Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums par visu, kas svarīgs pirmskolā

13. novembris, 2015, Nr. 19 (82)

numura
tēma

Ziemassvētku brīnumu gaidot

Kā bērnus gudri
iesaistīt, lai būtu
prieks lasīt

Mārtiņi „Pasaciņā”

Martas Rinkas piemiņas
balvas laureāti tiek
noteikti jau piekto gadu
novembris 2015

Viļakas PII „Namiņš” audzēkņa Aleksa
zīmējums „Taureņi”.

Ziemassvētku brīnumu gaidot

Kā bērnus gudri iesaistīt,
lai būtu prieks lasīt

Viļakas PII „Namiņš” audzēkņu
kopdarbs „Krāsainas plaukstiņas”.

Mārtiņi „Pasaciņā”
Viļakas PII „Namiņš” audzēkņa Markusa
aplikācija „Piramīda”.

Martas Rinkas piemiņas
balvas laureāti tiek noteikti
jau piekto gadu
2

novembris 2015

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: Marijas iela 2
Rīgā, LV-1050;

tālr.: 67357585, fakss: 67357584,
e-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv
www.izglitiba-kultura.lv
Redaktore: Daiga Kļanska
Korektore: Zigrīda Purvlīce
Maketētāja: Daiga Dzene
Vāks: Viļakas PII „Namiņš”
audzēkņa Remija akvarelis „Ābols”.

turpinām

drukātās un elektroniskās avīzes „Izglītība un Kultūra”,
elektronisko žurnālu „Pirmsskolas Izglītība” un „Vecākiem”
2016. gada abonēšanas kampaņu redakcijā!
Laikraksta gada abonements – 65,55 EUR
(cena VAS „Latvijas pasts” – 69 EUR)

Komplektā izdevīgāk!
„Izglītība un Kultūra” + žurnāls
„Praktiskie Rokdarbi” drukāti – 82,89 EUR,
avīze elektroniski (PDF), žurnāls drukāts –
82,89 EUR

Žurnāli „Pirmsskolas Izglītība” (PI) +
„Vecākiem” elektroniski
(PDF)– 54,95 EUR

+

+

„Izglītība un Kultūra” + „Praktiskie Rokdarbi” + „Pirmsskolas Izglītība”: drukāta avīze
un žurnāls „Praktiskie Rokdarbi”, PI un „Vecākiem” elektroniski (PDF)– 138,00 EUR

+

Nosaukums
„Izglītība un Kultūra”

+

+

Piegādes formāts
Drukāta vai elektroniska
(PDF) avīze

Cena EUR gadā

Drukāta avīze „Izglītība un Kultūra” +
„Pirmsskolas Izglītība” (PI) + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) – 92,55 EUR

+

+

„Izglītība un Kultūra” + „Praktiskie Rokdarbi” + „Vecākiem”:
drukāta vai elektroniska (PDF) avīze, drukāts žurnāls
un elektronisks (PDF) žurnāls – 110,00 EUR

+

+

Paskaidrojumi

65,55

Elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) ir tiesīgs to pāradresēt saviem
darbiniekiem.

„Pirmsskolas Izglītība” +„Vecākiem” Elektroniski žurnāli (PDF)

54,95

Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Vecākiem”

27,00

Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālu elektroniski, ir tiesīgs to pāradresēt saviem
darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
Drukāta vai elektroniska (PDF)
„Pirmsskolas Izglītība” + „Vecākiem” avīze un elektroniski (PDF) žurnāli

92,55

Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos
pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF)
avīze un elektronisks (PDF)
žurnāls

79,00

Drukātās vai elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) var saņemt arī
elektronisko žurnālu „Vecākiem” ar 50 % atlaidi un ir tiesīgs to pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
„Praktiskie Rokdarbi”

Drukāta vai elektroniska (PDF)
avīze un drukāts žurnāls

82,89

Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

„Izglītība un Kultūra” +
„Praktiskie Rokdarbi” +
„Pirmsskolas Izglītība” +
„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF)
avīze, drukāts žurnāls un
elektroniski (PDF) žurnāli

138,00

Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

„Izglītība un Kultūra” +
„Praktiskie
Rokdarbi” +„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF)
avīze, drukāts žurnāls un
elektronisks (PDF) žurnāls

110,00

Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

Elektronisks žurnāls (PDF)

Jūlijā laikraksts un tā elektroniskie pielikumi neiznāk ne drukātā, ne elektroniskā formātā. Gaidīsim pieteikumus uz e-pasta adresi info@izglitiba-kultura.lv.
Pieteikumā norādiet laikraksta abonēšanas formātu (drukāts vai elektronisks), piegādes adresi, maksātāja rekvizītus un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt abonēšanas rēķinu,
kas ir jāapmaksā ar pārskaitījumu 15 darba dienu laikā.
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Ziemassvētku
brīnumu gaidot

Ziemassvētku vecītis stāsta, kā ir nokļuvis pie bērniem.

Ilzīte Bulava,

Saldus PII „Pasaciņa” vadītāja
Kad telpas piepilda piparkūku smarža un sapostas eglītes steidz ieņemt
goda vietu, tad Saldus pirmsskolas izglītības iestādi (PII) „Pasaciņa” pārņem
burvestību gaisotne. Šur tur ir dzirdami
klusie rūķu soļi, pats drosmīgākais rūķis
lielajā gaitenī sasveicinās ar bērniem,
dzied skaistu Ziemassvētku dziesmu
un stāsta, kā Lapzemē Ziemassvētku
vecītis kārto dāvanu maisus, lai dotos
ciemos pie bērniem.
Arī Saldus PII „Pasaciņa” svētku zālē
visas nedēļas garumā notiek dažnedažādas burvestības. Savas burvju spējas
rāda fejas, pie bērniem ciemojas gan
lāči, gan vāveres un zaķi, kopā drau4
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dzīgi darbojas gan kaķi, gan peles, un,
protams, visi gaida Ziemassvētku vecīti. Skan dziesmas, mazās kājiņas griežas
jautros deju ritmos. Bērnu prieks un
Ziemassvētku zvaniņu skaņas palīdz
Ziemassvētku vecītim atrast ceļu pie
bērniem… Un kā mirdz bērnu actiņas,
saņemot dāvanas!…
… pamazām dziest gaismas, mūzika
un bērnu čalas apklust. Rūķi savu garo
ceļojumu pa „Pasaciņas” labirintiem ir
izskrējuši, dāvājot visiem prieku, sirsnību un Ziemassvētku brīnumu…
Daudz vairāk par to, kas notika šajā
burvīgajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā, var izlasīt mūsu mājaslapā www.
pasacina.lv.
Saldus PII „Pasaciņa” strādā darbinieki, kas savu darbu veic no sirds, tā-

FOTO: no personiskā arhīva

dēļ katri svētki ir kā mazs uzvedums.
Kā gandarījums par labi paveiktu darbu ir bērnu mirdzošās acis pēc pasākumiem.
Lai taptu skaists pasākums, kas sagādā bērniem prieku, protams, ir jāiegulda liels darbs. Scenārijs top, sadarbojoties grupu un mūzikas skolotājām,
ievērojot konkrētās grupas vecumu:
pasākumā, kas ir paredzēts bērniem
līdz trīs gadu vecumam, galvenās lomas
būs grupas darbiniekiem – skolotājām
un skolotāju palīdzēm, bet, jo vecāki ir
bērni, jo vairāk viņi paši uzņemas vadību. Mēs piedāvājam Saldus PII „Pasaciņa” grupas skolotājas Līgas Ķetleres un
logopēdes Gitas Rozes izstrādāto Ziemassvētku pasākuma scenāriju sešgadīgiem bērniem. Scenārijam atbilstošas
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dejas, rotaļas un dziesmas izvēlējās mūzikas skolotāja Dina Milta. Ziemassvētku pasākumā aktīvi darbojas grupas
„Zirnīši” bērni, abas skolotājas – Ilze
un Līga, skolotājas palīdze Aiga un mūzikas skolotāja Dina. Pasākumu fotografēja G. Roze.

Pretim
Ziemassvētku vecītim

Saldus PII „Pasaciņa” grupas „Zirnīši” (6–7 g. veci bērni) svētku scenārijs
16. decembrī plkst. 17.00
Zālē ienāk trīs bērni (feja Melānija un
Anna ar Jāni).
Anna: Kāpēc tu esi tik bēdīgs?
Jānis: Nevaru sagaidīt Ziemassvētku
vecīti.
Anna: Neskumsti, vairs nav ilgi jāgaida! Drīz jau Ziemassvētki būs klāt.
Jānis: Bet es gribu šodien (sāk raudāt).
Melānija (atnāk): Kāpēc tu raudi?
Anna, Jānis: Mēs nevaram sagaidīt
Ziemassvētkus.
Melānija: Neskumstiet! Esmu feja. Es
jums uzburšu Ziemassvētkus! (Feja apklāj abus bērnus ar paladziņiem, noplēš
kalendārā 16. decembra lapiņu, parādās
24. decembris.)
Bērni stāv pusaplī aiz aizkariem. Sāk

skanēt dziesma, aizkari atveras.
Dziesma „Klusa nakts” (Lolitas
Saulietes mūzika un teksts).
Abi bērni noņem paladziņu, pieceļas.
Jānis: Ir noticis brīnums (norāda uz
kalendāru) – Ziemassvētki jau klāt! Eglīte arī ir izpušķota.
Elīna: Bet mūsu eglīte nav priecīga!
Anna: Jā, eglīte nemaz nepriecājas.
Sanāksim visi kopā ap eglīti un iepriecināsim to ar dziesmiņu!
Dziesma „Svētku eglīte” (Daigas
Rūtenbergas mūzika, Kristīnes Kristbergas teksts).
Melānija: Eglīte tagad priecājas, bet
kā mēs varam zināt, ka katrs eglītes zariņš ir priecīgs?
Elīna: Es zinu! Nodejosim par godu
eglītei, tā mēs varēsim to iepriecināt.
Deja „Nu ir laiks padancot” (Ivara
Vīgnera mūzika, Māras Zelmenes apraksts).
Elīna: Eglīte nu ir priecīga, izpušķota, svecītes aizdedzinātas, bet kur tad…
(sāk kaut ko meklēt pa visiem stūriem).
Anna: Elīna, ko tu meklē?
Elīna: Vismīļāko, vislabāko ciemiņu!
Visi bērni: Jā, tiešām, kur tad viņš ir?
(Visi sāk meklēt.)
Skolotāja: Velti jūs meklējat! Ziemassvētku vecītis man ziņoja, ka viņš
varētu aizkavēties.

Bērni Ziemassvētku vecītim uzbur brīnumu skaņdarbā „Ziemassvētku brīnums”.

Jānis: Bet es negribu gaidīt!
Visi bērni: Nē, mēs negribam gaidīt!
Jānis: Es zinu: lai ātrāk satiktu viņu,
brauksim Ziemassvētku vecītim pretī!
Rotaļa „Es vēlos braukt” (Dinas
Miltas teksts un apdare).
Brauc uz Brocēniem un Jelgavu, vada
Jānis. Aiz egles saģērbjas vāveres: Alise,
Arta, Una, Annija, Baiba, Vanesa.
Līva: Esam Jelgavā! Kā lai atrodam
ceļu tālāk – pie Ziemassvētku vecīša?
Kas palīdzēs, kas parādīs? (Rausta plecus.)
Izskrien vāveres.
Diāna: Lūk, kur lēkā vāveres, pajautāsim viņām!
Visi bērni: Vāverītes, pastāstiet, lūdzu, ja jūs zināt – kā atrast ceļu pie Ziemassvētku vecīša?
Vāvere Annija: Pavisam vienkārši.
Leciet no šīs egles uz to, no tās uz garo
bērzu!
Vāvere Baiba: No greizā bērza ir
redzams liels ozols, no tā galotnes ir redzams jumts.
Vāvere Alise: Tur tad arī dzīvo Ziemassvētku vecītis.
Vāvere Arta: Nu ko jūs vēl stāvat?
Leciet!
Līva: Bet mēs neprotam lēkāt pa kokiem kā jūs! Varbūt jūs mums parādīsiet, kā jālec?

FOTO: no personiskā arhīva
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Vāveres aicina bērnus rotaļā „Četri vēji”.
Vāveres: Nu labi, parādīsim, bet, lai
veiklāk tur nokļūtu, būs vajadzīga četru vēju palīdzība.
Rotaļa „Četri vēji” (Baibas Brices
apraksts).
Diāna: Paldies, vāverītes, ka jūs
mums palīdzējāt! Mēs tomēr nepratīsim visu ceļu tā lēkāt, un vēja tagad arī
nav…
Vāvere Arta: Tad nevarēsim jums
palīdzēt.
Līva: Nu tad brauksim tālāk – pretī
Ziemassvētku vecītim (vāveres aiz egles novelk maskas)!
Rotaļa „Es vēlos braukt” (Dinas
Miltas vārdi un apdare).
Brauc no Jelgavas uz Rīgu; rotaļas
laikā tiek saģērbti zaķi: Anna, Diāna,
Daniels, Adrians, Kristīne, Lotārs.
Una: Esam Rīgā! Bet kā lai atrod
ceļu pie Ziemassvētku vecīša?
Izlec zaķi.
Ieva: Lūk, kur lēkā zaķi! Pajautāsim
viņiem, varbūt viņi zina ceļu pie Ziemassvētku vecīša?
Visi bērni: Zaķi, zaķi, pastāstiet,
lūdzu, ja jūs zināt – kā atrast ceļu pie
6
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Ziemassvētku vecīša?
Zaķis Anna: Pie Ziemassvētku vecīša? Kas var būt vieglāk?! Sākumā jūs
dzirdēsiet, kā skan lapas. Skaidrs?
Zaķis Daniels: Tad sadzirdēsiet
egļu skaņas. Skaidrs? Tad skrieniet labi
ātri uz to pusi!
Zaķis Adrians: Tad ieskanēsies
priedes. Skaidrs?
Zaķis Lotārs: Tad paceliet ausis labi
augstu – un jūs dzirdēsiet, kā sals saldē.
Un tur jau arī būs Ziemassvētku vecītis, kurš steidz izdarīt pēdējos darbus!
Zaķis Kristīne: Ko jūs vēl stāvat?
Ļepatojiet uz priekšu!
Ieva: Paldies, zaķi! Bet mums ausis
nav tik dzirdīgas kā jums. Varbūt jūs
mums pastāstīsiet, kā skan sals?
Zaķis Diāna: Labi, labi, parādīsim,
bet jums jāiet kopā ar mums rotaļā!
Rotaļa „Sals saldē” (Baibas Brices
apraksts).
Markuss: Paldies, zaķi, bet mēs noteikti nevarēsim saklausīt, kā saldē sals,
jo mums nav tik dzirdīgu ausu.
Una: Mēs labāk brauksim tālāk.
Zaķi novelk maskas, maskas dodas

vilkt lāči: Markuss, Ieva, Elīna, Līva.
Rotaļa „Es vēlos braukt” (Dinas
Miltas teksts un apdare).
Brauc uz Igauniju, Lapzemi, vada
Annija.
Melānija: Atbraucām. Ai, cik te ir
auksti!
Kristīne: Man arī ir auksti!
Arta: Man arī!
Baiba: Man arī ir auksti! (Visi bērni
drebinās.)
Una: Nu tad sasildīsimies ar ārā ejamo dziesmiņu!
Dziesma „Ārā ejamā dziesma”
(J. Erdmaņa mūzika un teksts).
Pēdējā piedziedājuma laikā nāk
ārā lāči.
Adrians: Lūk, kur nāk lāči! Varbūt
viņi zina ceļu pie Ziemassvētku vecīša?
Visi bērni: Lāči, lāči, pastāstiet, ja
jūs zināt – kā atrast ceļu pie Ziemassvētku vecīša?
Lācis Markuss: Bet kāpēc jums
vajag tieši pie Ziemassvētku vecīša?
Una: Tāpēc, ka šodien ir Ziemassvētki, bet viņš vēl nav atnācis.

SVĒTKI
Lācis Ieva: Bet vai dejot jūs protat?
Adrians: Bet kāpēc mums jāprot
dejot?
Lācis Elīna: Tāpēc, ka Ziemassvētku vecītim ļoti patīk dejot.
Lācis Līva: Mēs jums iemācīsim
deju, varbūt tad Ziemassvētku vecītis
atnāks.
Deja „Vēderiņš burkšķ” (Ingus
Ulmaņa un Aigara Voitišķa mūzika,
Lolitas Jansones horeogrāfija un apraksts).
Lācis Markuss: Bet pagaidiet –
kāda šodien īsti ir diena?
Bērni: Pirmdiena!
Lācis Ieva: Nē, otrdiena!
Lācis Līva: Nē, brīvdiena!

Adrians: Kāda brīvdiena?! Cik tad
dienu ir nedēļā?
Lācis Markuss: Astoņas! Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena,
piektdiena, sestdiena, svētdiena un
brīvdiena!
Una: Nē, lāči, jūs kaut ko jaucat –
nedēļā ir septiņas dienas. Bet ko nu
par to, mums ir svarīgs uzdevums.
Adrians: Jā, mums ir jāatrod ceļš
pie Ziemassvētku vecīša.
Lācis Elīna: Jums viņš nav jāmeklē,
jo Ziemassvētku vecītis pats zinās, kuri
bērni viņu gaida un kur viņus meklēt.
Adrians: Bet kāpēc tad viņš nenāk?
Jānis: Varbūt viņš nezina, ka mēs
viņu gaidām?
Diāna: Bet kā lai mēs viņam pasa-

Feja mierina bērnus, solot šodien uzburt Ziemassvētkus.

FOTO: no personiskā arhīva
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Bērni dodas pretī Ziemassvētku vecītim rotaļā „Es vēlos braukt”.

kām, ka mēs viņu gaidām, ja pat ceļu
pie viņa nezinām?
Lācis Līva: Jums ir jāpastāsta, kas
jums patīk, lai viņš zinātu, kur mūs
meklēt. To mēs varam izstāstīt dziesmā.
Dziesma „Lai pasaciņa skan”
(Imanta Pauras mūzika un teksts).
Ienāk Ziemassvētku vecītis, meklēdams ceļu (pēdas), ar lupu staigā apkārt bērniem, pieiet pie durvīm, nāk
atpakaļ u. tml.
Skolotāja: Ziemassvētku vecīt, ko
tu meklē?
Ziemassvētku vecītis: Pagaidi! Netraucē! (Turpina meklēt, līdz nonāk
pie bērniem.) Labvakar! Beidzot es jūs
atradu! Man tik grūti šoreiz bija jūs atrast. Vāveres atskrien, saka – mani jau
gaidot. Steidzos pie jums – te pa zemi,
te kokā augšā, te lejā. Tad vēl zaķi atskrien: steidzies ātrāk, tevi jau gaida!
Atkal skatos pēc zaķu pēdām, klausos
meža skaņās. Satieku lāčus, tie saka –
bērni gaida. Un tā es maldījos te pa
vāveru, te pa zaķu, te lāču pēdām. Un
beidzot tiku pie jums. Vai jums nekad
nav nācies apmaldīties?
Bērni (izsaka savas domas).
Skolotāja: Tādēļ, Ziemassvētku vecīt, nevajag iet vienam! Ja iet kopā ar
draugu, tad ceļš ir vieglāk atrodams.
Ziemassvētku vecītis: Arī mežā jūs
nekad neesat apmaldījušies?
Skolotāja: Nē. Ja kopā ar draugu, tad nekad. Bet paslēpes gan mēs
mežā visi kopā esam spēlējuši. Bērni,
aicinām Ziemassvētku vecīti kopā ar
mums uzspēlēt paslēpes mežā!
Rotaļa „Paslēpes mežā” (Dinas
Miltas apraksts, poļu tautasdziesmas
„Dzeguzīte” motīvs).
Ziemassvētku vecītis: Jā, tik tiešām – ar draugu kopā viss šķiet interesantāk! Ko vēl jūs ar draugiem kopā
darāt?
Bērni (stāsta).
Ziemassvētku vecītis: Manā rūķu
darbnīcā palika draugi. Zināt, ko es ar
viņiem daru? Nē, labāk neteikšu, labāk parādīšu! Un jums ir jāatmin, ko
es ar rūķiem kopā daru. (Vecītis rāda
dažādas darbības, piemēram, piparkūku cepšanu, vēstuļu lasīšanu, dāvanu
saiņošanu u. tml., beigās kopā ar draugiem pikojas.)
Ziemassvētku vecītis: Vai jūs protat
pikoties – kā es ar rūķiem?
novembris 2015
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Zaķi māca bērniem ieklausīties skaņās rotaļā „Sals saldē”.
Bērni (stāsta).
Skolotāja: Nezinu, vai mēs protam
kā rūķi – bet kā bērni ļoti labi mākam
pikoties.
Dziesma „Pikošanās prieks” (Lolitas Saulietes mūzika un teksts).
Ziemassvētku vecītis: Forša un
jautra ir jūsu pikošanās. Būs arī rūķiem jāpamāca tā pikoties. Bet zināt,
mēs kopā ar rūķiem taisām arī brīnumus (lielās)? Reizēm ne no kā mēs
varam uztaisīt tādas dāvanas… tādas
dāvanas…
Skolotāja: Ziemassvētku vecīt! Negribam lielīties, bet mēs protam ne
tikai taisīt brīnumus, bet pat spēlēt
brīnumus.
Ziemassvētku vecītis: Neticu! Kā
var nospēlēt brīnumu?
Skolotāja: Kā – netici? Tik tiešām
protam.
Ziemassvētku vecītis: Neticu, neticu.
Skolotāja: Ko nu strīdēsimies! Bērni, nospēlēsim Ziemassvētku vecītim
skaņdarbu „Ziemassvētku brīnums”!
8
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Orķestra skaņdarbs „Priecīgus
Ziemassvētkus” (Dinas Miltas mūzika un instrumentālā apdare).
Bērni sāk nolikt instrumentus, bet
Ziemassvētku vecītis sāk gardi smieties
un turpina, līdz visi bērni noliek instrumentus.
Skolotāja: Ziemassvētku vecīt, par
ko tu smejies? (Vecītis tik smejas).
Ziemassvētku vecīt, par ko tu tik gardi smejies?
Ziemassvētku vecītis: Es atcerējos,
kā reiz mans lielais rūķis arī mēģināja
spēlēt ar šo te (norāda uz flautu). Viņš
pienāk un saka: „Tūlīt tev skanēs brīnums.” Bet viņš aizspiež visus caurumus ciet – un nekas neskan. Viņš tik
groza un nesaprot, kāpēc neskan. Un
tad mēs abi sākām tā no sirds smieties. Nu – tā kā tagad es. Tagad beidzot es sapratu, kāpēc viņam toreiz
neskanēja. Jūs esat kādreiz tā no sirds
izsmējušies? (Var jautāt bērniem, kad
viņi ir tā no sirds smējušies.) Un ko vēl
jūs protat no sirds darīt?
Bērni (stāsta).

FOTO: no personiskā arhīva

Skolotāja: Mēs protam arī dziedāt
no sirds.
Ziemassvētku vecītis: Tu jau laikam mani māni?
Skolotāja: Nemānām gan! Mēs pat
zinām dziesmu „Mana sirds”. Tā arī
to sauc.
Ziemassvētku vecītis: Neticu vārdiem. Ticu tikai darbiem!
Skolotāja: Tu tāds neticīgs kļuvis…
Bet, ja jau vēlies pārliecināties un gribi dzirdēt, varam arī nodziedāt.
Dziesma „Mana sirds” (Daigas
Rūtenbergas mūzika, Z. Dzenītes
teksts).
Ziemassvētku vecītis: Jūs mani
tiešām patīkami pārsteidzāt. Bet uzminiet – ko es protu no sirds darīt?
Un to daru jau tūkstošiem gadu, un
tā katru gadu…
Bērni (min): Dāvanas pasniegt!
(Tam, kurš pirmais uzmin, pirmajam
tiek pasniegta dāvana, pārējie apsēžas
„sniega kupenā” un gaida, kad katru
pasauks.)
Dala dāvanas, skaita dzejoļus.

lasītprasme

Kā bērnus gudri iesaistīt,
lai būtu prieks lasīt

FOTO: no personiskā arhīva

RPIVA lektore Rīgas (PII) „Madariņa”
vadītāja Mg. paed. Rasma Purmale.

Ilze Brinkmane
Konferencē „Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana” Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) lektore Rīgas pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) „Madariņa” vadītāja Mg. paed. Rasma Purmale
dalījās pieredzē, kā palīdzēt, ja bērns
grib lasīt. Viņa atgādināja faktu, ka
ASV jau pagājušā gadsimta 70. gados
zinātnieki un praktiķi satraucās par
skolēnu vājo lasītprasmi – ir par maz
prast pazīt tikai vārdus.

Iesaistītas visas maņas

„Cilvēkam ir jājūtas brīvam, bet
kā viņš tāds var justies, ja skatās uz
burtiem, lasa, bet tālāk netiek? Ja jūs
klausāties manī, mājat ar galvu un
visam piekrītat, tad tā ir atkarība no
otra. Ko vēlamies izaudzināt? Vai cilvēku, kas skatās otram mutē un gaida, ka pateiks priekšā, vai tomēr tādu,
kas pats kaut ko lemj un dara? Ja pats,
tad atklāšu, kā runas un rakstītā teksta uztverē iesaistās maņas,” stāsta
R. Purmale.
Lektore klātesošos aicina uz baltas
lapas uzvilkt apli un uzrakstīt, kuras
maņas lasītprasmes apguvē iesaistās

visvairāk, un tās sadalīt segmentos
pēc nozīmīguma. Maņas (sensori, jutekļi): dzīvības, ožas, garšas, kinētiskā
(muskuļu reakcija), kinestētiskā (ādas
reakcija uz ārējiem kairinājumiem),
taustes, vestibulārā (līdzsvara), redzes, dzirdes. „Līdzīgu uzdevumu
dodam arī piecgadīgajiem – un bērns
pats domā, ko tad īsti viņš dara,” stāsta R. Purmale.
Kāda no konferences dalībniecēm
dalās paveiktajā un atklāj, ka lielāko
loku ir ievilkusi dzirdei, redzei, nelielu – taustei. Cita iebilst, ka taustei ir
jāatvēl vairāk un būtiska nozīme ir arī
kinestētiskajai maņai, uztverot kairinājumus caur ādu, bet kāda atbalsta
pirmo kolēģi: galvenā ir redze, dzirde,
tauste – un tad viss pārējais.



Bērni ir atšķirīgi pēc
temperamenta, pēc
pieredzes, tādēļ
katram ir individuāla darba
lapa, piemēram, kādam
tajā ir pieci, bet citam –
tikai divi uzdevumi.
R. Purmale rezumējot secina, ka
katra klausītāja balstās uz savu pieredzi darbā ar bērniem, bet viņi ir
atšķirīgi: vienam galvenā ir redze,
citam iesaistās viss ķermenis, citam
būtiski ir noskaidrot, vai ābols ir
salds vai skābs un kā tas smaržo.
Lektore atgādina nosacījuma refleksu, kuru izmanto dzīvnieku dresūrā: ja kaut ko izdara, tad saņem kārumu. Kā jau ir zinātniski pierādīts,
līdzīgi fizioloģiski refleksi piemīt
arī cilvēkam. „Labsajūta nostiprina
prieku darboties,” viņa secina.
R. Purmale demonstrē tādu priekšmetu kā pudele un skaidro, ka bērni,
kuriem svarīga ir tauste, vēlēsies to
aptaustīt, pakratīt u. tml. „Pedagogs
izvērtē katru bērnu un mudina darboties ar maņām, kas var palīdzēt

izzināt. Zinātnieki ir secinājuši, ka
ir jāiesaista vismaz četras maņas,
lai bērns patiesi izjustu formu, krāsu, smagumu u. tml., lai, piemēram,
skaidri ar vārdiem definētu, ka pudele ir smaga vai viegla, krāsaina vai
bezkrāsaina utt.,” viņa skaidro.
Lektore norāda, ka lasītprasme ir
jāuztver saistībā ar rakstītprasmi,
jau sākot ar 3,5–5,5 gadu vecumu.
„Bērnam prasme ir iekšēja vajadzība, jo notiek sižeta lomu rotaļas, kad
ir jādraudzējas, jāapgūst sociālais
statuss, jāapgūst neatkarība, nevis –
izejot no verbāli loģiskās darbības,
kad nosauc atsevišķu skaņu, burtu,
tāpēc ka cilvēks pasauli uztver noteiktā secībā – un vispirms emocionāli,” turpina pedagoģe un atgādina
jau Aristoteļa secināto, ka vārds nosauc lietas, īpašības, bet vispirms bija
kaut kas un tikai pēc tam vārds, kas
ir mazākā vienība, un nevis burts, lai
kaut ko nosauktu un saprastu. „Ja aicinu – paskatieties pa logu, ārā ir k,
tad varbūt visi nesapratīs, ka esmu
domājusi, piemēram, lai palūkojaties
uz kokiem.”
R. Purmale atzīst, ka nav tāda mācību priekšmeta kā lasītprasme un
rakstītprasme, bet ir latviešu valoda,
taču būtiski ir palīdzēt to apgūt jēgpilni un kā veselumu.

Bērns kā veselums

Prezentācijā, atklājot bērnu kā veselumu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvē, uz ekrāna redzam, ka
ES ir ierakstīts piecstaru zvaigznes
vidū un katra stara galā ir rakstīts,
no kā sastāv ES veselums: kognitīvais, garīgais, sociālais, fiziskais,
emocionālais.
Sākot ar 3,5 gadu vecumu, rakstīšana ir fiziska, intelektuāla, radoša
darbība ar sociālu raksturu.
Veseluma pieejā rakstīt un lasīt
mācīšanā ir noteikts: bērns ir kā veselums, arī valoda ir kā veselums –
notiek klausīšanās, runāšana (stāsnovembris 2015
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Ir jāiesaista vismaz
četras maņas, lai
bērns patiesi izjustu
formu, krāsu, smagumu
u. tml.



tīšana), rakstīšana, lasīšana. Pedagoģiskais process kā veselums nozīmē
rakstīt un lasīt mācīšanās prasmju
apguvi pedagoģiskajā procesā, no tā
izriet savstarpēja darbības veidu integrācija kā bērna iemaņu, prasmju,
zināšanu apguve veselumā.

Pieredze
PII „Madariņa”

PII „Madariņa” vadītāja atklāj, ka
bērnudārzā ir ieviestas jauktas vecuma grupas, kurās vienlaikus darbojas 3–7 gadus veci bērni. Viņa uzskata, ka tā ir ekskluzīva iespēja, jo
jaunākie mācās no vecākajiem.
R. Purmale demonstrē katram vecumam atbilstošu kalendāru, kuru
bērni katru dienu jēgpilni aizpilda.
Citi kaut ko uzraksta, citi uzzīmē.
Bērns no rīta redz, kādu datumu skolotāja ir uzrakstījusi uz tāfeles, un saprot, ka telpā ir svarīgi ieraudzīt, no
kurienes var iegūt informāciju.
„Tā ir veseluma (holistiskā) pieeja,
kad jebkuru darbību lasītprasmes un
rakstītprasmes apguvē neatdala no
bērna personības. Tas ir svarīgi tālāk
skolā – bērns spēs pats atrast informāciju, nevis no pedagoga gaidīs,
kad pateiks, kurā lappusē. Tā tiek
attīstīta patstāvība, bet katrs dara
savā tempā. Ir jāļauj bērnam staigāt
pa telpu, līdz viņš atrod vajadzīgo informāciju, kuru ierakstīt kalendārā,”
saka R. Purmale.
Lektore stāsta, ka, skatoties ierakstītos RPIVA kvalifikācijas eksāmenu darbu video, nākas secināt – nepamatoti tiek kavēts bērna laiks, bet
pēc tam izskan neapmierinātība, ka
bērni ir nekārtīgi un neklausa. Lielākoties bērni rīta aplī nodzied dziesmu, tad ir rosība ap kalendāru, bet
tiek izsaukts viens bērns, kurš kaut
ko lasa vai raksta, savukārt pārējie
tikmēr nedara neko. „Viens bērns attīstās, taču pārējie tiek skaļi apsaukti, ja garlaikojoties sāk rosīties pa paklāju,” situāciju raksturo lektore un
10
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atgādina pieredzi, kā var panākt, ka
darbojas ikviens.
R. Purmale stāsta, ka PII „Madariņa” katrs veido savu grāmatiņu. Tajā
raksta pat trīsgadīgie, jo viņi skatās,
ko dara vecākie bērni, vai arī vecākie
palīdz mazākajiem. Tajā ir uzdevumi
dabaszinībās, vizuālajā mākslā, tiek
risināti arī matemātikas uzdevumi,
piemēram, skaita, cik ir zēnu, cik –

Lasītprasme ir
jāuztver saistībā ar
rakstītprasmi, jau
sākot ar 3,5–5,5 gadu
vecumu.



meiteņu, cik bērnu ir kopā; pēc tam
sastājas pāros, saskaita, cik ir pāru;
tad pāri dejo – ir četri pāri, bet trīs ir
palikuši pa vienam u. tml.
Lektore atgādina, kas ir netiešā lasīšana – kad lasa, balstoties uz to, ko
redz, kad burts un vārds ir kā simbols, jo arī senatnē informācija tika
nodota ar simbolu palīdzību.
Katram bērnam ir izveidota individuāla darba lapa (1–5 uzdevumi).
„Bērni ir atšķirīgi pēc temperamenta, pēc pieredzes, tādēļ katram ir
individuāla darba lapa, piemēram,
kādam tajā ir pieci, bet citam – tikai
divi uzdevumi. Katrs izpilda pēc savām spējām, un neviens nejūtas slikti,” uzsver R. Purmale un piebilst –
lai bērni izprastu vārdu kā veselumu,
skolotāji un vecāki esot darinājuši
adītus burtus un ciparus, kurus var
redzēt, aptaustīt, izskaitīt utt. Bērnus aicina atnest vārda, piemēram,
„māsa”, pirmo, otro utt. burtu. Skolotājs var apzināti kļūdīties, tad bērni aizrāda un ir lieli prieki…
Notiek objekta, lietas ieraudzīšana,
vārda izdalīšana citu vidū; pētīšana
praktiskajā darbībā – kas tas ir? Kāds
tas ir? Kāpēc tas ir? utt.; tēla veidošana, definēšana; idejas izziņa; idejas
tālāka attīstīšana (radošā darbība).
„Ja runājam par veseluma pieeju
radīšanā, tad bērniem patīk radīt,
šajā procesā tiek attīstīta acu un roku
kustības koordinācija,” saka lektore
un demonstrē bērnu darbus saistībā
ar pogu: 4,5 gadus veca meitenīte ir
uzrakstījusi vārdu „poga” un savilku-

si līnijas, skolotāja pirms tam burtu
kontūras ir uzzīmējusi ar punktiem,
cits bērns vārda burtiem ir uzlīmējis
krāsainus papīrīšus, esot iesaistījusies arī ģimene – mamma piešuvusi
pogu pie auduma gabaliņa.
Teikumu veidošanai uz kartītēm ir
uzrakstīti vārdi, kuri ir ilustrēti, pedagogs izvēlas vairākus un aicina izveidot teikumu no, piemēram, trim,
pieciem, sešiem vārdiem. Tā kā svarīgi ir iemācīt sadarbības prasmi, bērns
darbojas kopā ar draugu. Citreiz skolotāja uzraksta teikumu, bet bērni
meklē vārdus – lasa, atceras, dara.

Vislabāk ir
darīt pašam

R. Purmale aicina darboties arī
konferences radošās darbnīcas dalībnieces – uz lapas ir jāuzraksta sešu
burtu vārds tā, lai burtus pēc tam var
atdalīt. Izrādās, vārds ir jāsadala pa
burtiem plēšanas tehnikā. „Tā ir jauka tehnika, īpaši patīk sangviniķiem
un holeriķiem, kuri visu laiku grib
kustēties un darboties. Redzu, ka



Pedagoģiskais
process kā veselums
nozīmē rakstīt un
lasīt mācīšanās prasmju
apguvi tajā, no tā izriet
savstarpēja darbības
veidu integrācija kā bērna
iemaņu, prasmju, zināšanu
apguve veselumā.

arī jūs atdzīvojāties, sākāt smaidīt,
kad sākāt pašas darīt. Arī bērni vēlas
darīt paši,” stāsta lektore un mudina
kopīgi ar blakus sēdošo kolēģi veidot
jaunus vārdus no 12 burtiem. Ir interesanti, ka, piemēram, no vārdiem
„lupata” un „rozīne” radījām tādus
vārdus kā „roze”, „zupa”, „lupa”,
„tapa”, „upe”, „tīne”, „zīle”, „loze”,
„ola”, „pīne”, „ota”, „auto”, „poza”,
„Ruta”. Pēc tam no jaunajiem vārdiem kopīgi radām dzeju. Prieks ir
neviltots.
„Kas var būt labāks, ja bērns pēc
darbošanās ar prieku atzīst – es lasīju, es rakstīju?!” secina R. Purmale.

SVĒTKI

Mārtiņi „Pasaciņā”

FOTO: no personiskā arhīva

Rotaļa „Aizbrauca mans vīrelis”.

Gita Roze,

Saldus PII „Pasaciņa”
vadītājas vietniece izglītības jomā

Visi saka, visi saka:
Mārtiņdiena! Mārtiņdiena!
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!
Tā dainoja mūsu senči un šo dienu svinēja, ejot budēļos un sarūpējot

bagātīgu mielastu. Gādāja gaiļa vai
vērša gaļu, pīrāgus, plāceņus, zirņu bumbas. Tagad par Mārtiņdienu
visvairāk priecājas bērni skolās, bērnudārzos vai kultūras centros, kur
iet ķekatās un rotaļās, dzied, danco
un min mīklas. Bet mūsu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Pasaciņa”
Mārtiņdiena jau ir tradīcija vairākus
gadus.
Un arī šogad, 10. novembrī, mēs
svinējām Mārtiņus. Gatavojoties

Mārtiņiem, grupās valdīja liela rosība: līmējām, zīmējām mārtiņgailīšus,
rotājām grupas, zāli, mācījāmies tautasdziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas.
Mārtiņdiena atnāca ar siltu laiku.
Viens no ticējumiem vēsta: ja Mārtiņdienā līst un ir silts, tad ap Ziemassvētkiem būs sniegs un auksts
laiks. Bērni grupās klāja galdu ar
baltu galdautu un mārtiņrozēm un
galdā lika vecāku sarūpēto cienastu.
Pēc tam, priecīgi čalodami, ieģērbu-

novembris 2015

11

SVĒTKI

FOTO: no personiskā arhīva

Bērni iepērkas tirgū.
šies dažādās maskās, bērni un skolotājas devās uz zāli, kur budēlīšus sagaidīja saimnieces, kas aicināja rotaļās. Bet
ar rotaļām vēl viss nebeidzās… bija jādodas uz Mārtiņdienas gadatirgu, kur
bērni par mājās vai grupā pašgatavoto naudiņu varēja iegādāties dažādus
pašu vai kopīgi ar vecākiem gatavotus
našķus, rotaslietas, mājas dekorus, su-
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venīrus un vēl šo to.
Lielu paldies sakām vecākiem, kuri
saviem mīluļiem bija sagādājuši brīnišķīgas budēlīšu maskas. Liels paldies visai PII „Pasaciņa” komandai:
skolotājām, skolotāju palīgiem, mūzikas skolotājām, arī pārējiem darbiniekiem, jo katrs darbinieks pildīja savu
uzdevumu, lai šis pasākums būtu lie-

lisks, gan piemeklējot maskas vai pārdevējas tērpu, gan sagatavojot bērnus
pasākumam, gan iepazīstinot bērnus
ar daudziem vērtīgiem latviešu tautas ticējumiem, gan sagādājot svētku
cienastu – mārtiņzosi. Galvenā balva
pasākuma organizētājiem ir prieks
bērnu acīs un sirsniņās. Tas liecina, ka
pasākums ir labi izdevies.

SVĒTKI

Rotaļa „Dancot gāju ar meitām”.

Rotaļa „Ak, žīds!”.

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva
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Rotaļa „Dancot gāju ar meitām”.

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva

Ieklausāmies ticējumos: ja Mārtiņos salst, tad 25. novembrī un 30. novembrī, kas attiecīgi ir Katrīnas un Andreji, līs; ja
nedēļā ap Mārtiņiem ir atkusnis, tad visa ziema būs ar atkušņiem; ja Mārtiņi ir skaidri – ziemā būs sals, bet kopumā
sagaidāms labs gads; ja ap Mārtiņiem ir skaidras mēness naktis, tad būs skaidrs siena laiks.
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Rotaļa „Dancot gāju ar meitām”.

Rotaļa „Ak, žīds!”.

FOTO: no personiskā arhīva
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Martas
Rinkas
piemiņas balvas laureāti

tiek noteikti jau piekto gadu

FOTO: Gunta Andersone

Šogad jau piekto gadu pēc kārtas Rīgas pašvaldība godināja pirmskolu izglītības darbiniekus, pasniedzot balvu šādās
nominācijās: „Martas Rinkas piemiņas gada balva „Mūžs veltīts bērniem””, „Par ieguldījumu pirmskolā” un „Par ilggadēju
darbu profesijā”. Balvu ieguvējas kopā ar pašvaldības amatpersonām.

Ilze Brinkmane
Lāčplēša dienas priekšvakarā,
10. novembrī, labākajiem pirmskolu
darbiniekiem tika pasniegtas Rīgas
pašvaldības balvas par godprātīgu,
profesionālu pedagoģisko darbu, kā
arī par ieguldījumu pirmsskolas izglītības attīstībā. Svinīgajā pasākumā
kultūras centrā „Mazā ģilde” tika pasniegta arī Martas Rinkas piemiņas
16
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gada balva „Mūžs veltīts bērniem”.
„Paldies ir vajadzīgs visiem, arī
visiem, kas strādā šajā profesijā. Un
milzīgs paldies tiem, kas iedibināja
M. Rinkas balvu, lai izteiktu atzinību cilvēkiem, kas strādā ar degsmi!
Pateicība arī kolektīviem, vecākiem,
kuri ir pamanījuši viņu ieguldījumu. Ja cilvēks kādā vietā strādā ilgi
un labi, tad tas patiesi ir viņa sirds
darbs,” nominantu vārdā saka Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestā-

des (PII) vadītāja Daiga Kleine, atzīstot, ka būt pedagogam, kuram tas ir
sirds darbs, nav viegli, ja trūkst ģimenes atbalsta, tādēļ pateicas arī saprotošajiem tuviniekiem.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks uzrunā piekrīt,
ka šī ir smaga joma, tādēļ sveic izcilākos un stiprākos, kuri nav zaudējuši
uzticību savam darbam. Izglītības,
kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane uzsver,

Skolotāja
virsuzdevums nav
iemācītais burtiņš,
bet gan laimīgs, priecīgs,
mācīties gribošs, zinātkārs,
laimīgs bērns un tas, lai
katrs bērns nezaudē ticību
savai māmiņai.



ka strādāt pirmskolā, kas, viņasprāt,
ir visatbildīgākais izglītības posms,
ir īpaši nozīmīgi, tādēļ sola neatkāpties prasībās, lai skolotāju ieguldītais
darbs tiktu atbilstīgi novērtēts arī finansiāli.
Rīgas domes izglītības, kultūras
un sporta departamenta direktors
Guntis Helmanis piekrīt, ka balvas
pasniegšana ir lieli svētki, un atklāj,
ka šogad ir ieviests jauninājums –
atzinības raksts, lai pateiktos tiem
skolotājiem, kuri šogad vēl nesaņem
īpašo sudraba piespraudi ar saules
simbolu.

Kad darbs ir prieks

Balvu nominācijā „Par ieguldījumu pirmskolā” šogad saņēma piecas
pretendentes. Starp viņām ir Rīgas
220. PII pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Lolita Sauliete, kuras
darba stāžs ir 30 gadu. Viņa atzīst:
„Mans darbs ir mans prieks.” Kolēģi
viņu raksturo kā talantīgu un spējīgu iedvesmot arī pārējos. Lolita sacer
dziesmas, pasakas, ir izdoti muzikālie diski, kas lieti noder arī citiem.
Arī Rīgas PII „Sprīdītis” pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Sarmīte Sedliņa prot aizraut un
iedvesmot, jo, kā pati atklāj, viņai
patīk tas, ko dara. Skolotājas mākslinieciskā izdoma izpaužas arī telpu
noformējumā, interesantos mākslas
priekšmetos, jo viņa ir ieguvusi otru
profesiju – interjera dizainere.
Rīgas 13. PII „Ābecītis” pirmsskolas izglītības skolotāja Daiga Zvejniece savu uzmanību un mīlestību
bērniem sniedz vairāk klusināti, bet
viņai izdodoties pamanīt, iedrošināt
un samīļot ikvienu. Kolēģi pat apgalvo, ka viņa ir sirdsšķīsta, apveltīta ar
plašu radošu izdomu.
Rīgas 215. PII vadītājas D. Kleines
kolēģes uzskata, ka tādu, kāda ir viņu

vadītāja, citur būtu grūti atrast – acis
viņai spīd, gan kad slauka grīdas, gan
kad dejo kopā ar bērniem: „Viņai netrūkst traku ideju, jo Daigai piemīt
radošums, entuziasms, degsme, kas
parauj līdzi arī citus.”
Rīgas PII „Dardedze” speciālās
izglītības skolotāja Larisa Smirnova
protot atrast ceļu uz jebkuru sirdi.
Lai arī viņai jau ir 30 gadu darba
stāžs, vēlme pēc jaunām zināšanām
neapsīkstot – un Larisa vienmēr ir
gatava ar tām dalīties.

Netrūkst izdomas
un entuziasma

Nominācijā „Par ilggadēju darbu
profesijā” balvu iegūst Rīgas 221. PII
šefpavāre Gunita Rudlapa, kura virtuvē darbojas ne mazāk izdomas bagāti – sabalansēt, lai uzturs būtu ne
vien veselīgs, bet arī garšīgs, nebūt
nav tik viegli. Un viņa prot cept ne
vien garšīgas, bet arī skaisti dekorētas tortes!

Bērni ar īpašām
vajadzībām ir
visatklātākie,
vismīļākie, vispatiesākie.
Viņiem nav kaut kā, kas ir
citiem bērniem, tāpēc viņi
ir emocionālāki.



Rīgas 123. PII pirmsskolas izglītības skolotājas Maijas Pētersones sirds
bērnudārzam pieder jau 34 gadus.
Videosižetā viņa atklāj, ka vissvarīgākais ir ieaudzināt prieku mācīties,
un secina, ka bērni drīzāk mācot
viņu. Kolēģi, savukārt, ir pārliecinājušies, ka bērni viņu dievina.
Rīgas PII „Mārītes” pirmsskolas
izglītības skolotāja Svetlana Morozova tiek raksturota kā atsaucīga,
izpalīdzīga, strādīga pedagoģe, kura
prasmīgi praktizē bilingvālas metodes.
No Rīgas 258. PII skolotājas palīdzes Tatjanas Gaņenko izstarojot
sirds siltums, tādēļ bērni tiecas pie
viņas. Auklīte ir entuziasma pilna
un piedalās visos pasākumos.
Rīgas 225. PII pirmsskolas izglītības skolotāja Maija Rubinska strādā
grupā bērniem ar īpašām vajadzī-

bām. Kolēģi stāsta, ka viņa ir apbrīnojams un fantastisks, ar bezgalīgu
izdomu apveltīts cilvēks.

Neviltota mīlestība

Svinīgajā pasākumā man līdzās
sēž jauka māmiņa ar puisēnu, kurš
nevar vien sagaidīt, kad varēs pasniegt krāšņo puķu pušķi. Saprotu,
ka viņš vēlas sveikt savu skolotāju, jo
ik pa brīdim mazais piemin Maijas
vārdu.
Videosižetā pazīstu jauno sievieti
sev blakus un aizkustina viņas teiktais: „Skolotāja Maija ir kā eņģelītis,
kas rosās zemes virsū.” Iepazīstamies,
un Zaiga Jugāne atklāj, ka Maija ir
pedagogs, pie kura viņa bērnu atstāj
ar mierīgu prātu un sirdi, jo zina –
bērns būs mierīgs, apmierināts, aprūpēts, apčubināts. „Aleksandrs bija
viens no grūtākajiem bērniem gan
fiziskā, gan runāšanas ziņā, bet gada
laikā Maijiņai izdevās panākt lielu
progresu. Dēlam stāstīju, ka dosimies apsveikt skolotāju svētkos, un
viņš visu nedēļu fotogrāfijās rādīja
audzinātāju un nemitējās atkārtot:
Maija, Maija,” stāsta Zaiga. Tas ir neviltots pierādījums, ka bērns saņem
mīlestību un pretī vēlas dot savējo.
Jautāju arī skolotājai – kas dod
spēku un vēlmi strādāt šajā profesijā?
M. Rubinska atzīst, ka bērni ar īpašām vajadzībām ir visvairāk atklātie,
vismīļākie, vispatiesākie. „Viņiem
nav kaut kā, kas ir citiem bērniem,
tāpēc viņi ir jūtīgāki, emocionālāki.
Ārpus mājas viņiem ir nepieciešams
cilvēks, pie kura meklēt atbalstu.
Kad Aleksītis atnāca, viņš ļoti turējās maliņā, neuzticējās, izjutu, ka vi-

PII „Ābecītis”
pirmsskolas izglītības
skolotāja Daiga
Zvejniece savu uzmanību
un mīlestību bērniem
sniedz vairāk klusināti,
bet viņai izdodoties
pamanīt, iedrošināt un
samīļot ikvienu. Kolēģi
pat apgalvo, ka viņa ir
sirdsšķīsta, apveltīta ar
plašu radošu izdomu.



novembris 2015

17

Svarīga ir bērnu
attīstība, personība,
nevis mācīšana,
lai gan nemitīgi izskan,
ka mums viņi ir jāgatavo
skolai. To, protams, darām,
bet to var darīt radoši,
nevis tikai sēdināt pie
galdiem un likt aizpildīt
darba lapas.



ņam ir jāpalīdz. Patiesībā viņš man
ir devis ļoti daudz, un tāpēc varu dot
arī citiem,” atklāj skolotāja.
Atbildot uz vaicājumu, ko nozīmē saņemt M. Rinkas balvu un ar
ko galvenokārt asociējas šī leģendārā sieviete, Maija no lasītā atceras, ka
kopā ar slaveno mecenātu Augustu
Dombrovski viņa dibināja pirmās
bērnudārza grupiņas, kā arī M. Rinkas uzskatu, ka galvenais ir padarītais darbiņš.
„Kad uzzināju, ka saņemšu šo balvu, pat nezināju, ko domāt, bija pat
zināms samulsums, taču tagad saprotu, ka tas ir labi mulsinoši un patīkami. Ikdienā, darot savu darbu, man
patīk strādāt mierīgi, klusu vadīt nodarbības, bet laikam reizēm arī pašai
sev ir jāprot pateikt: jā, es to izdarīju,
centos un izdevās,” kautri smaidot,
laikrakstam stāsta M. Rubinska.

Bērns ir vērtība

M. Rinkas piemiņas gada balvu
„Mūžs veltīts bērniem” šogad saņēma Inga Stangaine. Viņa ir Rīgas
PII „Kamenīte” vadītājas vietniece un
pirmsskolas izglītības jomā strādā jau
30 gadu. Balvas saņēmēja, aizstāvot
promocijas darbu „Pirmsskolēna dialogrunas attīstības sekmēšana rotaļā”,
ir ieguvusi pedagoģijas doktora grādu
pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē. I. Stangaine strādā gan PII „Kamenīte”, gan arī Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā (RPIVA)
par lektori, ir arī vairāku publikāciju
un konferenču referātu autore un Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības
raksta ieguvēja.
Saņemot atzinību īpašās piespraudes veidolā, I. Stangaine uzsver, ka
strādā, viņasprāt, visskaistākajā profesijā, un īpašu paldies saka saviem
18
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trim dēliem, jo, pateicoties viņiem, esot
tāda, kāda ir. „Man dzīvē ir izdevies sastapt brīnišķīgus cilvēkus. Īpašu paldies
vēlos teikt savai skolotājai Dainai Dzintarei, jo viņas cilvēkmīlestība, mīlestība
pret bērniem ir gan iedvesmojusi mani,
gan veidojusi RPIVA Pirmsskolas pedagoģijas katedru, tāpat paldies vēlos
teikt „Kamenītes” kolektīvam,” turpina
balvas ieguvēja un uzsver: „Uzskatu, ka
skolotāja virsuzdevums nav iemācītais
burtiņš, bet gan laimīgs, priecīgs, mācīties gribošs, zinātkārs, laimīgs bērns un
tas, lai katrs bērns nezaudē ticību savai
māmiņai.”
Sarunā ar laikrakstu I. Stangaine
atklāj, ka sākotnēji ir bijusi muzikālā
audzinātāja, tad – metodiķe, un, lai
gan tagad vairāk strādā ar skolotājām, galvenie, protams, ir bērni.
Bērnudārzu mātei M. Rinkai šogad aprit 135 gadi. Vai laureāte savā
darbā ir meklējusi un atradusi kaut
ko kopīgu ar viņas darbību? I. Stangaine augstu novērtē M. Rinkas spēju
saskatīt, ka bērns ir vērtība. To padomju gados esot mācījusi arī viņas

Augstskolas
studentiem
un skolotājiem
skaidrojam, ka bērnam
ir jādod iespēja zīmēt,
līmēt, veidot, radoši
izspēlēt, tad arī bērns
būs motivēts mācīties,
būs zinātkārs un laimīgs.



skolotāja pirmsskolas pedagoģijas
profesore D. Dzintare, lai gan tolaik
bērnu uztvēra kā mācību objektu,
kad visiem ir jābūt vienādiem un jāatbild pareizi, bērnu neuzskatīja par
personību.
Ko vēlas iemācīt topošajām un jaunajām kolēģēm? „Stāstu – nav tik svarīgi, ja nodarbībā arī neizdevās viss
iecerētais; galvenais – lai katrs bērns
labi jūtas, lai neaiziet gulēt diendusu raudošs u. tml, tad arī vecāki būs
mierīgi, uzticot savus bērnus. Svarīga ir bērnu attīstība, personība, nevis
mācīšana, lai gan nemitīgi izskan, ka
mums viņi ir jāgatavo skolai. To, protams, darām, bet to var darīt radoši,
nevis tikai sēdināt pie galdiem un

likt aizpildīt darba lapas. Augstskolas studentiem un skolotājiem skaidrojam, ka bērnam ir jādod iespēja zīmēt, līmēt, veidot, radoši izspēlēt, tad
arī bērns būs motivēts mācīties, būs
zinātkārs un laimīgs,” stāsta I. Stangaine.

Viens no balvas
mērķiem ir informēt
sabiedrību, ka
pirmskola ir ļoti nozīmīga
izglītības pakāpe, taču
nepelnīti aizmirsta, kad
attiecīgajās instancēs tiek
runāts par atalgojumu.



Radīta skaista un
nozīmīga tradīcija

M. Rinkas piemiņas balva tiek pasniegta jau piekto gadu, un Rīgas domes izglītības pārvaldes priekšnieks
Ivars Balamovskis atzīst, ka, iedibinot šo tradīciju, ir bijusi vēlēšanās
novērtēt tos pirmskolā strādājošos
darbiniekus, kuri strādā ilgstoši, labi,
ar sirds degsmi. „Balva apzināti ir
nosaukta M. Rinkas vārdā, jo, pētot
vēsturiskos materiālus, apspriežoties
ar pirmsskolas saimi, nešaubīgi tika
nolemts, ka viņas ieguldījums ir pelnījis, lai tā būtu kā piemiņa arī viņai,”
stāsta I. Balamovskis, norādot – viens
no mērķiem ir informēt sabiedrību,
ka pirmskola ir ļoti nozīmīga izglītības pakāpe, taču nepelnīti aizmirsta,
kad attiecīgajās instancēs tiek runāts
par atalgojumu.
Rīgas pirmsskolas izglītības pedagogiem un izglītības jomā strādājošajiem, viņaprāt, nominācija un šis
notikums ir ļoti nozīmīgs. „Kad kāds
ir jāizvirza balvai, ir jāievēro izstrādātie kritēriji, tādēļ izglītības iestādei
tas ir sava veida izaicinājums. Esam
gandarīti, redzot, ka, saņemot balvu, saņēmēji neslēpj patiesu prieku
un nespēj valdīt prieka asaras, – tas
ir skaistākais brīdis arī mums. Manuprāt, dubultu nozīmīgumu piešķir
arī fakts, ka balva tradicionāli tiek
pasniegta īsi pirms Lāčplēša dienas
un valsts svētkiem,” uzskata I. Balamovskis.
Rīgā patlaban ir 150 PII, aptuveni
4000 pedagogu un viņu palīgu.

