
Pīgas 221. pirmsskolas izglītības iestādes projekta 

 “Tradicionālās kultūras  apguvi veicinošs mācību saturs un  

kompetencēs balstītas metodikas apguve un īstenošana” 

 norise un nozīme. 
 

 Novembra mēnesī 221. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un 

skolotājām tika dota iespēja īstenot savu ieceri - projektu “Tradicionālās kultūras  

apguvi veicinošs mācību saturs un kompetencēs balstītas metodikas apguve un 

īstenošana”. Pie tautas tradīciju padziļinātas izzināšanas un iekļaušanas jaunajā mācību 

saturā pedagogu kolektīvs un atbalsta personāls jau bija uzsākuši darbu iepriekšējā 

mācību gadā un tāpēc ar prieku piekrita turpināt iesāktās tēmas un apgūt jaunas. 

Projekta būtība ir ikdienas norisēs visās mācību jomās saskaņoti un savstarpēji 

sadarbojoties, izzināt un apgūt tradicionālo kultūru un mākslu, vienlaikus arī apgūstot, 

gatavojoties un atzīmējot Saules gada tradicionālās norises.  

 

 
1. attēls. Saules gads. 

 

Bērni praktiski apguva gan vēja rādītāju, gan saules pulksteņa izgatavošanu pēc 

seņču tradicionālajām metodēm, pētīja un mērīja dabas norises visa mācību gada 

garumā, tādējādi gūstot jaunas atziņas un zināšanas par dabā notiekošajām parādībām.   



Skolotājas kopā ar bērniem arī vāca dabas materiālus pirmsskolas izglītības iestādes 

teritorijā un tuvējā apkārtnē. 

Tradīciju kopšana notika, visam pedagoģiskajam personālam izvirzot kopīgus 

mērķus un veicot saskaņotas darbības. Katrai norisei bērni gatavoja visas 

nepieciešamās lietas paši. 

 

 

2. attēls. Bluķa vilkšanas noslēguma brīdis.  

  

 

 Tika organizētas arī pētnieciskās pastaigas tuvējā apkārtnē, lai vērotu dabas 

norises un iepazītos ar dabā vērojamām atšķirībām dažādos gadalaikos. Pateicoties tam, 

ka projekts norisinājās vairāku mēnešu garumā, visas aktivitātes izdevās arī aprobēt, 

sagatavot materiālus, atspoguļot sadarbību un uzdevumus sekmīgai kompetencēs 

balstītas metodikas apguvei un īstenošanai tradicionālās kultūras apgūšanā. Bērni ne 

tikai mācījās dziesmas un rotaļas, bet iepazina saimniekošanu dabā un telpās, 

tradicionālo ēdienu gatavošanu, paši darbojās, cepa raušus un krāsoja olas, izmantojot 

tradicionālās metodes. Izveidotie metodiskie materiāli un aktivitāšu apraksti noderēs 

turpmākajā mācību procesā. 



 
3. attēls. Olas sagatavotas krāsošanai. 

 

Kopumā projekta dalībnieki ir čakli pastrādājuši un ar prieku un dāsnu materiālu 

klāstu gaida tālākās ieplānotās norises, jo vēl priekšā vasaras cikla aktivitātes kā Zāļu 

diena, ielīgošana. Vienīgi žēl, ka epidemioloģiskās situācijas dēļ ar lektori Guntu Siliņu 

– Jasjukeviču tikāmies vienīgi attālināti un arī norišu aktīvā daļa notika atsevišķi katras 

grupas ietvaros. 

 Pateicamies Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centram par atbalstu 

projekta īstenošanai! 

 

Sagatavoja Inga Gaile 

 


