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Dzīvosim zaļi
Jau par tradīciju mūsu pirmsskolas iestādē kļuvusi koku stādīšana pavasarī, kad sagatavošanas
grupu vecāki dāvina dekoratīvus kokus un krūmus, lai tie padarītu mūsu iestādes teritoriju vēl
skaistāku. Lielajā darbā piedalās bērni ar skolotājām.
Šogad dāvanu bija sarūpējuši 10. un 12.grupas bērnu vecāki. Lai koku stādīšanas process pārvērstos
par dabas mācību stundu, skolotājas rosināja veidot dialogu ar bērniem un saprotamā veidā pastāstīt,
kā šis darbs paveicams.
Bērni vēroja dziļo bedri, ko bija izracis sētnieks. Tajā bija „noslēpušies” astoņi ķieģeļi, kā atmiņa
no pirmās ēkas celtniecības darbiem.
Skolotājas iepazīstināja bērnus, kā pareizi sagatavot augsni pirms stādīšanas. Bērniem bija ļoti
daudz jautājumu par kokiem, to izskatu, stādīšanas vietu utt.
Lielu pārsteigumu sagādāja mīkstās lapegles skujas. Skolotājas bērniem pastāstīja senu notikumu.
Kādu māju jaunajiem saimniekiem pagalmā auga lapegles. Viņi nezinādami, ka tām rudeņos nobirst
skujas, nozāģēja divas milzīgas lapegles, domādami, ka pavasarī tās ataugs no jauna.
Skolotāja ieteica bērniem pirmās nedēļas pēc stādīšanas kokus saulainā laikā regulāri laistīt, kamēr
tie ieaug. Olaines PII „Magonīte” dekoratīvo koku kolekcija tika papildināta ar „Nokareno lapegli” un
„Magnoliju”. Bērniem koku stādīšana radīja daudz pozitīvu emociju un jācer, ka bērnu izglītošana
saskarsmē ar dabu, ir viens no veidiem, kā iemācīt bērnus būt dabas draugiem un nekļūt par tās
postītājiem.
Vad. vietniece izglītības jomā Māra Orinska
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PII „Magonīte”

Ekoavīzīte
Izzinot mežu
„Kādu nakti pilsētā ienāca mežs. No sākuma
cilvēki nesaprata, ko tas nozīmē,” raksta
Imants Ziedonis Zaļajā pasakā.
2013/2014. mācību gadā mežs ienāca mūsu
„Magonītē”. Ekopadomes izvēlētās gada tēmas
„Mežs” mērķis bija - veicināt bērnu vispusīgu
izglītošanu par mežu, gan kā neatsveramu
dabas sastāvdaļu, gan nozīmīgu dabas resursu.
Visa mācību gada laikā tika veidotas dažādas
izstādes, tematiskie pasākumi, pieredzes
apmaiņas,
ekskursijas
un
izrādes.
Šīs
aktivitātes veicināja bērnus domāt par meža
patiesajām vērtībām – svaigo gaisu, dzīvo dabu
un koksni, no kuras varam ražot cilvēkiem noderīgas lietas. Pārgājienos uz mežu, bērni praktiski
varēja iepazīties ar dažādām augu un koku
sugām, to nosaukumiem, vērot koku krāsas
dažādos gadalaikos, sajust meža patīkamo
smaržu un tīro gaisu.
Mūsu pirmsskolas iestāde visu mācību gadu
turpināja aktīvi darboties Ekoskolu programmā,
vācot izlietotās baterijas, šķirojot atkritumus,
piedaloties bērniem un pieaugušajiem dažādos
pasākumos, kas veicina „zaļo domāšanu”.
Tas tika arī novērtēts no Ekoskolu žūrijas
puses, piešķirot „Magonītei” Zaļo karogu jau
trešo gadu pēc kārtas.

Pirmsskolas skolotāja Daiga Broka
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Ekskursija uz Dabas muzeju
2014. gada pavasarī 5. grupas bērni ar skolotājām
devās ekskursijā uz Dabas muzeju.
Grupu sagaidīja
ekspozīcijas „Mežs, purvi, pļavas, kāpas” vadītāja. 4. stāva
plašajā telpā gar sienām bija izvietotas informatīvas
planšetes par ekspozīcijas tēmu. Tajās varēja iepazīties
ar Latvijā svarīgākajiem biotopiem, to veidošanos un
norisēm. Apmeklētajiem bija iespēja daudz izzināt,
iepazīstoties ar mežu, pļavu, purvu un kāpu iemītniekiem,
kā arī iziet improvizētu biotopu taku.
Ekspozīcijas vadītāja bija sagatavojusi lielu
magnētisko tāfeli, uz kuras izvietotas dažādas zvēru un
putnu mītnes. Bērni varēja ņemt zvēru un putnu attēlus,
nosaukt un novietot atbilstoši uz magnētiskās tāfeles,
tādejādi bērniem bija iespēja parādīt iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī uzzināt daudz ko jaunu.
Ekspozīcijas vadītāja bija sagatavojusi interesantus materiālus. Bērni varēja pētīt koka baļķīšus
ar dažādā virzienā augošām piepēm, noskaidrot, kāpēc ir tāda dažādība, vērot izgrauztas koku mizas
un dažādi veidotas putnu ligzdas. Interesanti bija pētīt vāveru apgrauztus čiekurus.
Īpašs eksponāts bija Latvijā resnākās priedes - Zauskas priedes stumbra fragments. Pēc dabas
materiāla aplūkošanas, bērniem piedāvāja pašiem izzināt blakus telpā paslēptos pārsteigumus kukaiņus, dzīvniekus, augu saknes u.c.
Pēc šīs ekspozīcijas apmeklējuma bērni vēlējās vizuāli aplūkot arī tādas ekspozīcijas kā „Jūra”,
„Latvijas putni”, „”Pasaules zīdītāji”.
Atvadoties no muzeja darbiniekiem, bērni pauda patiesu gandarījumu par redzēto un solīja
muzeju atkārtoti apmeklēt kopā ar vecākiem.
Pirmsskolas skolotāja Inga Pape
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Izrāde bērniem ”Notikums mežā”
Mūsu pirmsskolas iestādē par tradīciju kļuvušas skolotāju
iestudētās lugas bērniem, kur atbildīgā par režiju ir vadītājas
vietniece izglītības jomā Māra Orinska.
Šoreiz pašu sacerētās lugas mērķis bija rosināt bērnus
aizdomāties, kas notiks, ja mēs darīsim mežā to, kas ienāks
prātā, slikti izturēsimies un nesaudzēsim mūsu zaļo dabas
bagātību.
Bērni ar interesi vēroja, cik nepareizi rīkojās lugas
galvenais varonis Vilks, izcērtot mežu naudas dēļ. Mazie
skatītāji varēja ieraudzīt šī tēla sliktās rakstura īpašības–
alkatību, neiejūtību, bravūru. Pārējie lugas varoņi- Vāvere,
Ezis, Lācis, Meža putni centās atturēt Vilku no sliktajiem
darbiem, taču viņš tos neklausīja. Taču kā jau visās pasakās –
viss beidzās labi. Vilks saprata, ka rīkojies nepareizi un kopā
ar citiem meža iemītniekiem sastādīja mežā jaunus kokus.
Šī teātra izrāde sekmēja bērnu izpratni par to, ka mežs ir
milzīga vērtība un ļāva padomāt - vai mēs mākam to novērtēt?

Pirmsskolas skolotaja Daiga Broka
Dzejas dienas
Katra pedagoga galvenais uzdevums ir pirmsskolas vecuma
bērnam palīdzēt izzināt apkārtējo pasauli, apzināties, ko es varu,
veicināt prasmi izteikt savas jūtas un domas vārdos, zīmējumos,
kustībā, dziesmā, dzejolī.
Interesantas izvērtās dzejas dienas par tēmu „Mežs”. Šajā
pasākumā iesaistījās arī bērnu vecāki, kas palīdzēja sameklēt
dzejoļus un tautas dziesmas par meža augiem, dzīvniekiem,
putniem, kā arī par dabas skaistumu dažādos gadalaikos mežā.
Vairākas grupas skolotājas no atnestajiem un glīti noformētajiem
dzejoļiem izveidoja grāmatas ar dzejoļiem par mežu. Bērni ļoti nopietni bija gatavojušies šim
pasākumam. Bērni deklamēja dzejoļus vispirms savā grupā,
tad izvēlētie katras grupas pārstāvji kopīgā pasākumā zālē.
Pirmsskolas vecumā bērna uztverē liela nozīme ir
emocijām un jūtām, un to varēja vērot un sajust, kad bērni
runāja dzeju - tas emocionāli aizkustināja mazos un lielos
pasākuma dalībniekus. Kopš neatminamiem laikiem daba
vērīgiem cilvēkiem ir bijusi visgudrākā skolotāja. Tā mācījusi
redzēt, domāt, izprast, priecāties par tās skaistumu un
saudzēt to.
Pirmsskolas skolotāja Jeļena Ļutova
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Pieredzes apmaiņa

Ekskursija uz Olaines ugunsdzēsēju depo
Lielākā

daļa

ugunsgrēku

izceļas

cilvēka

neuzmanīgas, nepārdomātas vai ļaunprātīgas rīcības
dēļ. Meža ugunsgrēka izcelšanās iespēju veicina
meteoroloģiskie apstākļi – karsts, sauss un vējains
laiks. Viens no biežākajiem mežu ugunsgrēku cēloņiem
ir pērnās zāles dedzināšana. Meža ugunsgrēku radīto
dūmu

ietekmei

ir

pakļauti

gan

tuvumā

esošie

iedzīvotāji, gan arī iedzīvotāji tālākā apkārtnē. Dūmi
var ietekmēt cilvēku veselību un pat apdraudēt
dzīvību. Uguns veic milzīgus postījumus dzīvnieku un
augu

pasaulē.

Liela

loma

šajās

situācijas

ir

ugunsdzēsēju ātrai rīcībai, tādēļ sagatavošanas grupas bērni ar skolotājām devās braucienā uz
ugunsdzēsēju depo, lai tuvāk iepazītos ar šīs profesijas pārstāvjiem, viņu darba apģērbu, ekipējumu
un tehniku.
Bērnus sagaidīja ugunsdzēsēju daļas komandieris, kas pastāstīja par grūto un atbildīgo darbu

Lieliska sadarbība mūsu izglītības iestādei ir ar vairākām
Ekoskolām. Pieredzes apmaiņas nolūkos pie mums viesojās
Olaines 2. vidusskolas pārstāvji, kas ir aktīvi dabas draugi.
Skolai jau vairākus gadus pēc kārtas
ir piešķirts
starptautiskais sertifikāts – Zaļais karogs. Skola Ekoskolu
programmā iesaistījusies jau 2008. gadā, tādēļ pieredze pa šiem
gadiem uzkrāta liela.
Mēs uzzinājām par
dažādiem
interesantiem
informatīviem pasākumiem šajā skolā, projektu nedēļām un
aktivitātēm, kas saistītas ar ekoloģiju, „zaļo domāšanu” un
sabiedrības iesaistīšanu šajos pasākumos. Meitenes, kas bija
atbraukušas ciemos, rādīja izglītojošus videomateriālus par
dabas aizsardzību, spēlēja dažādas spēles un iesaistīja
bērnus dažādās aktivitātēs.
Pirmsskolas skolotāja Daiga Broka

šajā profesijā. Viņš parādīja darba tērpu, inventāru, kas pielietojams ugunsgrēka gadījumā, kā arī

Spēlējam teātri

iepazīstināja bērnus ar ugunsdzēsēju mašīnu un tās uzbūvi. Bērni uzdeva dažādus jautājumus, izpētīja
ugunsdzēsēju depo un mašīnu, aplūkoja inventāru. Komandieris stāstīja par galvenajiem ugunsdrošības
noteikumiem. katra cilvēka atbildību, lai nenotiktu ugunsnelaime un atgādināja par svarīgo telefona
numuru – 112, kur jāzvana ugunsgrēka gadījumā.
Pirmsskolas skolotāja Daiga Broka

Vai jūs zināt, kas ir Lāčradzis? Nē? Var būt jūs varat pateikt, ar ko no citām eglēm mežā atšķiras
Iedomīgā eglīte? Arī nē? Nāciet pie mums spēlēt teātri, un jūs visu uzzināsiet! Uzzināsiet, kāpēc koki
rudenī paliek kaili, kas notika mežā, kad zvēri tur atrada pļaviņā nolikto abru un kāpēc zaķa kāpostus
sauc par zaķa kāpostiem.
Pagājušajā mācību gadā izspēlējām ar bērniem sešas dažādas izrādes par meža tēmu: „Lāčradzis”,
„Zaķa kāposti”, „Abriņa”, „Kā kokiem izgāja”, „Iedomīgā eglīte”, un „Kā ezis mežu izglāba”.
Jūs vaicāsiet, kāds tam visam sakars ar EKO skolas programmu? Pasakas, dziesmas, bērnu ludziņas
ir pirmsskolas vecuma bērniem vissaprotamākais informācijas avots, kas ar gudra pedagoga palīdzību
pārtop izziņas procesa papildinātājā un pilnveidotājā. Bērni iegūst jaunu informāciju par dabā
notiekošajiem procesiem, dzīvnieku uzvedību,
dabas saudzēšanu un sargāšanu, iejūtoties pasaku
un lugu tēlos un paši kļūst par notikumu varoņiem,
grūtību
pārvarētājiem
un
sarežģījumu
risinātājiem.
Izrādes
veidošanas
procesā
bagātinās vārdu krājums un zināšanu apjoms,
veidojas pašapziņa, attieksme.
Zināšanas par mežu un tā iemītniekiem palīdz
bērniem sadzīviskās situācijās pieņemt pareizus
lēmumus – nelauzt, nemēslot, netrokšņot, sargāt
un nedarīt pāri.
Mūzikas skolotāja Lolita Sauliete
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Ekoskolu Rīcības dienas

Fotoizstāde „Piedzīvojumi mežā”

Tā ir starptautiska iniciatīva, kurā ik gadu piedalās vairāk
kā desmit miljoni skolēni visā pasaulē, organizējot pasākumus,
kuros

jaunieši

aktualizē

jautājumus

par

videi

draudzīgu

dzīvesveidu. Aicināts ikviens Ekoskolas pārstāvis būt par
pārmaiņu ierosinātāju vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi
rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā.
Stāsti, video un attēli no visas pasaules tiek publicēti
starptautiskajā

Ekoskolu

programmas

mājaslapā:

http://www.eco-schools.org/wda, lai skolēni un skolotāji varētu aplūkot cits cita veikumu un
iedvesmoties tālākai rīcībai.
Pagājušajā gadā Globālā rīcības diena notika 7.novembrī, tās
ietvaros jaunieši no visas pasaules parādīja, ka ir iespējams ar
pavisam vienkāršām metodēm padarīt savu ikdienu videi
draudzīgāku. Mūsu

izglītības iestādē šajā dienā smaržoja

„Apdomā, kādiem dārgumiem tu paej garām, ne acu
nepametis, kādi brīnumi pazib un neatkārtosies vairs ne
mūžam. Kā saule laistās debesīs! Kā stari krustojas koku
galotnēs! Skaties visplatākām acīm un ej vistaisnāko
soli, nenomaldies....” (Jānis Sudrabkalns)
Dodies mežā! Tikai mežs apbur ar savu mieru un
dzīvību, ar klusumu un putnu čivināšanu vienlaicīgi.
Ekopadomei radās ideja gada tēmas „Mežs” ietvaros
organizēt fotoizstādi, kurā bērniem un viņu vecākiem
būtu iespēja dalīties savos iespaidos un piedzīvojumos
mežā - ar foto palīdzību. Bērnu un viņu vecāku atsaucība
patīkami pārsteidza.... Izstāde izdevās plaša, krāsaina un interesanta. Katru reizi, ejot garām
izstādei, bērni meklēja sevi, savus draugus un ar interesi aplūkoja pārējās fotogrāfijas.
Paldies vecākiem, ka esat kopā ar bērniem, meklējot un atrodot brīnumus mežā, dabā, apkārtnē!
Pirmsskolas skolotāja Maija Skrindževska

savādāk , bērni un darbinieki smaidīja vairāk. Visi rosījās-

Koka sadzīves priekšmetu izstāde

gatavoja augļu salātus, skābēja kāpostus, dzēra veselības
tēju, akcentējot veselīga

uztura nozīmi. Lietosim veselīgu

Grūti bija paredzēt, ka no koka var izgatavot tik daudz dažādu

uzturu un būsim veseli!

lietu. Gan bērni, kopā ar vecākiem, gan skolotāji un tehniskie
darbinieki

Pirmsskolas skolotāja Maija Skrindževska

uz

pirmsskolas

iestādi

dažādus

senus

un

mūsdienīgus priekšmetus un lietas no koka. To īpašnieki pastāstīja
interesantu un svarīgu vēsturi, kas saistītas ar šīm lietām. Koka

Izstāde „Telpiskais mežs”
Bērni un skolotāji pagājušā mācību gada
decembra mēnesī aktīvi darbojās, lai izveidotu
dažādas telpiskas figūras, kas saistītas ar mežu –
kokus, dzīvniekus, augus u. c. priekšmetus.
Izstāde izdevās interesanta, jauka un izdomas
bagāta. Šīs figūras ziemas mēnešos bija izvietotas gan
iestādes gaiteņos, gan grupās un priecēja visus, kas
ienāca „Magonītes” telpās. Šeit varēja aplūkot zaķus,
ežus, stirnas, egles, dažādus apsnigušus kokus,
sniegavīrus, rūķus, sēnes un citus augus. Bērni, ejot uz
nodarbībām, vienmēr apstājās, lai aplūkotu un
priecātos par šiem skaistajiem darbiem.

sadzīves priekšmetu izstāde bija apskatāma divas nedēļas.
Šeit varēja vērot tradicionālos Latvijas un citu tautu sadzīves
priekšmetus: traukus, senus

mūzikas instrumentus. Jāatzīmē, ka

visi instrumenti joprojām skanēja. Skaistas un interesantas bija paštaisītās rotaļlietas, koka
darinājumi, kalumi, rotaslietas, rotas.
Izstāde bērniem ,vecākiem un iestādes darbiniekiem

radīja

patiesu interesi. Tā bija unikāla iespēja ielūkoties savu senču
sadzīvē. Patiesi: vēsture dzīvo arī lietās! Paldies visiem, kuri atrada
laiku un vēlmi „parakņāties” savās mājās, lai gaismā celtu it kā
aizmirstas un nevajadzīgas lietas.
paskatījās,

Uz tām izstādes apmeklētāji

kā uz mākslinieciskās idejas nesējiem, iedvesmas

avotiem , neaizmirstot arī to funkcionalitāti. Sasniegumi un sadzīve
no

Pirmsskolas skolotāja Daiga Broka

nesa

vissenākajiem

laikiem

līdz

mūsdienām

tematiskajās izstādēs.
Pirmsskolas skolotāja Jeļena Aleksejeva

tiek

atspoguļota

