
Projekta apkopojums 
„Brīvdabas pedagoģija Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Blāzmiņa” – Es dabā – brīvs, radošs, patstāvīgs.” 

Ir noslēdzies laika posms no 10.oktobra līdz 10.aprīlim, kura laikā 
tika realizēts RIMC piedāvātam  projekta konkursam „ Atbalsts kompetenču 
pieejas ieviešanai pirmsskolā”, kuru mūsu iestāde izmantoja  ar mērķi 
pilnveidot Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ”Blāzmiņa” pedagogu 
zināšanas un prasmes bērnu radošas domāšanas, radošas darbības attīstībā 
dabā.  

Projekta sākuma posmā tika saplānoti uzdevumi, kuri projekta laikā 
jāizdara, kā piemēram:  

• Uzlabotas profesionālas prasmes un teorētiskās zināšanas, 
balstītas uz dabas pedagoģiju, aktīvi darbojoties semināra 
laikā, lektores vadībā.  

• Iepazīsti labās prakses piemēri dabas pedagoģijā, apmeklējot 
PII, kura ir specializējusies vides izglītības jomā.  

• Iegūto zināšanu izmantošana ikdienas darbā ar bērniem. 
Bērns kā pētnieks dabas vidē, pedagogs kā procesa virzītājs.  

• Izstrādāti tuvākās apkārtnes pētījuma objekti kuros bērni 
izziņas procesu uztver kā brīvu spēli, kur pats bērns ir 
atklājējs.  

• Apkopotas un popularizētas gūtās idejas  praktiskajā darbībā 
ar bērniem. 

RPII ”Blāzmiņa ” bija tas gods klausīties teorētiskas zināšanas un 
līdzdarboties dažādās aktivitātēs, lektores Antas Ieriķes vadībā, 25.oktobrī, kā 
arī pavisam drīz, 6.novembrī, iestādes darbinieki devās pieredzes braucienā 
uz Priekuļiem, PII „Mežmaliņas”, kur iegūtās zināšanas varēja papilināt un 
redzēt tās darbībā.   

Pēc redzētā un dzirdētā pedagogiem bija laiks aprobēt jauniegūtās 
zināšanas, dalīties sajūtās, idejās un ieviest brīvdabas pedagoģiju ikdienas 
dzīvē. Iestādē izveidojām maršrutus pa tuvāko apkārti, apkopojām metodisku 
materiālu ar dažādām aktivitātēm dažādos maršrutos, kā arī izvirzījām jaunus 
mērķus iestādes teritorijas labiekārtošanai.  

Liels paldies atsaucīgajām kolēģēm, kuras ieguldīja laiku, lai dotos 
pa jaunajiem maršrutiem, izmēģinātu jaunas metodes mācību satura 
apgūšanai, kā arī ienestu dabu iestādē, kas paspilgtina mēneša tēmu. 
Iestādes pedagogs, Zane Šteinberga, labprāt ar bērniem devās uz mežu 
sakot :” Nav nevienas jomas, SR, kurus nevar apgūt dabā. Pastaiga jāplāno 
un jābauda bērnu radošums, interese un prāta asums.” Ļoti gaidam 
pandēmijas beigas, lai varam izdarīt visus saplānotos darbiņus, iestādes 
teritorijas labiekārtošanā, līdz galam.  

Paldies RIMC par iespēju piedalīties šāda veida projektā! 



 

Pielikums 

 

1. Att. RPII ”Blāzmiņa” līdzdarbojas Anitas Ieriķes lekciju ciklam. 

  

2. Att. RPII”Blāzmiņa”ciemojas PII „Mežmaliņas”. 



 

3. Att. Attēlā redzama „runājošā siena”, uz kuras atspoguļoti ne vien 

informācija ar jau esošajām zināšanām un apgūstamām, bet arī 

foto attēli no pašu bērnu darbības mežā.  

 

 

4. Att. Attēlā redzams , ka daba ir „ienākusi ” grupā. Bērni radoši 

izspēlē dažādas ainas no dzīves mežā, maksimāli daudz 

izmantojot dabas materiālus. 



 

 

 

5. – 6. att. Attēlos redzama nodarbība mežā. 



 

7. Att. Ko varam atrast iestādes teritorijā? ( 4-5.g.) 

 

8. Att. Rotaļlaukuma izveide, izmantojot dabas resursus.  



 

 

9. Att. Jaunieviesums – dubļiu virtuve gaida siltāku laiku jautrām 
nodarbēm. 

 

10. Att. Attēlā redzama siltumnīca un dobes procesā. Audzēsim 
dažādus veselīgus produktus paši.  

Teksta autore un projekta vadītāja RPII „Blāzmiņa” pedagogs Līga 
Līdace  


