vēl nav 
gatavi skolai. Izstrādājot jauno mācību 
saturu, prioritāte nav bērns, bet gan 
fakts, kādā vecumā skolu beidz jaunie-
tis. No visiem sešgadīgajiem bērniem 
labi ja 10–15  % bērnu varēs kvalitatī-
vi mācīties. Vienreiz jau šis solis tika 
sperts, bet neveiksmīgi, un nu atkal 
darām to pašu. Kāpēc? Varbūt tomēr 
vajadzētu pārskatīt pamatskolas un 
vidusskolas mācību saturu, veikt iz-
maiņas tajā, bet likt mieru pirmskolai? 
Pirmskolā ir mazi bērni, kuriem mēs 
ieliekam zināšanu pamatus, lai viņi 
kvalitatīvi varētu mācīties skolā. Ja mēs 
to sasteigsim vai kaut ko palaidīsim ga-
rām neizdarītu, cietīs tikai bērns.

1,5–3  gadus veci bērni vēl nespēs 
skaitīt skaitļa  3 apjomā, ar izpratni 
veikt pielikšanas un atņemšanas dar-
bības; arī jēdzieni ar vis- (vislielākais, 
vismazākais, visīsākais…) šajā vecu-
mā nebūs saprotami; ritmiskas rindas 
bērns vēl nespēs sakārtot; arī ar griez-
nēm sāksim darboties tikai 3 gadu ve-
cumā. Divgadīgs bērns vēl nestrādā ar 
akvareļkrāsām, bet ar pirkstiņkrāsām, 
guašas krāsām. Šajā vecumā bērnam 
ir jāapgūst pašapkalpošanās iemaņas, 
pieklājības vārdiņi („lūdzu”, „paldies”, 
„labdien”, „uz redzēšanos”…). 1,5–
3 gadus veci bērni apgūst pamatpras-

Varbūt tomēr 
vajadzētu 

pārskatīt pamatskolas 
un vidusskolas mācību 
saturu, veikt izmaiņas 
tajā, bet likt mieru 
pirmskolai? Pirmskolā 
ir mazi bērni, kuriem 
mēs ieliekam zināšanu 
pamatus. Ja mēs to 
sasteigsim vai kaut 
ko palaidīsim garām 
neizdarītu, cietīs bērns.
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PROJEKTS

VISI FOTO: no Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādes arhīva

„Erasmus+” partneri viesojas 
Rīgas 234. pirmsskolas 

izglītības iestādē
LAURA OZOLIŅA,
Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādes 
projektu koordinatore

Februāra beigās programmas 
„Erasmus+” stratēģiskās skolu part-
nerības projekta „Ilgtspējīgas pras-
mes 2032” („Sustainable skills 2032”) 
mobilitātē Rīgā viesojās sadarbības 
partneri no Spānijas, Itālijas, Nīder-
landes, Čehijas un Īrijas.

Mobilitātes laikā Latvijas Univer-
sitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes vadošā pētnieka 
p. i. Annas Stavickas vadībā tika dis-
kutēts par pārmaiņu nepieciešamību 
izglītībā, 21.  gadsimta prasmēm, kā 
arī par izglītības sistēmu katrā no 
valstīm. Projekta laikā partneri tika 
iepazīstināti ar teatralizācijas izman-
tošanas iespējām pirmskolā un skolā 
(mērķis  – attīstīt radošumu), kā arī 
labās prakses piemēriem.

RADOŠUMS UN 
TEATRALIZĀCIJA

Globalizācijas rezultātā, mainoties 
darba tirgum, radošums izvirzās kā 
viena no svarīgākajām kompetencēm 
21. gadsimta cilvēkam. Radošums jeb 
kreativitāte ir plašs jēdziens, kas ir 
būtisks gan indivīda, gan sabiedrības 
līmenī, risinot uzdevumus dažādās 
jomās. Indivīda līmenī kreativitāte 
ir nozīmīga, piemēram, risinot darba 
un ikdienas dzīves problēmas, kā arī 
pašaktualizācijas procesā, cilvēkam 
realizējot savu spēju potenciālu. Sa-
biedrības līmenī kreativitāte var ie-
tekmēt un virzīt jaunus zinātniskus 
atklājumus, izgudrojumus, mākslas 
stilus, kā arī sociālās programmas. 
Mūsdienās darba devēji galvenokārt 
izvēlas darbiniekus, kam piemīt ra-
doša iztēle un kas izmanto radošu 

Itālijas pedagogi vada nodarbību.

pieeju organizācijas problēmu risinā-
šanā, nevis tos, kas vienkārši ir jauki 
cilvēki vai spējīgi labi mācīties un at-
cerēties (Sternberg, Lubart, 1999).

Radošuma pētījumi pedagoģijā 
tiešā veidā bāzējas psiholoģijas zināt-
nē, tāpēc arī pedagoģijas kontekstā ir 
minami tādi radošuma komponenti 
kā spējas, attieksme, intereses, pras-
mes, motivācija, zināšanas, intelekts, 
personība, uzskati un vērtības. Rak-
sturojot radošuma būtību pedagoģi-
jā, ir tendence uzskatīt, ka radošuma 
galvenā funkcija ir cilvēka pašak-
tualizācija, kam nozīmīga ir:

 atvērtība pieredzei, iekļaujot spēju 
apzināties sevi pasaulē, izjust, pār-
dzīvot jūtas;

 uzticēšanās ķermeniskajai sajūtai;
 eksistenciālās pieredzes pārdzīvo-
jums tagadnes realitātē (Rogers, 
1967; Urban, 2004).

Teatralizācija pirmskolā un skolā 
bērniem ļauj brīvi un radoši izpaus-
ties. Izmantojot dažādus priekšmetus, 
žestus un mīmiku, mainot balss into-
nāciju, pielāgojot atribūtus un maskas, 
bērniem ir iespēja iztēloties un pār-
tapt dažādos tēlos, izspēlēt dažādas 
situācijas un ļauties piedzīvojumiem. 
Tā ir viena no svarīgākajiem darbības 
veidiem, ar kura palīdzību attīstīt da-
žādas prasmes un iemaņas. Caur ak-
tiermākslu mēs veidojam bērnu runas 
vidi, attīstām valodu, dialoģisko runu, 
paplašinām vārdu krājumu, attīstām 
komunikācijas spējas un radošumu.

Pirmskolā teatralizāciju radošuma 
attīstīšanai varam izmantot integrē-
tajās nodarbībās, kas ietver dažādas 
mācību jomas. Skolā teatralizāciju 
var integrēt praktiski jebkurā mācī-
bu priekšmetā, piemēram, literatūrā, 
vēsturē, vizuālajā mākslā, svešvalodā, 
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sportā un pat matemātikā.
Ja pievēršas teatralizācijas formai, 

var izdalīt šādas aktivitātes:
 tās norit pēc iepriekšsagatavota 
scenārija, piemēram, kopā ar vēs-
turiskiem priekšmetiem var izspē-
lēt vēsturisku notikumu inscenē-
jumu;

 darbības attīstība vairākos paralē-
los variantos (kas būtu, ja būtu);

 forma atvērta ar bezgalīgām un 
neparedzamām iespējām (Alk-
snis, 2012).
Tādēļ varam uzskatīt, ka teatrali-

zācijai pirmskolā un skolā ir būtiska 
loma radošuma attīstīšanā.

DRAMATIZĒJUMS 
„SVEŠĀS ZEMES PASAKA”

Partneri tika aicināti noskatīties 
mazākumtautību grupas (ar krievu 
mācībvalodu) dramatizējumu lat-
viešu valodā „Svešās zemes pasaka”, 
kurā ir iekļauta gan mūzika, gan sveš-
valoda, gan fiziskās aktivitātes un ve-
selība, dabaszinības un sociālo zinību 
un ētikas ietvaros apspēlēts nozīmīgs 
vēsturisks aspekts. Par dekorāciju 
tika izmantots digitālais fons.

SVEŠĀS ZEMES PASAKA
Rūķi sēž pie galda, cienājas ar ce-

pumiem, dzer tēju.
Pirmais teicējs: Vienā valstī dzī-

voja četri rūķi: Niķis, Riķis, Ciķis un 
Kiķis.

Otrais teicējs: Bija pienācis ru-
dens un rūķus gaidīja svarīgs darbs – 
sēņošana.

Niķis: Es domāju, ka mēs samek-
lēsim ne tikai gaileņu vietas, bet arī 
visteņu, tītareņu, zoseņu vietas.

Riķis: Kā arī pīleņu un cāleņu vie-
tas!

Ciķis: Iespējams, ka cālenes ir vēl 
garšīgākas par gailenēm.

Trešais teicējs: Rūķi paņēma gro-
zus un devās ceļā.

 Dziesma ar kustībām „Rude-
nī, kad lapas krīt…” (mūzikas 
skolotājas Nataļjas Kudrjavce-
vas melodija):

Rudenī, kad lapas krīt,
Rūķiem nenāk miegs –
Jāsteidz sēnes salasīt,
Kamēr nesnieg sniegs.

Stūrītis grupā par godu viesiem no Spānijas.

Bērnu un pedagogu kopdarbs, sagaidot viesus no Nīderlandes.
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Pamazām, lēnītēm
Tikuši pie sēnītēm.
Nav ko snaust, vajag lauzt,
Ziemā būs, ko grauzt!

Rūķi dodas uz Svešo zemi meklēt 
bagātīgas sēņu vietas.

Ceturtais teicējs: Ilgi ejot, rūķi 
pārgāja attālajam atālam, pārlēca ro-
bežgrāvi un iegāja svešā valstī.

 Dziesma ar kustībām angļu 
valodā „Hockey cockey”.

Kiķis: Mēs vairs neesam savā 
dzimtenē.

Niķis: Jā, mūsu dzimtenē vistenes 
neaug.

Riķis: Tāpat kā neaug pīlenes un 
zosenes.

Ciķis: Vienīgi gailenes pie mums 
aug.

Kiķis: Mums ir nabadzīga zeme.
Niķis: Mums pat pēc sēnēm jāiet 

uz svešu mežu.
Pirmais teicējs: Rūķi sāka staigāt 

pa mežu, meklēdami bagātīgas sēņu 
vietas.

Skan mūzika, rūķi meklē sēnes. At-
lido žagatas.

 „Putniņdeja”.

1. žagata: Ei, rūķi, ko jūs te mek-
lējat?

Rūķi: Sēnes. Pīlenes un zosenes. 
Vistenes un cālenes.

2. žagata: Kas tās par sēnēm?
3.  žagata: Pirmoreiz dzirdu par 

šādām sēnēm.
1.  žagata: Viņi var padomāt, ka 

mēs esam dumjas.
2.  žagata: Rūķi, jums jāiet mazu 

gabaliņu pa labi!
3. žagata: Tur, pļaviņā, aug zose-

nes.
Kiķis: Tātad esam uz pareizā ceļa!
Niķis: Un mēs vēl šaubījāmies.
1. žagata: Par ko?
Ciķis: Par to, ka tādas sēnes vispār 

ir.
Žagatas: Atā, rūķi!
Skan mūzika, žagatas aizlido. Rūķi 

meklē sēnes. Ierodas zaķi.
1.  zaķis: Ei, rūķi, ko jūs te mek-

lējat?
Rūķi: Sēnes – pīlenes un zosenes.

Bērnu un pedagogu kopdarbs, sagaidot viesus no Itālijas.

Grupā iekārtotais stūrītis „Latviešu tautastērpi”.
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PROJEKTS

2.  zaķis: Ahā, tad jums jāpa-
iet mazs gabaliņš pa kreisi. Tur aug 
skaistas zosenes.

Visi rūķi: Paldies!
Piektais teicējs: Rūķi pagāja mazu 

gabaliņu pa kreisi un ieraudzīja muš-
mires.

Kiķis: Ir nu gan tie zaķi, nemāk 
atšķirt mušu no zoss.

Trešais teicējs: Ilgi rūķi klīda pa 
mežu, meklēdami savā zemē neau-
gošas sēnes, bet nekādi nespēja tās 
atrast.

Ceturtais teicējs: Rūķi apsēdās un 
grūti nopūtās. Rūķus pārņēma savā-
das izjūtas.

Niķis: Kas ar mums notiek?
Visi rūķi: Es nezinu, es arī…
Niķis: Nekad agrāk neesmu tā ju-

ties.
Pārējie rūķi: Jā, es arī… un es.
Niķis: Iesim ātrāk uz mājām!
Pirmais teicējs: Un notika brī-

nums  – tikko rūķi pārlēca pāri ro-
bežgrāvim, uzreiz sāka justies lielis-
ki.

Sestais teicējs: Rūķi vēl bija mazi 
un nezināja, ka savādās jūtas, kuras 
rūķus pārņēma Svešajā zemē, sau-
cas – ilgas pēc dzimtenes. Un tās izjūt 
katrs, kam vien ir tuva un mīļa viņa 
dzimtā vieta. Vienalga, vai tā ir tik 
nabadzīga, ka tajā neaug pat vistenes 
un zosenes.

Grupā iekārtotais stūrītis „Mana Rīga”.
„Saktas” – bērnu radošie darbi, izmantojot dabas materiā-
lus. Karodziņi simbolizē projektā iesaistītās dalībvalstis.

 Dziesma „Laimīgā zeme” 
(teksta un mūzikas autors  – 
Normunds Zušs).

Vēsturiskais aspekts: laikā no 
2008.  līdz 2010.  gadam globālās fi-
nanšu krīzes rezultātā daudzi Latvi-
jas iedzīvotāji devās uz citām valstīm 
laimes meklējumos, daļa atgriezās 
dzimtenē, daļa joprojām nav atgrie-
zusies.

Laimīgā zeme ir tur, kur esi pie-
dzimis, kur ir tavas mājas un tava 
dzimtene…

Mēs joprojām gaidām visus atpa-
kaļ!

PRAKTIKUMS UN VĒROJUMI
Partneriem bija iespēja īsā etīdē 

praktiski apspēlēt kādu no Latvijas 
vēstures aspektiem  – Brīvības pie-
minekļa vēsture, 4.  maijs, dziesmu 
un deju svētki, Baltijas ceļš, dzīvo-

Pedagogi no Čehijas kopā ar skolotāju no Latvijas. Viesi saņem bērnu pašgatavotās 
dāvaniņas.
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jamo ēku komplekss „Trīs brāļi”, kā 
arī patstāvīgi sagatavot nepiecieša-
mos atribūtus. Tika izmantoti da-
žādi materiāli, kā arī tehnoloģiskās 
iespējas.

Projekta laikā sadarbības partne-
ri vēroja nodarbības, paši vadīja no-
darbības angļu valodā, iepazīstināja 
ar saviem tradicionālajiem ēdieniem 

un dejām, apskatīja izstādes „Lat-
viešu tautas tērpi”, „Dažādu tautu 
pasakas”, „Radošie darbi – maskas”, 
kā arī salīdzināja savus kultūras as-
pektus ar latviešu kultūras aspek-
tiem. Īpaši viesus priecēja grupās 
izveidotie stūrīši ar informāciju par 
katru valsti, radošie darbi, kuri bija 
skatāmi katrā no grupām. Viesiem 

mūsu iestāde šķita gaiša un plaša, 
pedagogi – draudzīgi, bet bērni izrā-
dīja interesi apgūt ko jaunu.

Liels paldies visiem projektā ie-
saistītajiem pedagogiem, vecākiem un 
sadarbības partneriem!

Plašāka informācija par projek-
tu  mājaslapā: http://erasmuspluspro-
ject2.wixsite.com/skills.

Spānijas pedagogi iestudē etīdi par Brīvības pieminekli.

Īrijas pedagoģe gatavo tradicionālos īru ēdienus vecāku vakarā.

Čehijas pedagogi iestudē etīdi par dzīvojamo māju kompleksu 
„Trīs brāļi”.

Dramatizējumā „Svešās zemes pasaka” viesi dejo kopā ar bēr-
niem.


