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EKSKURSIJA UZ MEŽU 

 

  Lai bērnam ieaudzinātu mīlestību pret dabu, 

iepazīstinātu ar tās noslēpumiem un veidotu 

priekšstatu par interesanto augu un dzīvnieku 

pasaulē, jārada interese par to. Sajūtot zāles 

smaržu, redzot puķu skaistumu, dažādas 

pārvērtības dabā, bērns to iemīlēs un vēlēsies 

uzzināt vairāk. Galvenais paņēmiens ir tiešs augu 

un dzīvnieku vērojums, tāpēc tēma „Mežs” ir 

svarīgs priekšnosacījums bērnu iepazīstināšanā ar 

dabu. 

  Mežs ir viena no lielākajām Latvijas bagātībām, 

tādēļ ir svarīgi gan lieliem, gan maziem saprast tajā notiekošos procesus. 

   Tā kā mūsu PII atrodas netālu no meža, tad ekskursijas ir viens no nodarbību veidiem bērnu 

iepazīstināšanai ar dabu, kur bērns var dabiskos apstākļos novērot dabas parādību sezonālās izmaiņas, 

redzēt augus un dzīvniekus tieši apdzīvojamā vide. Te var gūt pamatzināšanas par meža izmantošanas 

veidiem un apsaimniekošanu, vākt  daudzveidīgus dabas materiālus turpmākajiem novērojumiem un 

darbam grupā – veidojot herbārijus un izstādes no no 

dabas materiāliem. 

   Ekskursijās bērniem attīstās vērīgums, interese par 

dabas izzināšanu. Viņi mācās uzmanīgi vērot un saskatīt 

būtisko. 

  Dabas skaistums izraisa bērniem dziļu pārdzīvojumu, 

neizdzēšamus iespaidus, veicina estētisko  jūtu 

attīstību. Tā sākas mīlestība uz dzimto dabu, veidojas 

saudzīga attieksme pret to, Dzimtenes mīlestība. 

 

 Pirmsskolas skolotāja  Oksana Buķe 
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PII „Magonīte” 

Ekoavīzīte 
 

EKSPERIMENTI AR ŪDENI 

 

 2012. /2013. mācību gada galvenā tēma bija „ Ūdens”. Tās ietvaros visās grupās pedagogi kopā 

ar bērniem veica dažādus eksperimentus. 

Viens no vienkāršākajiem eksperimentiem - ievietot ūdenī dažādus priekšmetus, lai pārbaudītu, kurš 

no tiem grimst, kurš ne. Grupas telpās bērni nesa  sniegu un vēroja, kā tas kūst.  Secinājums - sniegs 

arī ir ūdens! 

Berni gatavoja krāsainās ledus sveces - sajauca ūdeni ar ūdenskrāsām un šo krāsaino ūdeni lēja 

plastmasas traukos, tad nesa ārā, lai tas sasalst. Izņemot sasalušo ūdeni no trauka, tas bija pārtapis 

skaistā ledus svecē. Tā mūsu bērnudārza galveno ieeju ( un ne tikai to) rotāja lielas un mazas 

krāsainas ledus sveces. 

Ūdenim klāt var jaukt ne tikai krāsas, bet arī garšvielas - tas maina garšu. Ja šķīvi ar sālsūdeni 

noliek saulē, ūdens iztvaiko, bet uz šķīvja skaisti spīd sāls kristāliņi. 

Pētot ūdens formu, izrādās, ka tā atkarīga no trauka formas, kurā ūdens ieliets. 

Vārot ūdeni, bērni vēroja, kā tas iztvaiko. Virs trauka ar ļoti karstu ūdeni uzliekot šķīvīti, varēja 

pārliecināties, ka ūdens nekur nav pazudis- karstie garaiņi, saskaroties ar auksto  šķīvi, atkal pārtapa 

ūdenī. 

Kopumā, veicot vēl daudz citu eksperimentu, bērni  noskaidroja ūdens dažādās īpašības -tam ir 

vairāki agregātstāvokļi ( ciets, šķidrs, gāzveida) , tam nav formas, garšas, krāsas un bez tā mēs 

nevarētu eksistēt.  

 

Pirmsskolas skolotāja Laila Strausa- Krūmiņa 
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IZSTĀDE „ŪDENS APRITE DABĀ” 

 

Izstāde tika veidota ar mērķi parādīt 

bērniem ūdens aprites principus dabā. Tās 

organizēšanā piedalījās arī bērnu vecāki. Izstāde 

tika veidota no fotogrāfijām, kurās redzami bērni 

pie dažādām ūdens krātuvēm. Ar šo fotogrāfiju 

palīdzību tika noformēta ekspozīcija. Uz stenda 

bija shematiski parādīta ūdens aprites sistēma 

dabā.  No strautiņa, kurš iztek no kalna un ietek 

jūrā, līdz iztvaikošanai, nonākšanai mākoņos, 

pārvēršoties lietū un atkārtoti nonākot līdz 

kalniem. Izmantojot stendu, bērni skaidroja 

saviem vecākiem ūdens aprites principus dabā. 

 

Pirmsskolas skolotāja Jeļena Aleksejeva 

 

 

MĒS ESAM ATBILDĪGI PAR LATVIJAS ŪDEŅIEM 

 

Baltijas jūra, upes, ezeri un citi ūdeņi ir liela bagātība, kas jāsaudzē. No cilvēku rīcības ir 

atkarīgs, vai jūras, upju un ezeru krastos arī turpmāk varēs atpūsties un priecāties par spožo sauli un 

tīro ūdeni. 

Mūsu iestādes sagatavošanas grupiņas bērni bija uzaicināti ekskursijā uz Jaunolaines ūdens 

attīrīšanas staciju. Bērni varēja vērot kā ūdens tiek attīrīts. Vispirms tiek attīrīti lielie piemaisījumi, 

pēc tam sīkās daļiņas. Ūdenim tiek pievienotas arī vielas, kas iznīcina mikrobus, pēc tam šādi attīrītu 

ūdeni var dzert. Attīrītā ūdenī ir baktērijas, kuras ir nepieciešamas cilvēka organismā. 

Bērniem ļoti patika redzētais un stāstītais un atgriežoties grupiņā runājām par to, cik svarīgi ir 

nepiesārņot ūdeni. 

 

Pirmsskolas skolotāja Jeļena Ļutova 
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RUDENS SVĒTKI 

 

 

Mācību gada Ekotēma „Mežs” mūsu pirmsskolas iestādē tika izvēlēta jau pagājušā mācību gada 

beigās, un sākot šo mācību gadu, tika nolemts, ka rudens svētkus saistīsim ar „Mežu”. Katra grupa 

izvēlējās prezentēt savu apakštēmu: 

 Lapu koki rudenī; 

 Skuju koki rudenī; 

 Sēnes, ogas, citas meža veltes; 

 Sēņotāji un ogotāji; 

 Meža dzīvnieki rudenī. 

Bērni iepazinās tuvāk un izpētīja savas grupas apakštēmu, mācījās dziesmas un rotaļas , meklēja 

attēlus un informāciju. Svētku norisē pirmo reizi tika izmantots videoprojektors, lai demonstrētu 

foto paraugus - ilustrācijas izvēlētajai tēmai. Skolotājas bija sagatavojušas nelielu  pārbaudi par 

katru apakštēmu, kur savas zināšanas varēja demonstrēt skatītāji. Bēni kopā ar vecākiem bija 

sagatavojuši arī tēmai atbilstošus kostīmus. 

Svētkus caurvija dziesmas un rotaļas, smiekli un jautrība, kā arī nopietnas atziņas par cilvēku 

rīcību mežā un attieksmi pret dabu. 

 Svētku dalībnieki izteica gandarījumu par svētku norisi, gūto prieku, zināšanām, iespēju tās 

demonstrēt vienaudžiem. 

Pēcsvētku periodā bērni turpināja uzdot jautājumus par iztirzātajām tēmām un krāt zināšanas , 

lai gudrāki un prasmīgāki dotos mežā un nenodarītu tam pāri. 

 

 

Mūzikas skolotāja Lolita Sauliete 
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MEŽS 

 

Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Zaļā rota ir viena no Latvijas atpazīstamības zīmēm plašajā 

pasaulē. Tā vien šķiet, ka Latvijā nav tādas vietas, kurā, kaut vai iztālēm, nebūtu redzams mežs. Arī 

pie katras pirmsskolas iestādes un skolas  – gan laukos, gan pilsētā – aug kāds koks, tuvumā atrodas 

parks vai mežs. Un ne tikai skolas soli, bet arī grāmatas un burtnīcas ir darinātas no koka. Mežs mums 

ir visapkārt. Veselīgs un daudzveidīgs.Tomēr realitāte liek par sevi manīt un aizvien biežāk dzirdam un 

redzam to, ka Latvijas meži tiek izcirsti, bet ne vienmēr tik atjaunoti. Tādēļ mūsu iestāde ir 

izvēlējusies šī mācību gada tēmu „Mežs”. Bērniem jāmāca, ka mūsu valsts bagātība ir jāsargā, lai 

Latvija joprojām būtu viena no „zaļākajām” valstīm pasaulē. 

Mežu nosargāšana ir ļoti grūts uzdevums – nelikumīgi mežu izcirtēji uzdarbojas netaupot spēkus, 

mežu piesārņotāji izgāž savus atkritumus mežmalās, tas, savukārt, ietekmē meža zvērus, kuri šos 

atkritumus saēdas un iet bojā. Arī viens izmests konfekšu papīrs var ietekmēt dabu, lai arī minimāli, 

bet tomēr.  

Mums visiem kopā smagi jāstrādā, lai bērnos radītu izpratni par saudzīgu attieksmi pret dabu un 

mūsu valsts dārgumu – mežu. 

 

 

RUDENS IZSTĀDE  

 

Mūsu iestādē daudzi pasākumi ir kļuvuši par tradīciju. Tajā skaitā arī 

rudens izstāde no dabas materiāliem. Katru gadu varam pārliecināties par 

to, cik izdomas pilni ir iestādes darbinieki, bērnu vecāki un, protams, arī paši 

bērni. 

Kurš gan ir teicis, ka no bērzu zariem var izgatavot tikai slotu? 

Izrādās, ka mazliet papūloties un ņemot talkā vēl pāris dabas materiālus var 

tikt pie brīnišķīga eža, kas izpelnījās neviltotu iestādes vecāku, bērnu un 

apmeklētāju uzmanību. Pedagogi kopā ar bērniem bija izveidojuši lielākas un 

mazākas kompozīcijas, liekot lietā gan kabačus, čiekurus, riekstus, ķirbjus, 

puķkāpostus un vēl dažādas citas lietas, kas mums asociējas ar ko citu, nevis 

izstādi, bet, redz, pirmsskolas 

iestāde ir tā vieta, kurā var realizēt 

daudzas radošas lietas. 

Sakām lielu paldies iestādes darbiniekiem, bērniem un, protams, 

bērnu vecākiem, kuri piedalījās izstādes veidošanā.  

 

Pirmsskolas skolotāja Linda Sevastjanova 
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TEĀTRA DIENAS 

 

Jebkuru informāciju bērns apgūst labāk, ja 

apguves procesā tiek iesaistītas visas maņas. Un 

tā radās iecere ar dažādiem pasaku tēliem 

sniegt elementāras zināšanas par tīra ūdens 

vērtību cilvēka, dzīvnieku un augu dzīvē.  

Visas grupas rūpīgi gatavojās teātra 

izrādēm, taču audzinošākās bija tās, kuru 

scenārijus bija rakstījušas pašas skolotājas.  

Pašu sacerēto ludziņu akcents tika likts uz jau 

esošo zināšanu nostiprināšanu un pielietošanu 

ikdienā. Ļoti veiksmīgi ar šo uzdevumu tika galā 

4. grupas aktieri ar modernā versijā veidotu 

izrādi „Kukulītis”. 

„Kukulītis” tika atveidots kā dabas draugs, 

zinošs dabas saudzēšanas jautājumos, izpalīdzīgs un attapīgs. 

Kukulītis palīdzēja zaķim saprast, ka no sakņu dārza var iegūt labu ražu, ja augiem pietiek 

mitruma. Lācis no Kukulīša uzzināja, ka ar piesārņotu ūdeni nedrīkst laistīt dārzu, bet dzert drīkst 

tikai tīru ūdeni, jo netīrā ūdenī ir baktērijas, kuras izraisa dažādas slimības. 

5. grupas izrāde „Zem sēnītes” rosināja bērnus izprast dabas likumsakarības un to, kā norit ūdens 

aprite dabā.  

Noskatoties visas izrādes, radās pārliecība, ka teātra izrādes par jebkuru aktuālu jautājumu 

ļauj virzīt bērnu izpratni uz „zaļo domāšanu”. Šo lugu mērķis bija pierādīt, ka ūdens ir vērtība, kas 

jātaupa ikvienam.  

 

Vad. vietniece izglītības jomā Māra Orinska 
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GLOBĀLĀ RĪCĪBAS DIENA 

 

Globālā rīcības diena ir Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for 

Environmental education) Ekoskolu programmas iniciatīva, kas aicina jauniešus un bērnus būt 

par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu 

sasniegšanā. Šogad Globālā rīcības diena notika 7.novembrī, tās ietvaros jaunieši un bērni no 

visas pasaules parādīja, ka ir iespējams ar pavisam vienkāršām metodēm padarīt savu ikdienu 

videi draudzīgāku. Viens no būtiskiem mērķiem ir panākt darbošanos komandā, tādējādi 

kopīgām aktivitātēm pulcinot kopā pēc iespējas vairāk cilvēkus.  Pirmā Globālā rīcības diena 

notika pērn, un tajā piedalījās 35 valstis, 1037 skolas un vairāk kā pusmiljons dalībnieki no 

visas pasaules. Stāsti, video un attēli no visas pasaules tika publicēti starptautiskajā Ekoskolu 

programmas mājaslapā:  www.eco-schools.org/wda, lai skolēni un skolotāji varētu aplūkot cits 

cita veikumu un iedvesmoties tālākai rīcībai. 

Latvijā Rīcības dienā piedalījās 106 izglītības iestādes un vairāk nekā 25 tūkstoši skolēnu no 

visas valsts, ļaujot Ekoskolām no Latvijas iegūt godpilno otro vietu Rīcības dienas aktivitātē. 

 Domā zaļi, dzīvo zaļi un ēd veselīgi! 

Ar šādu devīzi Olaines PII „Magonīte” bērni bija gatavi uzzināt ko jaunu par veselīgu uzturu un 

dalīties jau iegūtā pieredzē.  

Paši mazākie audzēkņi ieguva kāpostu skābēšanas iemaņas aktīvi līdzdarbojoties un 

degustējot. Citi mazuļi līdz ar draugu zaķi grauza burkānus un piepildīja somu ar veselīga uztura 

zīmējumiem. 

Vairākās grupās bērni uzzināja, ka augļi, ogas un dārzeņi bagātina uzturu ar vitamīniem, 

minerālvielām, antioksidantiem, balastvielām – vārdu sakot ar uzturvielām, kas palīdz bērnam 

lielam augt un pasargā viņu organismu no slimībām.  

Vakarpusē vecākiem nākot pēc saviem mazuļiem, bērni bija pacilāti enerģijas pilni un stāstīt 

griboši par šodien piedzīvoto.  

 

Pirmsskolas skolotāja Inga Pape 
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ŪDENSBRĪNUMS 

 

 „Kustīgs spogulis zemē, bet rāda debesis.”  Vai ziniet, kas tas ir? – ūdens.  Tieši par to 

daudz tika runāts un rādīts pasākumā „Ūdensbrīnums”. 

Cik mūsu ikdienā liela  nozīme ir ūdenim?  Kāpēc tas ir nepieciešams?  Kur mēs ūdeni 

varam dabūt?  Un kā ūdens nonāk pie mums mājās, bērnudārzā - tad, kad atgriežam ūdens 

krānu? Lai skaidri saprastu, kā tas īsti notiek, noskatījāmies latviešu multfilmu 

„Ūdensbrīnums”,  kurā sešgadīgā  zēna Kristapiņa ceļojums parāda, kā ūdens no ūdenstorņa 

nonāk līdz mūsu ūdens krāniem .  

Taču ūdens ir ne tikai mūsu mājās, dzīvokļos, bet arī dabā. Kur? – jūrās, ezeros, upēs,  

arī mākoņos!  Kāds tad labums no lietus mākoņa?  Vai par lietu vispār kāds priecājas?  Un , kas 

notiek, ja lietus ir kopā ar sauli? – rodas  „Debesu māsiņa septiņās krāsās ” - varavīksne!  

Noskatījāmies multfilmu „Fantadroms – Varavīksne”. Varavīksne, pat ja īslaicīga, tomēr ir 

krāšņa.  Vienmēr par to priecājamies un apbrīnojam, jo varavīksne ar savām krāsām nelutina 

mūs katru mīļu dienu.  

Taču ūdeni lietojam katru  dienu - vai mēs mazgājam rokas, vai gleznojam - ūdens mums 

ir nepieciešams!  Bet, vai zinājāt, ka ar ūdens palīdzību var muzicēt!  Nelielu ieskatu „ūdens – 

mūzikas instrumentu” pasaulē sniedza muzikālā skolotāja Lolita, kam sekoja 12.grupas bērnu 

sagatavotais priekšnesums „Ūdens orķestris”. Tas tiešām bija interesanti! 

 

 

Pirmsskolas skolotāja Maija Skrindževska 
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