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BĒRNUDĀRZAM 50.DZIMŠANAS DIENĀ DĀVINĀJĀM SAJŪTU TAKU 
 

Cilvēks ir radīts basai staigāšanai, un mūsu senči šīs priekšrocības gadu tūkstošiem 

izmantoja. Izskrieties basām kājām pa rasas pielietu pļavu, pastaigāties pa meža taku, jūras 

krastu ir bauda ne vien pēdām, bet arī visam ķermenim un dvēselei. Vasara ir laiks, kad varam 

staigāt basām kājām, cik vien tīk, un baudīt šo prieku ne vien ar acīm, ausīm un degunu, bet 

izjust dabu arī ar pēdām. Cilvēka veselībai svarīgi vismaz stundas ceturksni katru dienu 

sazemēties ar mitru zemi un skriet basām pēdām. Tādēļ mūsu pirmsskolas iestādē pašu 

spēkiem tika izveidota baskāju taka, kur mijas atšķirīgas virsmas, lai, noejot atvēlēto 

attālumu ar basām kājām, pēdas izbaudītu visdažādākās sajūtas, kas it īpaši pilsētā 

dzīvojošiem ir nepieejamas. Bērniem par šīm izjūtām ir vislielākais prieks. Mūsu veidotajā 

takā ar pēdām var izbaudīt klājumus no dabas materiāliem – čiekurus, oļus, koka ripas, 

smiltis, kastaņus, zariņus. Bērni labprāt šos materiālus arī patausta. Sajūtas bērniem ir 

neiedomājami dažādas un daudzas no tām jaunatklājums.  

 

Pirmsskolas skolotāja Daiga Broka 
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2015. gada 25. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

notika apbalvošanas ceremonija, kurā 114 Latvijas izglītības 

iestādes par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides 

izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās 

apkārtnē saņēma starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā 

Karoga balvu. Arī mēs, Olaines PII „Magonīte” saņēmām Zaļo 

karogu- jau ceturto reizi!  Vēl 47 skolas saņēma diplomu un 

Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Pasākuma laikā tika izceltas 

dažādas aizvadītā mācību gada Ekoskolu iniciatīvas un labākās 

prakses piemēri, kā arī bija iespēja uzzināt par programmas aktualitātēm un jaunākajiem 

projektiem. Pasākuma noslēgumā Ekoskolu programmas dalībnieki devās gājienā ar mērķi 

atgādināt sabiedrībai un atbildīgajām valsts iestādēm par Latvijas līdzatbildību klimata 

pārmaiņu mazināšanā saistībā ar ANO klimata pārmaiņu konferenci.  

Mūsu izvēlētā 2014/2015 mācību gada  tēma – veselīgs dzīvesveids. Visu mācību gadu 

mūsu pirmsskolas iestādē norisinājās dažāda veida aktivitātes veselīga dzīvesveida 

popularizēšanā - kustību rotaļu pēcpusdienas, sajūtu takas izveide, multfilmu demonstrēšana 

par bērnu drošību un veselību, izstādes, ekskursijas un dažādas tematiskās pēcpusdienas.  

 

 
Pagājušajā mācību gadā piedalījāmies lietoto bateriju 

vākšanas konkursā. Savācām un nodevām 71 kg. 

 

 

Ekopadomes koordinatore Maija Skrindževska 
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NO SIRDS SIRDIJ! 

 
Mūsu iestādes 5. grupas bērni piedalījās akcijā “No sirds 

uz sirdi”, ņemot dalību populārajā labdarības akcijā, kura ir 

organizēta onkoloģiski slimu bērnu atbalstam. Piedaloties šajā 

pasākumā, mēs palīdzam bērniem izprast līdzcietības nozīmi un 

jēgu. Šīs akcijas ietvaros audzēkņi stāstīja par savu saskarsmi 

ar bērniem, kuriem ir īpašās vajadzības. Tādejādi radījām 

bērnos vēlmi piedalīties pasākumā, izveidojot savu 

Valentīndinas apsveikumu. Rezultātā tika pagatavotas kartiņas, 

sirsniņas uz kociņa, tamborētas sirsniņas un piespraudes 

“Taurenītis”. 

Skolotājas I.Papes tamborētās sirsniņas tika izvēlētas par 

logo akcijas dalībniekiem. Bērni saņēma atzinības rakstu par 

piedalīšanos akcijā, kura tika organizēta onkoloģiski slimu 

bērnu atbalstam. Paldies par Jūsu labo sirdi!  

 
Pirmsskolas skolotāja Inga Pape 

 

VESELĪGS ĒDIENS IR GARŠĪGS! 
 

Katrs mēs zinām, ka bērna labsajūta, veselība, dzīvesprieks ir atkarīgs ne tikai no tā, 

kādā vidē viņš aug, bet arī no tā, ko bērns ēd. Mūsu „ātro uzkodu” laikmetā ir īpaši svarīgi 

pievērst uzmanību tam, ko un kā gatavojam un ēdam. Tāpēc Ekopadome kopā ar „Magonītes” 

pedagogu kolektīvu nolēma rīkot izstādi „Mana veselīgā ēdiena recepte”. 

Vecāku atsaucība bija ļoti liela un katra grupa izveidoja savu grāmatu, kurā tika 

apkopotas vecāku atnestās receptes. Bija interesanti palasīt, kādus ēdienus gatavo vecāki ar 

saviem bērniem, arī bērni paši stāstīja, kurš no ēdieniem viņiem garšo labāk. Tie, kuriem bija 

tāda vēlēšanās, varēja receptes pārrakstīt un mājās pašiem izmēģināt.  

Saistībā ar šo izstādi, grupās tika organizēta veselīgā ēdiena diena. Bērni ar 

audzinātājām un viņu palīgiem gatavoja veselīgus ēdienus, dzērienus. Ēdienkartē varēja atrast 

gan augļu salātus, gan svaigi spiestas augļu un dārzeņu sulas, pat piena kokteiļus.  

Apmierināti bija visi! Tagad mēs zinām, ka veselīgs ēdiens var būt pat ļoti garšīgs!  

 
Pirmsskolas skolotāja Laila Strausa-Krūmiņa 
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 SPORTA DIENA OLAINES SPORTA CENTRĀ 

 
 Olaines sporta centra rīkotajā „Sporta dienā” piedalījās visas pašvaldības iestādes, 

prezentējot savu izglītības iestādi.  Mūsu  komanda bija pārģērbusies par ļoti skaistām 

„magonītēm”. Pēc prezentācijas sākām gatavoties sportiskajām aktivitātēm.  Apspriedām 

labākās stratēģijas un ar lielu prieku un azartu izpildījām visus uzdevumus. Šogad bija 

izdomāti daudz interesantu un sportisku uzdevumu, kuros katrs komandas biedrs varēja 

izpausties.  

  

Šī stafete bija 

vissmieklīgākā. Šeit bija 

jāsagriežās un tad jāskriet ar 

badmintona raketi rokās, 

nedrīkstēja nomest zemē 

bumbiņu.  

 

 

 
 

Šī bija slapjākā stafete, jo te mēs paspējām izšļakstīt ūdeni 

uz galda un uz zemes. Dažiem sanāca arī paslidināties pa izlieto 

ūdens peļķi. Mums nācās nedaudz iespringt, jo nemaz tik viegli 

nebija izpūst pingponga bumbiņu no ūdens glāzes iekšā tukšā 

glāzē. Beigās tas mums visām izdevās.  

 

Mēs esam ļoti draudzīgas un mākam sadarboties kā izcila komanda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporta skolotāja Madara Tauriņa 
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EKSKURSIJA UZ „LĀČIEM” 
 

Saulainā oktobra rītā pie 

pirmskolas iestādes pieripoja  

autobuss un sagatavošanas 

grupas bērni kopā ar skolotājām 

devās ceļā uz maizes ceptuvi 

„Lāči”, kas atrodas 30 minūšu 

braucienā no Jaunolaines, Rīgas - 

Liepājas (A9) 12. kilometrā. 

Piebraucot pie ceptuves, viesus 

sagaidīja smaidīgs Rūķis, kas 

aicināja vispirms visus doties uz 

viesu zāli, lai dzirdētu galveno 

par šo uzņēmumu. 

Ceptuve dibināta 1993. gadā 

un tā nodarbojas ar augstvērtīgu 

maizes un oriģinālu konditorejas produktu izstrādi. Galvenās uzņēmuma vērtības ir dabīgu 

izejvielu izmantošana un augsta produktu kvalitāte. Lāču maizes ceptuvei piešķirts Zaļās 

karotītes Kvalitātes karogs. Rūķis aicināja bērnus rotaļās, kurās varēja iepazīties kā senie 

latvieši strādāja, lai izceptu garšīgu maizīti. Bērniem nācās sēt, pļaut, kult labību, un malt 

graudus dzirnavās. 

Tikai uzvelkot bahilas un baltus halātus kā īstiem maizniekiem, visi varēja doties uz 

ceptuves telpām. Rūķis parādīja, kādas izskatās krāsnis, kurās ievieto maizi. „Lāču” maizes 

cepšanai tiek izmantotas no seniem laikiem izkoptās meistaru zināšanas un prasmes. Maize 

tiek cepta no dažāda maluma rudzu miltiem. Raudzēšanas process norit koka kublos. Rūgšanas 

pamatu veido ieraugs, nevis presētais raugs. Maize tiek cepta ar īstu malku kurinātā klona 

krāsnī un tas viss kopumā nodrošina maizes īpašo garšu un uzturvērtību. 

Bērni ieskatījās telpās, kur tiek griezta, fasēta maize, lai tālāk to varētu transportēt uz 

veikaliem un vēroja strādnieku darbu, redzot, cik tas ir grūts un atbildīgs. Rūķis aicināja arī 

pašus bērnus no mīklas izveidot kliņģeri un cepumus. Visi ar prieku ķērās pie darba – mīcīja, 

veltnēja mīklu, kaisīja rozīnes, riekstus, marmelādes, sapina kliņģeri un atdeva Rūķim, lai 

ieliek krāsnī  cepties. Bērni izveidoja no mīklas arī  katrs sev cepumu.  

Rūķis uzaicināja degustēt dažādus grauzdiņus – rupjmaizes, saldskābmaizes, ar 

ķiplokiem, ar papriku. Bērni tika pacienāti ar dažādiem maizes veidiem, ko cep „Lāčos.” 

Ekskursijas noslēgumā Rūķis pateicās par apciemojumu un aicināja aplūkot apkārtni, 

kamēr cepās kliņģeris un cepumi. Bērni priecājās par ziedošajiem krūmiem, sakopto vidi un 

pārdomāto rotaļu laukumu. Kad kliņģeris un cepumi bija izcepušies un ievietoti milzīgā kārbā, 

visi devās atpakaļ uz pirmsskolas iestādi, lai nogaršotu „Lāču” gardumus. 

  
Pirmsskolas skolotāja Daiga Broka 
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KAS TAS IR? 

 
1. Spārni ir, bet gaisā pacelties nevar. 

2. Tie man pieder jau gadus daudz, bet, cik to pavisam- nezinu gan. 

3. Zobu daudz, bet neko neēd. 

4. Tev dots, bet citi to lieto. 

5. Tas mašīnas aptur, bet nav policists . 

6. Kad iedur, tad puns. 

7. Omīte tur glabā sīpolus, mamma tās velk kājās, manējās neder, jo 

pārāk mazas. 

„Kas tas ir?”. Vai varējāt izdomāt atbildes uz visām 

mīklām? Nebija taču grūti....Tās  ir mūsu bērnudārza bērnu 

izdomātās mīklas! Pagājušā mācību gadā pieteicām dalību Latviešu tautas mīklu galda spēļu 

ražotāja SIA „Spēļu skapis” izsludinātajam konkursam „Kas tas ir?”, kurā piedalījās 40 

pirmsskolas izglītības iestādes no visas Latvijas. Mūsu bērnudārza vecāko un sagatavošanas 

grupu bērni kopā izdomāja 110 mīklas- patiešām interesantas! Žūrijai izvēlēties labākās bija 

grūti, jo tika iesūtītas ļoti daudz mīklu, tāpēc vērtēja arī iesūtīto mīklu kvalitāti. Protams, 

galvenā balva bija tikai viena- iespēja iegādāties rotaļlietas SIA „ANVOL” 300eur vērtībā 

saņēma Jūrmalas PII „Austras koks”. Taču par interesantām mīklām piešķīra arī 4 

veicināšanas balvas -  mūsu iestāde saņēma vienu no 4 balvām: lielisku spēli „Abra” ar 900 

latviešu tautas mīklām.  
Atminējumi: 1.vējdzirnavas,2.mati,3.ķemme,4.Tavs vārds,5.luksofors,6.kukainis,7.plānās zeķubikses 

 

VIDES FORUMS JEB EKOSKOLU KOORDINATORU NOMETNE  
 

Ekoskolu koordinatoru nometne ir izglītojošs 

pieredzes apmaiņas pasākums Ekoskolu pārstāvjiem,  

kas pulcē aktīvākos Ekoskolu programmas dalībniekus, 

un tā ietvaros notiek apmācības un praktiskas 

nodarbības, kas sniedz iespēju dalīties pieredzē par 

vides izglītības īstenošanu. Par tradīciju kļuvušais 

vasaras forums notika Mazzalves pamatskolā, gleznainā 

vietā Dienvidsusējas upes krastā un pulcēja vairāk kā 

200 dalībniekus. Arī mēs, kā ik katru gadu, devāmies uz 

šo Ekoskolu koordinatoru forumu . Šogad bija iespēja 

tikties ar vides ekspertiem un lektoriem. Savukārt jaunas iemaņas apgūt un radoši izpausties 

varēja dažādās tematiskajās darbnīcās - kopā ar vides žurnālisti A.Toomu uzzināt zaļās 

alternatīvas mājsaimniecībām, ar S.Popkovu - gatavot dabīgo kosmētiku Arī skolotāji bija 

sagatavojuši darbnīcas, kurās dalīties dažādās iemaņās – dekupāžas mākslā, papīra un audumu 

atlikumu radošā izmantošanā.  
Ekopadomes koordinatore Maija Skrindževska 
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RUDENS SVĒTKI „MAIZĪT, MANA BAGĀTĪBA” 
 

 
Cepu, cepu kukulīti, 

Citu dižu, citu mazu; 

Dižais bija dižajam, 

Mazais bija mazajam – viena no pirmajām tautas dziesmām, ko, 

rokas plaukšķinādami, skaitām kopā ar mazuļiem. 

 

 

„Melns darbs, balta maize” – latviešu tautas gudrība, ko ikdienā bieži aizmirstam. 

Vai mūsdienu jaunā paaudze vispār apzinās maizes vērtību, un cik lielā mērā šīs apziņas 

trūkums ir mūsu pašu vaina? Mācīt bērniem apzināties maizes vērtību, saprast, cik daudzi 

cilvēki ir ieguldījuši darbu, lai maizīte tiktu līdz mūsu galdam, tas šoruden bija mūsu galvenais 

uzdevums, kas vainagojās ar maizes svētkiem visā bērnudārzā. 

Vecāko grupu bērni parādīja latviešu tautas pasaku „Brīnuma maizes klaips”, pēc  

Dz.Rinkules-Zemzares stāsta „Doniņas ceļojums” veidotas dramatizācijas. Mazākie skandēja 

tautas dziesmas un dziedāja par maizīti, tās tapšanas garo ceļu, maizītes godāšanu un 

darāmajiem darbiem, lai maizīte tiktu uz mūsu galda.  

Šajās dienā visā bērnudārzā bija jūtama maizes 

smarža, jo bērni kopā ar vecākiem veidoja izstādi, kurā 

varēja apskatīt, cik daudzveidīga un dažāda ir maize, 

tās izstrādājumi, kā arī nogaršot dažādus interesantus 

un iepriekš neredzētus maizes veidus. Bērni grupās 

mīcīja mīklu un cepa bulciņas, cepumus un rausīšus. 

Cerams, ka iegūtā pieredze turpmāk ikdienā liks 

mainīt paviršo attieksmi pret mūsu galveno bagātību – 

maizīti, cienīt to pašiem un mācīt cieņu citiem. 

 
Mūzikas skolotāja Lolita Sauliete 

 

MAGONĪTEI 50! 

 
Ir apritējuši 50 gadi kopš tika uzcelta mūsu pirmsskolas 

iestāde “Magonīte”, tādēļ maija mēnesī pirmā stāva gaitenī 

tika atklāta izstāde “Magone”, kur varēja aplūkot bērnu  un 

vecāku kopīgos darinājumus. Visi darbi bija ļoti radoši, 

interesanti un daudzveidīgi. Tie bija veidoti visdažādākajos 

stilos un paņēmienos no dažādiem materiāliem. Iestādes 

darbiniekiem, bērniem un viesiem radās patīkams izbrīns, 

redzot kaut  ko tik neparastu un oriģinālu. 
Pirmskolas skolotāja Svetlana Feoktistova 
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SNIEGS – TAS IR JAUTRI! 

 

Cik daudz ir ziemas aktivitāšu un jautrības: 

slidošana, vizināšanās ar kamaniņām, slēpošana. Sniega 

pikošanās spēles - tās vienmēr ir jautras un aktīvas! Un, ja 

Jūs paņemsiet līdzi pastaigā lāpstiņas, spainīšus un 

slotiņas, tad var celt un būvēt veselas pilsētas no sniega! 

Un nav obligāti jābūt sniegavīram. Kaut gan, ir vērts 

atzīmēt, ka sniegavīri arī ir dažādi: dažreiz ziemā uz ielas 

var ieraudzīt brīnumu ar burkānu deguna vietā, tad ir 

vēlēšanās iedot medaļu mazam tēlniekam. Galvenais sniega 

tēlniecības laikā - iekļaut savu fantāziju. Un atgādiniet 

bērnam, ka sniegs - tas ir tas pats māls, plastilīns, tikai 

figūriņas ir daudz apjomīgākas. 

 

Pirmsskolas skolotāja Jelena Aleksejeva 

 

IZRĀDE BĒRNIEM 

 

Katru gadu Olaines PII „Magonīte” darbinieki sagatavo teātra izrādi bērniem. Bērnos 

prieku rada tas, ka izrādē aktieri ir pazīstami cilvēki – audzinātājas un auklītes. 

 Lai veidotu izpratni, ka visi labie darbi atmaksājas, bet par sliktajiem jāsaņem sods, tapa  

„Trīs vilcēni, jeb zelta likums”. Skatītāji ar neviltotu 

interesi sekoja notikumiem un atklāti pauda savas 

emocijas, pārdzīvojot par vilcēna veiksmēm un 

neveiksmēm. Vienīgi bērniem likās, ka izrāde varēja 

būt ilgāka. Izrādes dalībnieki nolēma sazināties ar 

kādu no Olaines pilsētas PII, par iespēju arī citiem 

bērniem parādīt savu iestudējumu. Atsaucīga bija 

Olaines PII „Dzērvenīte” vadītāja vietniece 

izglītības jomā I. Zalpētere, kura mūs uzaicināja 

ciemos. Jutāmies kā īsti aktieri, jo spēlēt izrādi 

„svešās mājās” ir liela atbildība un jāprot sevi parādīt no labākās puses. Viss izdevās un 

gandarījuma sajūta, ka arī mēs kaut ko varam, radīja mūsos vēlmi arī turpmāk iestudēt izrādes 

bērniem par dažādām tēmām. 

Vad. vietniece izglītības jomā Māra Orinska 


