
 

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestādes projekta 

“Zaļie pirkstiņi pirmsskolā” 
norises aktivitātes 

 
Janvāra mēnesī 221. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un skolotājas 

uzsāka sagatavošanas darbus RIIMC projektā “Atbalsts kompetenču pieejas 

īstenošanai pirmsskolā” savas izvēlētās tēmas - “Zaļie pirkstiņi pirmsskolā” sekmīgai  

realizācijai. Pedagogi un bērni tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un saturu, tika 

sastādīts plāns 2022. gadā īstenojamām norisēm. Skolotājas kopā ar bērniem izpētīja 

telpaugu stāvokli grupiņās un gaiteņos, meklēja to pareizos nosaukumus un  novērtēja 

augu kopšanas apstākļus. Projekta mērķis ir augkopības pamatu apgūšana, lai sekmīgi 

varētu integrēt jaunajā mācību saturā un veicinātu dabaszinības veicinošas mācības 

pirmsskolā.  

221. PII atrodas klusā centra zaļajā zonā, tai ir plaša teritorija ar vairākiem 

dižkokiem. Katra grupiņa ir izvēlējusies sev ar laukumiņā esošajiem kokiem saistītu  

nosaukumu - ¨Kastanīši”, “Zīlītes”, “Čiekuriņi”, “Ābolīši”, “Pīlādzīši” un “Ķirsīši”.  

Taču pedagogiem vēl trūkst nepieciešamās zināšanas un prasmes augkopībā, vides 

veidošanā un augu aizsardzībā un šīm tēmām atbilstoša mācību satura plānošanā 

izglītības satura reformas kontekstā pirmsskolā. Pedagogu kolektīvs izrāda lielu interesi 

smelties zināšanas un praktiski sadarboties ar augkopības profesionāļiem, lai iegūtu 

zināšanas par apstādījumu veidošanu, telpaugu kopšanu un zaļu, sekmīgu 

saimniekošanu dārziņa teritorijā un Brasas apkaimē. Skolotājas vēlas iegūt pārliecību 

un profesionālo gatavību īstenot augkopības un zaļas, sakoptas vides veidošanas 

jēgpilnu apguvi pirmsskolā. Arī bērni teritorijā un rotaļu laukumiņos labprāt un ar lielu 

degsmi piedalās rudens un pavasara teritorijas sakopšanas darbos, sēj zāli laukumiņos, 

mācās saudzēt un neizbradāt augšanas periodā un arī grupiņās uz palodzēm audzē katrs 

savu sīpolu, diedzē un vēro dažādus augus. Janvāra beigās jau notika pirmais lekciju 

cikls un tā galvenā tēma bija telpaugu kopšana. Lai pienācīgi sagatavotos izvēlētajai 

tēmai, skolotājas kopā ar bērniem apzināja un novērtēja grupiņās esošo augu izskatu un 

veselību. 

 

 

 

1.attēls. Skolotājas ar bērniem novērtē 

telpaugu stāvokli 

 



 

 

2.attēls. Skolotājas ar bērniem veidojušas 

telpaugu foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tālākajās konsultācijās skolotājas sadarbībā ar bērniem gatavosies pavasara 

sēšanas un stādīšanas darbiem, vienlaikus īstenojot dabas un brīvdabas pedagoģijas 

darbību  atbilstoši jaunajam mācību saturam. Tiks praksē iedzīvinātas jaunizstrādātās 

rotaļnodarbības, uzlabots un izvērtēts mācību sniegums, iekārtota, kvalitatīvāk 

apzaļumota teritorija pašu spēkiem.  

 

 

Materiālu sagatavoja Rīgas 221. pirmsskolas projekta vadītāja Inga Gaile 
 

 

 

 

 


