Par projektu “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā”.
Pateicoties RIIMC finansējumam no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Laismiņa” pedagogi piedalījās projektā “Atbalsts kompetenču
pieejas ieviešanai pirmsskolā”.
Projekta nepieciešamību veicināja pedagogu ikdienā veiktie vērojumi, kurus izvērtējot
konstatējām, ka bērniem trūkst tiešas pieredzes dabā, kas izraisa gan dažādas veselības un
uzvedības problēmas, gan arī atbildības par dabas saudzēšanu mazināšanos.
Par projekta mērķi izvirzījām pedagogu profesionālo prasmju un teorētisko zināšanu pilnveidi,
lai mācīšanās ārā iedrošinātu bērnus izzināt, izprast un saglabāt vidi tuvākajā apkārtnē un izmantot
to kā daudzveidīgu mācību vietu un iedvesmotāju. Apzināt iestādes apkārtni, dzīvo dabu un
objektus tajā, notiekošos procesus, to cēloņus un likumsakarības.
Lai palīdzētu pedagogiem pēctecīgi plānot mācību procesu dabaszinātņu mācību jomā, veidojām
konsultācijas- individuālos lasījumus visos pirmsskolas izglītības posmos 8 tematos( Nr.1,2).

Nr.1

Nr.2

Lai saprastu, ko vēlamies sasniegt un kādi uzlabojumi nepieciešami, plānojām un organizējām
atvērtās rotaļnodarbības, tādejādi, ieguvām informāciju par to, kā mums sokas ceļā uz mērķi.
Izstrādājām rīcības plānu- apzināt tuvāko apkārtni, pilnveidot teorētiskās zināšanas par pašvadītas
mācīšanās prasmju attīstīšanu visos pirmsskolas izglītības posmos dabaszinātņu mācību jomā.
Plānot un organizēt rotaļnodarbības, kas balstītas uz tuvākās apkārtnes iepazīšanu un piederības
sajūtas veicināšanu savai dzīves videi( Nr.3,4).

Nr.3 Rotaļnodarbības -tuvākās apkārtnes iepazīšana

Nr.4 Rotaļnodarbības -tuvākās apkārtnes iepazīšana

Sadarbojoties ar vecākiem, pedagogiem un ar pašaizliedzīgu iestādes vadītājas atbalstu, bērnu
pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanā iestādes teritorijā tika izveidota Kukaiņu māja (Nr.5),

Nr.5

Kukaiņu māja

Nr.6 Iežu laukumiņš

Iežu laukumiņš (Nr.6), iztīrīti visi putnu būrīši iestādes teritorijā. Lai bagātinātu augsni puķudobēs
un zālājos tika papildināts komposts ( Nr.7).

Nr.7 Komposta veidošana

Nr.8 Apkārtnes izpēte un sakopšana

Nr.9 Apkārtnes izpēte

Pavasarī tika veikta vecās zāles “izķemmēšana” ar grābekli, lai augsnes virskārtā nokļūtu
skābeklis un tā elpo(Nr.8, 9), ar lielu interesi bērni piedalījās projektā “No sīpola (sēklas) līdz
ziedam!”(Nr.10,11,12).

Nr. 10 -12. Projekts “No sīpola (sēklas) līdz ziedam!”

Projekta ietvaros pedagogi dalījās pieredzē, pilnveidoja zināšanas un prasmes, kā arī apguva
daudzveidīgus praktiskos paņēmienus pētnieciskās darbības plānošanā un organizēšanā kopā ar
fantastiskiem lektoriem- Ievu Lazdu, Intu Somu, Anitu Ieriķi, Arti Treimani.

Lektore Ieva Lazda ievadlekcijas, vides nodarbības laikā sniedza ne tikai teorētiskas zināšanas par
pētniecisko prasmju veidošanas iespējām pirmsskolā, bet arī pedagogiem palīdzēja apzināt
izzinošo vidi iestādes teritorijā( Nr.13,14).

Nr.13 I.Lazda vada nodarbības

Nr.14 Vides nodarbība I.Lazdas vadībā

Lektore Inta Soma seminārā, vides nodarbībā “Pozitīva pārdzīvojuma, pieredzes un mācīšanās
jēgas nozīme pētniecisko prasmju attīstībā”- atklāja interesantus faktus par dzīvās dabas pētīšanas
iespējām un paņēmieniem tuvākajā apkārtnē, kā arī dalījās pieredzē par praktisku eksperimentu un
vērojumu organizēšanas iespējām pirmsskolā( Nr.15,16,17).

Nr.15-17 I.Somas vadītajā vides nodarbībā

Mācību brauciena maršruts tika izvēlēts atbilstoši projekta mērķim un pedagogu interesēm.
Minilekcijas, vides nodarbības laikā Tērvetes Tauriņu mājā lektors Artis Treimanis sniedza

teorētiskas zināšanas par kukaiņu daudzveidību un to vērošanas īpatnībām( Nr.12), pozitīvas
emocijas pedagogiem izraisīja ciemošanās Tauriņu mājā( Nr.18, 19).

Nr. 18 -19 Vides nodarbībā Tērvetē

Vides nodarbības laikā Ķemeru tīreļa purvā pedagogi iepazina purva ekosistēmu, piedalījās
pētījumos un praktiski izmēģināja pielietot savas zināšanas (Nr. 20, 21).

Nr.20 -21 Vides nodarbība Ķemeru purvā

Projekta noslēgumā pedagogi dalījās ar labās prakses piemēriem, kopā izspēlēja projekta laikā
izgatavotās spēles un izzināja dabas pētniecības darba lapas, demonstrēja projekta laikā piepildītās
ieceres, dalījās pārdomās par iestādes turpmāko darbu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanā
dabaszinātņu mācību jomā- sakņu dārziņa izveidi, u.tml. ( Nr.22,23).

Nr.22 -23 Projekta noslēgums

Milzīgs paldies RIIMC par piešķirto finansējumu, kas deva mūsu iestādes pedagogiem
iespēju uzaicināt zinošus un harizmātiskus lektorus, kuri papildināja pedagogu teorētiskās
zināšanas, iedvesmoja praktiski darboties un pilnveidot prasmes eksperimentu un
vērojumu veikšanā dabaszinātņu mācību jomā. Paldies par pozitīvajām emocijām un
darbošanās prieku!
Mūsu iestādes pedagogi atbalsta Dabas muzeja direktores atziņu: “Kā var mīlēt to, ko
nepazīsti? Vediet bērnus dabā!”
Dina Balode
RPII “Laismiņa”
vadītājas vietniece

