
Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā”. 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Laismiņa” no 2019. gada 10. oktobra ar RIIMC atbalstu 

piedalās projektā “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā”. Mūsu mērķis - īstenot 

pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, lai iestādes teritorijā izveidotu izzinošu mācību vidi 

un izstrādātu metodiskos materiālus bērnu pašvadītas mācīšanās prasmju nodrošināšanai 

dabaszinātņu jomā. Pateicoties projekta finansējumam lektores Ievas Lazdas vadībā pedagogi  

iepazina piemērotu mācību līdzekļu, mācību vides un papildu avotu izmantošanas iespējas un to 

nozīmi rotaļnodarbību plānošanā dabaszinātņu mācību jomā. 

 

 Kopā ar lektori pedagogi apzināja izzinošo mācību vidi iestādes teritorijā. 

 

 



Dabas izziņas un pētnieciskās nodarbības par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām notika gan 

iestādes telpās, gan ārā. Darba procesā tika izmantots īpaši dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts 

aprīkojums, darba lapas. Lektore Inta Soma aicināja, pārvietojoties pa iestādes teritoriju ar 

aizsietām acīm, izjust iestādes apkārtni, reljefu un attālumu starp objektiem. 

Kopā ar lektori pedagogi pilnveidoja prasmes orientēties apkārtnē, mēģināja atpazīt fotogrāfijā 

apkārtnes objektus, daudzveidīgi iepazīt vidi, skaņas tajā. 

 

 

Dabas nodarbībās pedagogi apzināja iežu daudzveidīgās formas, krāsas, izmērus dabā. Ar vecāku 

atbalstu tika izveidota “iežu zona” iestādes teritorijā. 

Lai ne tikai rosinātu bērnus izzināt, bet arī parūpēties par “mazajiem brāļiem”, pedagogi iesaistīja 

vecākus Kukaiņu mājas celtniecībā.  

 

 



Lekcijās un vērojumos iegūtās zināšanas pedagogi izmantoja darbojoties ar bērniem - vēroja, kas 

notiek ar kritušām lapām, kā tās krājas, samirkst, kļūst slidenas, salīp, zaudē krāsu.  

Piedalījās teritorijas sakopšanā, izveidoja kompostu (dabisku mēslošanas līdzekli), lai uzlabotu 

zālienu un puķu dobes ar barības vielām bagātu, augstvērtīgu augsni.  

 

Bērns emocionāli reaģē uz visu, kas viņam ir jauns un interesants. Zinātkāre stimulē bērnu 

pētnieciskai darbībai un eksperimentiem, tāpēc rudenī pedagogi aicināja bērnus iestādīt tulpes un 

narcises savas grupas laukumiņā, lai rosinātu pavasarī pētīt to augšanu un ziedu dažādību. 



Projekta ietvaros pedagogi plānoja, īstenoja un analizēja atvērtās rotaļnodarbības, kuru 

organizēšanā un vadīšanā izmantoja lekcijās un dabas nodarbībās gūtās zināšanas un prasmes. 

 

 

Tika papildināta materiālā bāze ar jaunām spēlēm (“Lapu domino”, “Koku noteicēji”)  radošas 

pētnieciskās darbības organizēšanai dabaszinātņu jomā, kas balstītas uz vietējās apkārtnes 

iepazīšanu, veidojot bērnu piederību savai dzīves videi. 
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