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Projektu „Iekļaujoša pirmsskola bērnam – vizuālie, audiālie un kinestētiskie
izglītojamie”
(projekta numurs 2015-1-LV01-KA219-013400) ieviešanu līdzfinansē Eiropas
Savienība programmas Erasmus+ ietvaros.
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās
satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu
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IEVADS

Projektā “Iekļaujoša pirmsskola bērnam – vizuālie, audiālie un
kinestētiskie izglītojamie” četras pirmsskolas no Latvijas, Rumānijas,
Igaunikas un Turcijas līdzdarbojās jaunu mācīšanās organizāciju formu
izstrādē, kas ļautu attīstīt 21.gadsimtam tik būtisko individualizētās
mācīšanās pieeju pirmsskolās. Mācīšanos pirmsskolā nevar raksturot
tikai ar apstiprinātu programmu vai pirmsskolas rotaļnodarbībām –
mācīšanās kā dabisks process var tikt īstenota jebkurā dzīves situācijā,
tāpēc ģimenei ir nozīmīga loma motivētas un ilgtspējīgas mācīšanās
prasmes attīstībai bērnos.
Vecāku rokasgrāmata ir radīta tām ģimenēm un pieaugušajiem,
kas vēlas atbalstīt bērnu mācīšanās prasmju attīstību to dzīves pirmajos
mācīšanās soļos. Rokasgrāmata sniedz 21.gadsimta izglītības satura
vīziju, ieskatu mācīšanās metožu dažādībā un ieteikumus efektīva
mācīšanās procesa organizācijai atbilstoši bērna uztveres tipam. Vecāki
no iesaistītajām valstīm ir īstenojuši projektā daudzveidīgas mācīšanās
aktivitātes mājās un piedāvā savas idejas STEM mācīšanās organizēšanai
mājas vidē.

3|

MĀCĪŠANĀS KĀ 21.GADSIMTA IZAICINĀJUMS
“Izglītība nav faktu mācīšanās,
bet sava prāta izkopšana domāšanai.”
Alberts Einšteins
Pirmsskolas, attīstības centri, sākumskolas – visas izglītības
iestādes pēdējo divdesmit gadu pagātnē ir saskārušās ar pilnībā jauniem
izaicinājumiem. Ja katrs no mums mēģinātu rast atbildi, kāpēc
izaicinājumi un pārmaiņas ir tik būtiski salīdzinājumā ar to laiku, kad
skolu apmeklējām to mēs, vecāki, - atbilde noteikti nebūs viennozīmīga.
Lielākā daļa pedagogu teiktu, ka mūsdienās bērni ir mainījušies
un šīs izmaiņas ir atstājušas tiešas ietekmes uz viņu vajadzībām un
mācīšanās motivāciju. Citi pedagogi norādīs, ka vides un sociālās
izmaiņas ir būtiski mainījušas bērnu psiholoģiskās attīstības procesu.
Diemžēl šīs globālās izmaiņas ietemē bērnus daudz vairāk kā mēs –
vecāki – esam tam gatavi. Tādējādi ir jāatzīst, ka jaunu mācīšanās metožu
un mācīšanās rīku pielietošanā mēs vairāk paļaujamies uz intuīciju, nevis
savām zināšanām, jo mūsu, vecāku, iegūtās prasmes, vērtības un
kompetences var nebūt pietiekamas informācijas laikmeta bērnu
vajadzībām.
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Tomēr jāatzīst arī tas, ka izglītības loma kopumā sabiedrībā ir
būtiski pieaugusi pēdējo gadu laikā. Ja pirms divdesmit gadiem izglītību
raksturoja pedagoga attiecības ar mācību klasi, tad mūsdienās mēs tomēr
saskatām izglītības procesu kā saikni starp indivīdiem – veidojot
pedagoga saikni ar bērnu. Individuālās pieejas pamatā ir bērna mācīšanās
vajadzību ievērošana un atbilstoša piedāvājuma nodrošināšana. Diemžēl
nodrošināt individuālo darbu 20 – 30 bērnu grupā ir milzīgs izaicinājums
un tāpēc pedagogi aktīvi strādā pie labākās pieredzes izmantošanas un
jaunas zinātības veidošanu.
Eiropas mācību programmas paredz ievērojamu prasmju un
zināšanu apguvi pirms obligātās sākumskolas gaitu uzsākšanas. Šo
prasību daudzums bieži mulsina sabiedrību un pieprasa bērniem aizvien
augstākus sasniegumus, tāpēc ir būtiski atcerēties, ka mācīšanās ir
dabiska bērna ziņkārības izpausme un mācīšanās gribai ir jānāk no paša
bērna. Ja mācīšanās procesā var novērot, ka pirmsskolas vecuma bērns
nevēlas mācīties, tad tas visbiežāk liecina, ka mācīšanās process nenotiek
atbilstoši bērna mācīšanās vajadzībām un tam nav sasaistes ar paša bērna
motivāciju mācīties.
Mācīšanās bērna īstenotās mācību darbībās nozīmē, ka mācīšanās
procesā ir pirmsskolas vecumposmā tiek nodrošinātas vismaz trīs pamata
kompetences – novērošana kā primārā bērna īstenotā lietpratība, izziņa
(lielākoties izmantojot mācīšanos caur darbību) un lietpratīvu skaidrot
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vai novērtēt mācīšanās rezultātu kā atgriezeniskā saikne attiecībā uz
pirmajām divām kompetencēm.
Novērojumi ir mācīšanās process, kas ietver ne tikai pazīvu
vizuālo kontaktu ar objektu, bet arī diskusijas un sarunas par objektu, kas
tiek novērots. Agrīnajā mācīšanās procesā ir ļoti svarīgi spēt novērtēt
mācīšanās procesu un to, ko tieši bērns mācās vai novēro. Gadījumos,
kad mācīšanās mērķis nav skaidrs, pats mācīšanās process nereti
pieaugušajam izliekas kā veltīgi patērēts laiks. Tāpēc organizētas
mācīšanās procesā ir būtiski zināt bērna mācīšanās vajadzības un “baltos
plankumus” viņa zināšanās, lai spētu piedāvāt mērķtiecīgu mācīšanās
procesu. Ja zūt mācīšanās pirmais solis – mācīties jēgpilni un ar mērķi –
ļoti bieži bērns apmulst, jo viņš nevar izvērtēt, vai viņam ir izdevies
sasniegt kādu rezultātu. Līdz ar to mācīšanās procesam nepieciešams, lai
bērns un vecāks zinātu, ko viņi mācīsies kopā, kādus objektus un lietas
viņi izmantos mācīšanās procesus un kādā vidē mācīšanās notiks.
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NOVĒRO

VĒRTĒ

IZZINI

Izziņa un mācību motivācija ir divas galvenās lietpratības, kas
ļauj attīstīt bērnā kritiskās domāšanas un caurviju prasmes. Agrīnais jeb
pirmsskolas vecumposms ir periods, kad attīstās dabiskās izziņas
prasmes atbilstoši bērna psiholoģiskajam attīstības procesam. Bērns
mēģina pieskarties dažādiem objektiem, izprast pasauli to izgaršojot un
tāpēc ir būtiski visu laiku atbalstīt bērnu izziņas prasmju attīstībā. Izziņa
agrīnajā vecumposmā nozīmē lielākoties to pašu ko mācīšanās caur
darbību jeb “learning by doing” un līdz ar to vienas un tās pašas darbības
atkārtota īstenošana var radīt dažādus mācīšanās rezultātus. Izziņas
darbības pieprasa milzīgu individuālo darbu un sevis motivēšanu, it īpaši
skolas vecumā, tāpēc šo prasmju attīstība pirmsskolas vecumposmā
ieliek stabilu pamatu tām prasmēm, kas ir kritiskas jau obligātās izglītības
ieguvē.
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Novērtēšanu un atgriezenisko saiti nereti mācīšanās procesā
uzskata par mazāk nozīmīgu (it īpaši agrīnajā vecumposmā), bet ir būtiski
apzināties, vai bērns ir sasniedzis mācīšanās procesā paredzēto rezultātu,
vai saturs atbilst viņa vajadzībām un iepriekšējām zināšanām un kā
turpināt noteiktā mācību satura apguvi.
21.gadsimta izaicinājums ir saprast, kādas būs tās paaudzes
vajadzības pēc 20 gadiem, kuru mēs šobrīd audzinām un diez vai varam
paredzēt, ar ko šī paaudze nodarbosies savā dzīvē. Tāpēc viena no
kritiskākajām vajadzībām izglītībā kopumā ir saprast, kādas vērtības un
atšķirības valda izglītības vērtību ķēdē. Ļoti vienkāršs jautājums – kam
mūsdienās ir lielāka vērtība – individuālajai konkurētspējai vai kopējiem
grupas

sasniegumiem?

Atbildi

uz

šo

un

daudziem

citiem

pamatjautājumiem izglītībā šobrīd meklē visas Eiropas valsts un
joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp Ziemeļeiropu un Dienvideiropu.
Pētnieki un izglītības darbinieki katru dienu mēģina atrast arī
atbildi, kas tad būs šīs nākotnes lietpratības un prasmes, kas būs
nepieciešamas mūsdienu bērniem.
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21.GADSIMTA LIETPRATĪBAS UN IZGLĪTĪBAS SATURA
MIJIEDARBĪBA
Radošums
• Kultūras zinātnes
Digitālā llietpratība
• Tehnoloģijas un mediju zinātnes
Kritiskā domāšana un problēmu risināšanas prasmes
• STEM
Komunikācija
• Valodas
Uzņēmējspēja un līderība
• Sociālās zinātnes
Sadarbība un līdzdalība
• Sociālās zinātnes un starpdisciplinārās mācības

Radošums

ir

viena

no

21.gadsimta

cilvēka

pamata

kompetencēm. Radošums ne vienmēr nozīmē gadsimta cienīgus
izgudrojumus vai ievērojamas reformas, taču radošuma būtība ir rast
aizvien jaunus uzlabojumus, lai soli pa solim virzītu sabiedribu uz
plašākām iespējām un stabilu labklājību. ;So kompetenci augstu novērtē
darba tirgus, jo radoši risinājumi ļauj radīt sabiedrībai aizvien
vajadzīgākus produktus un risinājumus. Radošums apzīmē kompleksu
prāta, prasmju un ieražu kopumu, kas nepieciešams jaunu ideju un satura
veidošanai.
Digitālās kompetences 21.gadsimta nozīmē jau daudz plašākas
prasmes nekā tikai IKT resursu lietojumu ikdienā. Laikmetā, kad
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socializācija notiek pamatā jau virtuālajā vidē, nepieciešamas gudras
digitālās praslmes, kas balstās uz IKT lietojumu kā vides un informācijas
resursus. Digitālā kompetence nav nodalāma arī no citām kompetencēm
– komunikācijas (valodu zināšanas), fiziskās (sasniegumu monitorings,
rezultāti), u.c. 2014.gadā īstenots pētījums par digitālo iekļaušanos un
prasmēm Eiropas Savienībā parādīja, ka 47% no esošajiem Eiropas
Savienības pilsoņiem šīs digitālās kompetences nav pietiekamas. Tas
liecina, ka tehnoloģiju straujā attīstība pieprasīs jaunu saturu un digitālās
prasmes mācīšanās procesā. Jau šobrīd digitālā kompetence ietver arī
tādas prasmes kā informācijas analīzi, komunikāciju, satura izstrādi,
drošību un problēmu risināšanas prasmes.
Kritiskā domāšana un problēmu risināšanas prasmes ir
cilvēka spēja pieņemt lēmumus, kas balstīti uz argumentiem un
zināšanām. 20.gadsimtā viena no prioritātēm izglītībā bija plaša satura
apguve. Ar katru gadu šis apjoms pieaug un tāpēc ir būtiski saprast, vai
mūdienu bērnam ir nepieciešams zināt vispārēju plašu informāciju vai
tomēr būtiskāk ir būt spējīgam lietot informāciju, lai pieņemtu lēmumus.
Ļoti iespējams, ka otrās pieejas ieviešana pirmsskolās un skolās nozīmēs,
ka tajās vairs nerunā par akadēmiskām prasmēm, piemēram, teorēmu
pierādīšana tiek izslēgta no satura, bet bērnam jābūt spējīgam, balstoties
uz savu intuīciju un prasmēm, aprēķināt cik krāsas nepieciešams, lai
nokrāsotu 5 kvadrātmetrus lielu laukumu. Kritiskās domāšanas un
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problēmu risināšanas prasmju pamatā ir abstrakto zināšanu aizstāšana ar
viedu zināšanu un prasmju lietošanu.
Komunikācija ir būtiska vērtība, kuras pamatā ir Eiropas
Savienības vairāk kā 40 gadu pieredze savstarpējā sadarbībā.
Nenoliedzami, ka Eiropas Savienības politika, nosakot visām Eiropas
Savienības valodā vienādu lomu, kā arī migrācijas politika, atverot
robežas trešo valstu pilsoņiem, ir būtiski mainījusi etnisko sastāvu
pirmsskolās un skolās. Kamēr Eiropas Sabienība mērķtiecīgi attīsta
musullmaņu integrāciju un komunikācijas spēju starp Eiropas Savienības
pilsoņiem un musulmaņiem, nenoliedzami strauji ir pieaugusi arī slāvu
un aziātu valodu nozīmība mūsdienu pasaules komunikācijā.
Uzņēmējspēja un līderība ir lietpratības, kas tiek sabiedrībā
vērtētas aizvien augstāk – it īpaši Austrumeiropā un Dienvideriopā, kur
to attīstība nozīmē dabisku pāreju no tām vēsturiski izveidotās
komandekonomikas sekām. Ja bērnam ir izteikti attīstītas līderības
spējas, tas ietekmē ne tikai paša bērna sasniegumus, bet arī ietekmi uz
grupu (vai sabiedrību), kurā tas atrodas un tādējādi – visas sabiedrības
labklājības attīstību. Abām šīm kompetencēm ir tieša saistība arī ar spēju
pieņemt lēmumus un atbildības attīstību mūsu bērnos.
Sadarbība un līdzdalība ir pamats bērna piederības attīstībai
noteiktai sabiedrībai un vēlmei tajā atrasties. Kvalitatīva līdzdalība
samazina sabiedrības. Jāapzinās, ka izglītības iestādes ir kļūvušas ne tikai
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par vietu, kurā tiek iegūtas zināšanas un prasmes, bet arī par platformu,
kurā ir iespējas attīstīt iekļaujošu sabiedrības miniatūru modeli.
Līdzdalībai ir tieša ietekme uz pilsoniskas sabiedrības attīstību un
vērtībām, kā arī tā ļauj veidot sabiedrības kopējo lēmumu pieņemšanas
procesu.
Visas iepriekš minētās kompetences jau ir labi pazīstamas
sabiedrībā, bet līdz šim lielākoties tās tika asociētas ar pieaugušo izglītību
vai šauras specializācijas speciālistu izglītošanu. Mācīšanās procesa un
satura balstīšana uz kompetenču attīstību skolās nozīmē būtiskas
pārmaiņas izglītības iestādēs, tranformējot tās no formālās izglītības
centriem uz iestādēm, kas nodrošina vidi un apstākļus prasmju un
zināšanu apguvi daudz mūsdienīgākā formā. Šādas pārmaiņas pēdējā
desmitgadē ir piedzīvojušas jau profesionālās izglītības iestādes, kuru
darbība tikusi tieši sasaistīta ar darba tirgu un uzņēmēju darbības vidi.
Jauna mācību satura un mācīšanās organizācijas formu ieviešana var
notikt tikai apstākļos, ja visi dalībnieki – skolotāji, bērni, vecāki,
pašvaldības, izglītības atbalsta funkciju iestādes – spēj rast veidu, kā
nodrošināt reformu ieviešanu.
Lietpratībā balstīta izzglītība ir piedāvājums, kas var tikt
veiksmīgi ieviests visā pirmsskolu un skolu tīklā. Tas prasa ieguldījumus
istāžu infrastruktūras pielāgošanā, lai nodrošinātu starpdisciplinārās
mācīšanās vidi. Ikdienā tas nozīmē, ka katrai izglītojamo grupai ir
nodrošināts aprīkojums, kuru var viegli pielāgot gan individuālai, gan
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grupu mācīšanās pieejai. Vienlaikus tikpat nozīmīgi ir nodrošināt arī
nepieciešamos IKT resursus, it īpaši lai atbalstītu izglītojamos ar
mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām, piemēram, satura
pārveidojošos audio risinājumus bērniem ar disleksiju.
Nenoliedzami, ka kompetenču mācību satura virzītāji ir
pedagogi. Ja tiek nodrošināta šāda mācīšanās pieeja, tad tas liecina par
pirmsskolu pedagogu pieredzi jau gadiem Eiropā nodrošinot nevis uz
mācību priekšmetiem balstītu mācīšanos, bet tieši starpdisciplināru. Jau
šobrīd pētījumi ir pierādījuši, ka matemātiskās un loģiskās prasmes ir
būtiskas arī agrīnai lasītprasmes attīstībai, tāpēc starpdisciplinārai
mācīšanās pieejai nav ierobežojumi – tikai profesionālie izaicinājumi.
Bērna mācīšanās vajadzības nosaka ne tikai viņa uztveres tips
(vizuālais, audiālais vai kinestētiskais), bet arī mācīšanās priekšrocības,
piemēram, mācīšanās klusumā, mācīšanās mūzikas pavadījumā,
elektroniska informācijas uztvere, statiska vizualizācija, utt. Jānorāda, ka
projekta pieredze apliecināja – mācīšanās procesa individualizācijai ir arī
būtiska ietekme uz kopējiem grupas sasniegumiem un to izaugsti, jo
mācīšanās procesa dažādošanas procesā attīstās arī bērnu sekundārās
prasmes.
Nenoliedzami jāatzīst arī vecāku ievērojamā loma mācīšanās
procesa individualizācijā. Vecākiem, kuru pirmsskolnieki uzsāk pirmās
izglītības iestādes apmeklējumu, nepieciešams nodrošināt pēc iespējas
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plašāku informāciju par viņu bērnu, lai nodrošinātu pedagogu spēju
veidot individualizētu pieeju jau no pirmās dienas. Diemžēl nereti tiek
piemirsts arī par turpmākās vecāku atgriezeniskās saites nozīmību
mācīšanās

procesā,

jo

tas

ļauj

veikt

agrīnu

pedagoģisko

priekšdiagnostiku par iespējiem mācīšanās traucējumiem. Vecāku
iesaiste pirmsskolas dzīvē veido pievienoto vērtību mācīšanās procesam,
jo ir neiespējami bērnam veidot divas mācīšanās vai sasniegumu sistēmas
un kopēja virzība uz vērtībām bērnam ir saprotamāka un pieņemamāka.
Kompetencēs balstītas izglītības komponentes

Skolas infrastruktūra

Pedagogu profesionālā kompetence

Kompetencēs
balstīta mācīšanās
un saturs

Vecāku iesaiste individuālajā
atbalstā
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Bērna mācīšanās vajadzības

AGRĪNĀ MĀCĪŠANĀS AR VECĀKIEM
Voroņenko Liene
“Vecākiem nepieciešams atcerēties, ka viņi nav bērnu skolotāji,
bet izglītības procesa dalībnieki, jo pārāk daudz pedagogu lomu esamība
viņu dzīvēs noved pie situācijas, ka bērns pazaudē savu līderi un
paraugu” – tā savulaik secināja psiholoģe, ar kuru esam strādājušas kopā
daudzus gadus. Pateikt to ir viegli, bet vecāku lomas uzliktie pienākumi
ne vienmēr ļauj atcerēties šo patiesību ikdienā. Mana pieredze pedagoģijā
un izglītības vadībā pierādījusi, ka lielāko ietekmi uz bērna mācīšanās
prasmju attīstību veido pašu vecāku uzvedība un rīcība, nevis detalizēti
izplānotas un sarežģītas mācīšanās aktivitātes. Nereti esmu atklājusi, ka
maniem bērniem diena zinātnes centrā ir būtiski paaugstinājusi
izzināšanas motivāciju un vēlmi, nekā manis sagatavotas darba lapas vai
nodarbības mājās. Lai mēģinātu veidot mācīšanās prasmju attīstībai
labvēlīgu vidi, esmu izveidojusi mūsu ģimenes noteikumus mācīšanās
procesam.
PIRMAIS NOTEIKUMS. MĀCĪŠANĀS VIENMĒR IR
JAUTRA. Kopā ar bērniem mēs mācāmies vai veidojam mūsu
eksperimentus vienīgi tādos brīžos, kad tam ir laiks un ir vēlme mācīties.
Mēs ģimenē nekad nenosakam noteiktus mācīšanās laikus vai mācīšanās
satura rāmjus, jo tas vienmēr ļauj atstāt vietu iztēlei un pašiem izlemt, kas
kopīgā darbībā ir saistošs gan man kā mammai, gan maniem bērniem.
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Ļoti svarīgi, mācoties mājās, ir pozitīvo emociju gūšana. Pat situācijās,
kad mūsu ieplānotā mācīšanās tiek pārtraukta, jo bērni grib paspēlēties
vai atpūsties – es vairs nemēģinu uzstāt uz mācīšanās turpinājumu, jo
esmu novērojusi, ka pēc atpūtas brīža bērns nereti pats turpina mācīšanos
vai jau ar lomu spēlēm īsteno kādas iepriekš iemācītās zināšanas
praktiskā darbībā. Šāda rīcība man nereti likusi atteikties no procesa
vadītājas lomas, bet esmu iemācījusies cienīt bērnu mācīšanās vēlmes.
Kāds tam ir ieguvums? Pirmkārt, bērni vienmēr grib mācīties mājās –
jebko, ko piedāvā atbilstoši viņu vecumam un interesēm. Otrkārt, viņu
erudīcijas un izdomas līmenis ir būtiski audzis.
Šī noteikuma ietvaros esmu arī pieņēmusi vienu būtisku
ierobežojumu – mēs nekad nemācāmies mājās, ja kāds ir noskumis,
dusmīgs vai vienkārši mācīšanās aktivitātēm nav laika, jo savādāk pieaug
stress un spriedze attiecībās, kas nekad nav novedušas līdz pozitīvam
rezultātam.
OTRAIS

NOTEIKUMS.

MĀCĪŠANĀS

PROCESAM

VAJADZĪGS LAIKS UN VIETA. Esmu sapratusi, ka izveidot tādu
mācīšanās vidi, kas pozitīvi ietekmēs bērna motivāciju, nemaz nav tik
viegli. Pirmoreiz mēģināju iemācīt bērnam mācīties pie sava
rakstāmgalda istabā, kur ir klusums un miers. Šī ideja tā arī dzīvē nav
realizējusies, jo mans bērns klejo ar savām mācīšanās aktivitātēm pa visu
māju, izmanto visus galdus vai citas vietas, tikai ne speciāli izveidoto.
Tāpēc esmu pieņēmusi, ka mācīšanās notiek jebkurā vietā mūsu mājās.
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Vienlaikus es ievēroju noteikumu, ka mācīšanās piederumiem jābūt
savāktiem un vienmēr jāatrodas bērnam labi zināmā vietā. Tas skar visus
zīmuļis, STEM mācību priekšmetus, šķēres, papīrus, utt. Tas man ļauj
nodrošināt, ka mācīšanās piederumi netiek jaukti ar rotaļlietām. Agrīnajā
vecumposmā bērniem vienmēr ir svarīga lietu kārtība un sistemātiskums,
kā arī savu mācīšanās tradīciju izveidošanās, līdz ar to mācīšanās vietas
un noteikumu izveide ļauj maziem solīšiem virzīties uz individuālo
mācīšanās procesa izkopšanu. Ko mēs esam mājās izveidojuši kā
mācīšanās vietu? Bērnam ir viņa augumam atbilstošs galds un krēsls
(gandrīzkatrā istabā), mācīšanās piederumu kaste un plaukts, kur tiek
glabāti darbi. Taču bērni var paši izvēlēties vietu, kur mācīties un to
labiekārtot atbilstoši viņu vēlmēm.
TREŠAIS NOTEIKUMS. LAI MĀCĪTOS, NEPIECIEŠAMS
PIETIEKAMI DAUDZ LAIKA. Lielākoties pirmsskolās ir ļoti labi
zināms, ka agrīnā vecumposmā nodarbību ilgums nedrīkst pārsniegt 20
minūtes, sagatavošanās posmā – 40 minūtes. Mums mājās nekad nav
izdevies ievērot šos principus un nav pat skaidrojuma, kāpēc, taču es
vienmēr rēķinos, ka bērns var pārtraukt mācīšanos gan pēc pāris
minūtēm, gan pēc stundas, līdz ar to mācīšanās aktivitātēm es plānoju
parasti stundu līdz divas. Sākot mācīties, mēs cenšamies izrunāt, ko mēs
darīsim un kāpēc un tad ļaujam procesam notikt. Es joprojām tikai mācos
pieņemt, ka mācīšanās procesā man ir atbalstoša loma un bērns mācās
pats. Daļēji tāpēc, ka manu zināšanu apjoms ne vienmēr ir ļāvis bērnam
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pašam izprast vai sasniegt mācīšanās rezultātus. Mācīšanās procesā lielai
daļai vecāku, manuprāt, jāatrod viss spēks būt mierīgiem un spējīgiem
saprast, kad tiešām bērnam vajadzīga Jūsu palīdzība. KO darīt pārējā
laikā? Skatīties un saprast, ko Jūsu bērns jau ir izpratis, bet ko – vēl ne.
CETURTAIS NOTEIKUMS. ATBILDĪBA PRET VIDI. Šis
ir viens no maniem mīļākajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka es un bērni
saprotam, ka mācīšanās process nedrīkst kaitēt nevienam – ne mums, ne
pārējiem. Ja mēs pētām kukaiņus, tad mēs to darām dabā un nenodarām
viņiem pāri, ja mēs lasām un pētām lapas – tad no zemes un neraujam
lapas kokiem. Kāpēc tam ir tik liela nozīme? Jo tādējādi es mēģinu savs
bērnos attīstīt atbildības un ilgtspējas vērtības, lai jau tad, kad viņi
apmeklē pirmsskolu vai skolu, viņi izmantotu šīs vērtības savā dzīvē. Pēc
šī noteikuma ieviešanas bērni patiešām ir kļuvuši atbildīgāki un man par
prieku, reizēm pat atceras sakārtot savu mācīšanās vietu.
PIEKTAIS NOTEIKUMS. NOTEIKUMU SKAITS IR
IEROBEŽOTS. Šis ir viens no galvenajiem maniem noteikumiem, jo
parasti ierobežojumu skaits būtiski samazina iztēles, motivācijas un
vēlmes apmērus bērniem. Pāris gadus atpakaļ savos noteikumos ieviesu
principu, ka visām mūsu mācīšanās aktivitātēm jābūt kārtīgām un
rūpīgām. Diemžēl pēc kāda laika sapratu, ka radošums un izteikšanās
brīvība ir daudz svarīgākas par tīru galdu un pārņēmu šos pienākumus
savā līdzdalībā. Man labi pazīstama psiholoģe vienmēr uzsver, ka
galvenais nosacījums darbībās ar bērnu ir nodrošināt, ka viņš neapdraud
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sevi un atzīstu, ka šajā domā ir liela daļa taisnības, jo nereti mēs
aizmirstam, ka mūsu pieredze ir tieši atkarīga no pieļautajām kļūdām un
pašu meklējumiem. Neviens nav teicis, ka mācīšanās jau pirmajā reizē
sniegs maksimālu rezultātu, tāpēc – ja varēsiet pieņemt, ka bērni pieļauj
kļūdas un mācīšanās process ne vienmēr noris pēc paredzētās shēmas
grāmata – tad mācīšanās var būt lielisks vecāku un bērnu kopējā laika
pavadīšanas veids.
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VAK KONCEPTS KĀ ATBILDE UZ MĀCĪŠANĀS
PROCESU, KAS BALSTĪTS BĒRNA VAJADZĪBĀS
“Mums vajadzētu mazāk laika pavadīt bērnu salīdzināšanā un
vairāk – lai palīdzētu viņiem identificēt dabiskās prasmes, talantus un
mērķtiecīgi tos attīstīt. Ir simtiem un simtiem ceļu līdz veiksmīgam
rezultātam un daudz, daudz prasmes, lai nokļūtu līdz šim rezultātam.”
Hovards Gārdners
Pēdējo desmitgažu laikā psihologi un izglītības darbinieki ir
meklējuši aizvien uzlabotas stratēģijas, kas mācīšanās procesu varētu
pilnveidot, lai sasniegtu optimālus rezultātus. 21.gadsimtā vairs nav
daudz diskusiju, kas tad ir optimāls vai maksimāls rezultāts –
individualizētā mācīšanās skaidri definē, ka nav tāda kopīga rezultāta
izpratnes, jo katrs bērns ir vērtējams atbilstoši viņa individuālajiem
sasniegumiem. Šis ir piemērots laiks arī pedagogu pieejas mainīšanai
novērtēšanas procesam, virzoties prom no standartizētas vērtēšanas
skalas vai mehānismiem uz individualizēto vērtēšanu un atgriezeniskās
saites veidošanu ar bērniem.
Ja vērtēšanas sistēmu ir iespējams reformēt, iespējams, ka ir īstais
brīdis individualizētās mācīšanās ieviešanai arī pimrsskolās, kur bērnu
skaits grupās ir no 10 līdz 32 bērniem. VAK1 koncepts ir plaši zināms

1

Vizuālās – Audiālās – Kinestētiskās uztvere
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pasaulē kā viens no mācīšanās procesa organizācijas rīkiem, lai pielāgotu
mācīšanās formas atbilstoši bērna dabiskajam uztveres tipam. Tā
izcelšanās ir saistīta ar vairāk vēsturiski labi zināmām pedagoģisjas
metodēm.
Pasaulē plaši zināmajai Monessori metodei, kuru izstrādājusi Dr.
Marija Montessori Itālijā, ir vairāk kā 100 gadus ilga vēsture. Montessori
izglītojamo mērķa grupa primāri bija izglītojamie ar mācīšanās
traucējumiem un speciālām vajadzībām plašākā mērogā un Montessori
izstrādātā individualizētās mācīšanās metode kopā ar jauinzstrādātiem
mācīšanās materiāliem ļāva šiem bērniem iegūt pietiekamas prasmes, lai
veiksmīgi nokārtot valsts pārbaudes darbus. Montessori izglītības
metode pedagoģijā ieviesa zinātīvu, ka atbalstoša un mērķtiecīgi
izveidota mācīšanās vide ir būtiski priekšnoteikumi mācīšanās procesa
organizēšanai izglītojamo, nevis izglītotāja darba pilnveidei. Ir noteikti
Montessori izglītības metodes principi, kas šobrīd lielā mērā dabiski ir
iekļauti lielā skaitā Eiropas pirmsskolu:
-

Jaukta vecuma grupu veidošana, jo fiziskais vecums ne
vienmēr atbilst bērna prasmēm un mācīšanās vajadzībām un
bērni dažādos vecumos viens otru papildina;

-

Bērnam jāļauj pašam izvēlēties mācīšanās aktivitāti no
piedāvātā klāsta;

-
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Brīvība un tiesības brīvi pārvietoties mācīšanās vidē;

-

Skolotājs nodrošina mācīšanās atbalstu, nevis veic mācīšanās
darbības bērnu vietā;

-

Mācīšanās materiāli ir radīti atklājumiem, nevis tiešām
instrukcijām..

20.gadsimtā pedagoģijas jomā attīstītjās arī Rūdolfa Šteinera
izglītības filozofiju ko plašākā pasaulē atpazīst kā Valdorfta pedagoģiju.
Šī pieeja balstās uz integrēto mācīšanos, ieklājot intelektuālās, praktiskās
un mākslas prasmju attīstību bērnu vidū. Agrīnās izglītības jomā
prioritāte ir sīkās motorikas attīstībai un radošai spēlei. Agrīnā mācīšanās
Valdorfa pedagoģijā balstās uz mācīšanās vides organizēšanu, kas ir
sasaistīta ar bērna dabiskajām interesēm. Mācīšanās aktivitātes ir tieši
izrietošas no mācīšanās vērtībām, bet mācīšanās diena iekļauj sevī
daudzas darbības – radošo darbību, apļu darbu, āra aktivitātes, praktiskie
uzdevumi, u.c.
Redžio Emilia pedagoģiskā pieeja attīstījās Itālijā pēc 2.Pasaules
kara un ir balstīta uz individualizētu un uz bērna vajadzībām balstītu
filozofiju agrīnā mācīšanās procesā. Pieeja pamatā ir vērsta uz bērna
sociālajām vajadzībām un vērtībām – cieņu, atbildību un sabiedrību, kā
arī balstās uz atklāšanas un izziņas prasmēm bērnam pielāgotā mācību
programmā. Daži no šīs pieejas galvenajiem principiem ir:
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-

Bērniem ir jādod daudzveidīgas iespējas attīstīt pašiem sevi;

-

Bērniem ir jābūt pārraudzītiem viņu mācīšanās procesa laikā;

-

Bērniem ir jāizmanto tādas iemaņas kā tauste, pārvietošanās,
klausīšanās un novērošana;

-

Bērniem ir jābūt mijiedarbībā ar citiem bērniem un
materiāliem, kas atrodas tiem apkārt.

VAK konceptam ir vistiešākā saikne ar Hovarda Gārdnera
daudzo inteliģenču teoriju (1983). Gārdners savu pētījumu ietvaros gan
norādījis, ka viņa teorija nav saistāma ar mācīšanās veidiem, bet
inteliģenču jomām.

Muzikālā ritmiskā
Intravertā ekstravertā

Vizuālā telpiskā

Dabiskā

Verbālā lingvistiskā

Ķermeniskā kinestētiskā
Loģiskā matemātiskā

Hovards Gārdners savos turpmākajos pētījumos iesaka darbu ar
bērniem balstīt uz viņa izstrādāto specifisko inteliģenču jomām ar
nosacījumu, ka “inteliģence ir biofizisks potenciāls informācijas
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apstrādē, kas var tikt attīstīts kultūras vidē lai risinātu problēmas vai
radītu rezultātus, kam ir vērtība šajā kultūrā”.
VAK koncepts (pazīstams arī kā mācīšanās veidi) tika izveidots
un pētīts Valtera Burke Barbe vadībā (dzimis ASV, 1926.gadā) un tas
nosaka, ka ir trīs mācīšanās uztveres tipi.

Vizuālā
uztvere

Audiālā
uztvere

Kinestētiskā
uztvere

Katram no uztveres tipiem ir mācīšanās rīki un materiāli, kas ir
piemērotākie bērnam ar konkrēto mācīšanās tipu. Barbe pētījumi pierāda,
ka mācīšanās uztveres tipu noteikšanā bērnam var piemist dominējošs
uztveres tips vai to sajaukta kombinācija. Pētījumi pierādīja, ka
visizplatītākais ir vizuālās uztveres tips vai jauktas uztveres tips un bērna
attīstības posmā uztveres tipiem ir iespējams novērot būtisku attīstību.
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Mācīšanās rīki un materiāli VAK konceptā

Vizuālā
uztvere

Attēls

Forma

Skulptūra

Zīmējumi

Kinestētiskā
uztvere

Žesti

Ķermeņa
valoda

Objektu
kustīgums

Novietojumi

Audiālā
uztvere

Klausīšanās

Ritms

Toņi

Skaņas

Barbe arī norādīja pētījumos, ka bērna mācīšanās uztveres tips ne
vienmēr ir tas pats, kas viņa mācīšanās vēlamais uztveres tips, t.i., ne
vienmēr dabiski bērns izvēlas to mācīšanās uztveres tipu, kas fiziski
viņam sniedz augstāko sasniegumu rādītāju, tāpēc pirms mācīšanās
uztveres tipa noteikšanas ir nepieciešami bērna novērojumi, testēšana un
analīze. Joprojām VAK konceptam nav zinātniskā pamatojuma, bet tam
ir tieša saistība ar mācīšanās procesa dažādošanu un tā veiksmes faktors
lielā mērā ir saistīts ar starpdisciplināru mācīšanās formu attīstību, kas
respektē indivīda vajadzībās un prasmes.
Vēlākos pētījums Neils Flemings attīstīja klasisko VAK
konceptu, pārveidojot to VARK modelī, kurā burts “R” nozīmē jauna
uztveres tipa iekļaušanu – “lasīšanas – rakstīšanas uztveri”. Flemings
uzskatīja, ka vizuālās uztveres ietvaros būtiski ir nodalīt tos vizuālistus,
kas informāciju uztver attēlu veidā no tiem – kas simbolu un burtu veidā.
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Ieviešot VAK konceptu pirmsskolās partneru pētījumi liecināja, ka
Fleminga norādītais lasīšanas – rakstīšanas uztveres tips aizvien straujāk
zaudē tā nozīmību, jo par informācijas avotiem aizvien aktīcāk kļūst
digitālie un virtuālie resursi, kas informāciju pārveido intensīvākās
formās – video, komunikācija ar emoji ikonām, utt. Šobrīd praksē nav
pietiekamu pierādījumu, ka informācijas avotu formu maiņai ir tieša
ietekme uz lasītprasmes attīstību, it īpaši mācīšanās traucējumu jomā, kā
arī disleksijas un disgrāfijas jomās. Flemings arī norāda, ka iepriekš
noteiktā kinestētiskā uztvere būtu aizstājama ar taktilo uztveri. Arī šajā
jomā partneru pētījumi pierāda, ka taktiskai uztverei, kurai ir būtiska
dažādu materiālu, virsmu veidojumi, ir būtiski mazinājusies loma
mūsdienās, jo informācijas laikmeta digitalizēšanā aizvien būtiskāku
lomu ieņem viedierīces ar to pilnībā gludo ekrānu.
Pirmsskolas bērna vecums ir būtisks, lai nodrošinātu viņa
pamatprasmju attīstību, tāpēc VAK koncepts ļauj abrastraktās zināšanas
tuvināt bērna uztverei tuvākās prasmēs. Divas no pamatprasmēm
pirmsskolas vecumposmā ir lasītprasmes un matemātisko prasmes.
Katram uztveres tipam ir dažādi mācīšanās rīki, kas ļauj ātrāk un
veiksmīgām apgūt šīs prasmes. Nākamajā attēlā ir norādītas tās
mācīšanās formu alternatīvas, kas atbilstoši uztveres tipa, sniedz
efektīvākus rezultātus.
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Lasītprasme

Matemātiskās
prasmes

Vizuālā

Vārdu spēles

Formu skaitīšana

uztvere

Vārdu savienošana

un krāsošana

Puzles

Skaitļi apkārtējā

Lasītprasmes

vidē

programmas

Skaitļu spēles

medijos
Krāsu grāmatas
Audiālā

Burtu skaņas

Dzejoļi ar skaitļiem

uztvere

mūzikā un ritmā

Skaitīšana

Sarunas par

apkārtējā vidē

stāstiem un saturu

Formu apraksti un

Alfabēta dziesmas

sarunas par tām

Kinestētiskā

Burtu izveide no

Objektu

uztvere

plastilīna vai cita

izmantošana

materiāla

skaitīšanā

Burtu savienošana

Trauku un smilšu

(M ar mašīna)

izmantošana

Burtu zīmēšana

apjoma apguvē

gaisā
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Bērns ar vizuālo uztveres tipu
Kā mācīties ar vizuālistu?

Vizuālistam:

Ļaujiet viņam zīmēt skices, turiet
zīmuļus un papīrus pieejamā vietā.
Dažreiz viņiem ir fotogrāfiskā atmiņa.

Nepieciešamas
vizualizācijas, lai
izskaidrotu saturu
Patīk ilustrācijas, kartes,
Labi atceras vizuālās
detaļas
Patīk redzēt, kā top
rezultāts
Mulsina negaidīti trokšņi
un skaņas
Patīk krāsas un nereti
veic atzīmes tekstā vai
saturā

Vizuālais uztveres tips ir visizplatītākais
pasaulē. Vizuālists viegli uztver attēlus,
veido

un

analizē

informāciju

no

krāsainiem objektiem, patīk zīmēt un
nereti mācīšanās procesā ir izteikti kārtīgi.
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Organizē savu
mācīšanās vietu
Var interpretēt
informāciju no
vizuāliem materiāliem,
arī izveidot savus stāstus

Bērns ar audiālo uztveres tipu
Kā mācīties ar audiālistu?

Audiālistam:

Ļaujiet bērnam lasīt, pētīt un runāt –
parasti šie bērni ir ar augstu lasītprasmi –
bērniem nepieciešams atkārtot, pārrunāt
un diskutēt saturu ar pieaugušo.

Patīk diskusijas un
sarunas
Daudz runā un klausās
uzmanīgi
Parsati spēj bez
ierobežojuma izteikt
publiski emocijas vai
viedokli
Ir laba atmiņa
Patīk klausīties mūziku
mācīšanās procesā
Labi sasniegumi dzimtās
un svešvalodu apguvē

Audiālais uztveres tips tieši saistīts ar
vieglu verbālo norādījumu atcerēšanos,
satura izpratni caur skaidrojumu un
sarunām un informācijas atcerēšanos, ja
tā apgūta tieši verbāli
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Nepatīk mācīties vai
spēlēties klusumā
Skaidro aktivitātes
vienaudžiem
Nepieciešams verbāls
skaidrojums par saturu

Bērns ar kinestētisko uztveres tipu
Kā mācīties ar kinestētiķi?

Kinestētiķim:

Ļaujiet viņam būt par līdzvērtīgu partneri
mācīšanās procesā, atkārtojot darbības,
ko veic pieaugušais. Šie bērni ir
patstāvīgākie mācīšanās procesā.

Patīk lomu spēles
Dod priekšroku aktīvām
spēlēm
Patīk spēlēties
mācīšanās procesa laikā
Nevar saglabāt mieru
ilgstošākā laikā
Patīk dažādi materiāli,
rīki, IKT ierīces
Runā žestikulējot

Kinestētiskās uztveres tips ir balstīts uz
pielietojamo

zināšanu

apguvi.

Kinestētiķiem ir grūti atcerēties abstraktas
zināšanas. Labi atceras to saturu un
darbības, kas apgūtas pašam praktiski
darbojoties.
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Fiziski aktīvi mācīšanās
procesā un balstās uz
personisko pieredzi
Atceras saturu, sasaistot
ar aktivitāti
Izmanto rokas un
pirkstus mācīšanās
procesā

KĀ VAK KONCEPTS DARBOJAS PIRMSSKOLĀS?
Amossova Nadezda
VAK koncepta ieviešana pirmsskolās ir jauns izaicinājums pedagogiem,
lai izveidotu tādus tematiskos plānus, izstrādāti metodoloģiju, kas ļauj
tēmu pielāgot bērnu dažādiem uztveres tipiem. Nereti tas nozīmē arī
jaunu vizuālo materiālu sagatavošanu, audiālo atbalsta materiālu un ir
īpaši – idejas taktilai mācīšanās darbībai jeb tas, ko mēs saucām par
mācīšanos darbībā. Tālāk pirmsskola Paasuke (Igaunija) ir aprakstījusi
vienu no rotaļnodarbībām, kas tiek organizēta, izmantojot VAK
konceptu.

MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTE :
GRUPA: Lepatriinu

TĒMA :
DIENNAKTS

BĒRNU VECUMS: 5-7 gadi
Pedagogs: Erika Kärner
Mērķi
Bērns izprot, kādi ir cēloņi dienas un nakts laika nomaiņai
Bērns apgūst, ka Zeme, Saule un Mēness ir debess ķermeņi un ir
izvietoti visumā
Bērns apgūst prasmes zīmēt apli ar atbalsta materiālu
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Īss kopsavilkums:
Attēlu un grāmatu izpēte; planētas, Zemes rotācija, Visums. Sarunas par
tēmu. Zemes modeļa aplūkošana (globuss), Saules lomas noteikšanai.
Spēļu spēlēšana, rokdarbi.
Nepieciešamie materiāli
Attēli, lukturītis, Visuma modelis, apļa šablons, krāsainie zīmuļi,
šķēres, līme, krītiņi, dzeltens papīrs.
Rezultāti
Bērni patiesi ar prieku apguva aktivitātes. Iemācījās, kā Zemes rotācija
ietekmē rīta, dienas, vakara vai nakts iestāšanos. Bija priecīgi veidot
savus zīmējumus par dienas un nakts laiku. Mājās ar vecākiem bija
dots uzdevums pārrunāt saturu un kopīgi ar vecākiem rast atbildes par
citiem saistītiem jautājumiem, tādējādi satura apguvē paplašinot
mācīšanās laiku un veidojot ciešāku mijiedarbību ar vecākiem.
Aktivitāte:
Bērni aplūko un pārrunā attēlus ar
planētām un Visumu. Apgūst
sfērisko formu (apļa formas
apguve).
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Aktivitātes:
Saruna par tēmu, kāpēc Saule
nespīd visu laiku un ko cilvēki un
dzīvnieki dara dienā un naktī.
Aktīvā rotaļu spēle – Diena un
nakts
Aktivitāte:
Bērni zīmē Zemi un izgriež to ar
šķērēm. Sadala lapu divās daļās ar
krītiņu un izkrāso vienu daļu nakts
krāsās, otru – dienas krāsās. Pa
vidu tiek pielīmēta iepriekš
izgrieztā Zemes kontūra. Ar
šablonu zīmē apļus uz dzeltenā
papīra, kas tiek izmantoti Saules
un Mēness figūru formā attiecīgajā
lapas daļā, kuru viņi uzskata par
atbilstošu.
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VAK IEVIEŠANA SEŠGADNIEKU APMĀCĪBĀ
Chirvase Daniela-Alina
Nistor Luciana
Lai gan rotaļnodarbības joprojām sešgadnieku vecumā ir galvenā
mācīšanās formā, faktiski šis vecums kļūst par eksperimentālu periodu,
kad bērns apgūst arī uz norādījumiem balstītu izglītojošo uzdevumu
izpildi. Rezultātā mēs palīdzam bērnam padziļināt zināšanas, mainīt savu
attieksmi pret vidi, kā arī pilnveidot bērna gatavību dažādām mācīšanās
pieejām. Paplašinot mijiedarbības veidus (ar objektiem, vienaudžiem un
pašam ar sevi), tiek gūta iespēja bērna fiziskai un psiholoģiskai attīstībai.
Motorās un sensorās prasmes šajā vecumā mēs dabiski varam novērot
valodas attīstībā, domāšanas attīstībā, noturības veicināšanā, skaidrībā,
komunikabilitātē un abstrakto zināšanu pārveidē par praktiski
lietojamām (piemēram, burtu apguve palīdz lasītprasmē).
Pirmsskolnieka kognitīvo iespēju atbalsts, to intensificēšana un
adaptīvo prasmju paaugstināšanās, tāpat kā komunikācijas attīstība ar
vienaudžiem, pirmsskolnieku sešu un septiņu gadu vecumā tuvina
jaunam izaugsmes līmenim – skolas gaitu uzsākšanai. Sistemātiskas
mācīšanās aktivitātes kļūst aizvien biežākas. Mācību programma kļūst
aizvien intensīvāka, ir vairāk obligāti sasniedzamo prasību un bērnam ir
jāpalīdz tieši apgūt viņa jauno atbildības līmeni.
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Šajos apstākļos bērna garīgās iespējas un attīstība piedzīvo
milzīgas izmaiņas. Piemēra, uztvere, kas iepriekš balstīta tikai
novērošanā, kļūst par prasmi; valoda kļūs par hoherentu struktūru ar
loģiskiem attīstības līmeņiem un balstās uz sistematizāciju un novēršamo
no fragmentārisma un veselo. Tāpat arī koncentrēšanas ilgums būtiski
pieaug. Vecākajā posmā pirmsskolniekam pieaug fiziskā un garīgā
izturība, spēja adaptēties un viņš spēj ātri iekļauties procesos.
Kvantatīvais jūtīgums šajā vecumposmā kļūst divas reizes augstāks. Ja
līdz sešu gadu vecumam taktilās darbības tika izmantotas, lai atklātu
objektus, tad jaunajā attīstības periodā tās tiek lietotas tieši izpratnes
veidošanai par šiem objektiem. Piemēram, agrīni taktilā uztvere ļauj
konstatēt, ka smilšpapīrs ir ass, bet sešu gadu vecumā – konstatēt, ka
smilšpapīrs ir ass, jo uz tā ir izveidotas mazas formas smilšu graudi.
Mijiedarbība starp vizuālo un kinestētisko uztveri sešu gadu
vecumposmā kļūst koordinētāka un ne tik nodalīta, ka agrīnā
vecumposmā, jo bērns apgūst objektus, izmantojot gan kinestētiskās, gan
vizuālās uztveres maņas kombinēti.
Šajā vecumposmā zināšanu un prasmju kopums pamatā balstās
uz intuitīvu, siuatīvu izpratmi, ko papildina fragmentāru zināšanu
kopums. Shematiska un vispārēja zināšanu attīstība kopumā ir
novērojama tieši tikai 6/7 gadu vecumposma attīstība. Uztverei bērna
fiziskajā dzīvē ir milzīga loma. Tā paplaišina satura uztveres iespējas un
ir tieši saistīta ar iespēju bērnam apgūt jaunās zināšanas viņam
piemērotākā formām, papildinot to ar savu iepriekšējo pieredzi,
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integrējot to kopējās izpratnes veidā. Šie ir tikai daži iemesli, kāpēc VAK
koncepta ieviešana pirmsskolās ir efektīva un veiksmīga. Balstoties uz
uztveres tipiem, īpaši uz dominējošo, gan pedagogs, gan vecāks var radīt
un nodrošināt inovatīvas mācīšanās aktivitātes, kas vērstas uz bērna
fiziskās attīstības, zināšanu un vajadzību integrētu kompleksu.
No kurienes rodas lietus? Kāpēc lapas rudenī nokrīt no kokiem?
Kā dzimst cāļi? Kas notiek ar sliekām? Kā zvaigznes turas pie debesīm?
Un daudzi, daudzi citi jautājumi ļauj bērnam izprotamā veidā apmierināt
viņa dabisko zinātkāri. Šajā vecumā bērns grib zināt visu. Viņi izmanto
visas savas maņas un milzīga nozīme ir pašu individuālai pieredzei.
Faktiski, izpētot katru jautājumu bērni faktiski mācās tādā pašā pieejā, ko
varētu izmantot arī zinātniskā darbībā – apzinot pieejamos avotus un
iepriekšējās zināšanas, nosakot savus pieņēmumus par kādu jautājumu
un apstiprinot vai apgāžot tos konkrētās darbībās.
Lielāko daļu no izpētes darba pirmsskolā vai mācīšanās procesā
vajadzētu balstīt uz tiem jautājumiem, kas bērnam ir svarīgi tieši šobrīd.
Inteliģenta pedagoga pazīme noteikti ir spēja saklausīt savus bērnus un
viņu atbildes, saturu balstot tieši jautājumos. Bērniem nepieciešams
palīdzēt saskatīt līdzības, atšķirības, cēloņus un sekas. Parasti, izmanojot
visas maņas, bērni paši vēlas aktīvi piedalīties eksperimentos, strādāt ar
materiāmiem, radīt pasākumus, pārrunāt notiekošo. Savā pirmsskolā mēs
esam izveidojuši zinātnes stūrīti, kurā ir visi materiāli, kas nepieciešami
jebkuram pirmsskolas zinātnes eksperimentam. Mums bieži jautāts, kādi
ir šie materiāli, kas var tikt izmantoti visiem uztveres tipiem un tie ir ļoti
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dažādi – sūkļi, stikli, slapji laikraksti, piezīmju lapas, svari, akvārijs,
terārijs, lupas, trauki un daudzi, daudzi citi. Viens no iecienītākajiem
eksperimentiem šajā vecumposmā joprojām ir sēklu iesēšana un dēstu
augšanas novērošana. Mēs izmantojam dažādas pieejas – reizēm sēklas
tiek audzētas glāzē, reizēm dēsti tiek audzēti traukos un ir paredzēti
izstādīšanai āra vidē. Tas, izmantojot ūdeni vai zemi, attiecībā no
skolotāja mērķiem, nedēļu līdz mēnesim bērni piedalās audzēšanas
procesā.
Lai attīstītu taustes maņas un kinestētisko uztveri, mēs šajā
vecumposmā veidojam arī tā sauktās “melnās kastes” jeb kartona kastes
ar caurumu rokas ielikšanai tajā. Tad mēs melnajā kastē ievietojam
mācību saturam saistītus objektos un bērns ar taustes palīdzību mēģina
izprast, kas tas par objektu un turpinās saruna, kā tas saistīts ar mācību
saturu. Nereti, lai izlīdzinātu bērnu iespējas šādā mācīšanās procesā,
pedagogs ļauj apskatīt visus objektus pirms to ievietošanas kastē.
Vizuālās uztveres attīstībai mēs uz dažādiem trauktiem
izvietojam līdzīgus objektus ar nelielām atšķirībā, piemēram, krūzītes ar
un bez apdrukas, krāsainos zīmuļus un parastos zīmuļis. Aicinām bērnus
rūpīgi izvērtēt objektus vizuāli un kopīgi grupu darbā identificēt, kādas
atšķirības un līdzības starp dažādiem objektiem viņi ir novērojuši. Vai
bērni var aprakstīt šos objektos? Lielākoties – jā, taču gadījumos, kad
bērnam tas ir apgrūtinoši, mēs atbalstām bērnus uzdodot jautājumus.
Liels vai mazs? Mīksts vai ciets? Krāsains vai melnbalsts? Pēc apraksta
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pabeigšanas bērns ne tikai ir stiprinājis savas zināšanas raksturošanā, bet
arī ieguvis pašapziņu publikas priekšā.
Audiālās uztveres attīstībai mēs parasti izmantojam ne tikai
dažādas skaņas un ierakstus, bet arī trokšņus, piemēram, zīmulim
nokrītot uz grīdas, karotes ielikšanu glāzē, durvju atvēršanu un
aizvēršanu, svilpošanu. Bērnu audiālās uztveres attīstībai mēs nereti
lūdzam aizvērt acis, lai viņi var iedziļināties audiālajā informācijā.
Sešgadnieku vecumā mūsu pirmsskolā populāri ir kļuvuši arī
temati par laikapstākļiem. Piemēram, mēs lūdzam uzzīmēt dažādus
laikapstākļus – saulainu laiku, vēju, mākoņainu laiku, lietu, sniegu un pēc
tam kartītes pielīmēt pie kartona plāksnes. Katru rītu bērni grupā atzīmē
konkrētās dienas laikapstākļus, tādējādi veicinot savas novērošanas
prasmes un izraisot diskusijas grupās, ja laikapstākļi ir mainīgi.
Rumānijā daudzās teritorijās joprojām cilvēki vāc lietusūdeni
dažādiem nolūkiem. Kopā ar sešgadniekiem viens no mūsu lielākajiem
projektiem bija lietusūdeņu izpēte, lai noteiktu, cik daudz lietusūdens
dienā rodas rudens sezonās. Mēs atradām 7 lielus traukus un katram no
tiem uzlīmējām lapu ar konkrētās nedēļas dienas nosakumu. Nedēļas
sākumā visi trauki ar vākiem tika izlikti ārpus telpām un konkrētajā dienā
atbilstošā trauka vāks tika noskrūvēts. Katru dienu bērni novēroja, cik
daudz lietusūdens satecēja traukā un tā līdz nedēļas beigām visi trauki
daļēji tika piepildīti. Pēc nedēļas bērni salīdzina lietusūdeņu daudzmu
ikdienā un vērtē, kuras dienas bija lietainākās. Tāpat ar šo lietusūdeni
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turpinās eksperimenti arī apzaļumošanā – vai šis lietusūdens savādāk
ietekmē augus pirmsskolā vai nē.
Ļoti bieži mēs ar bērniem esam sākuši sarunas par temperatūras
izmaiņām dienas laikā. Kāda ir dienas siltākā daļa? Cik silts ir dienas
laikā, kad Saule ir tieši virs galvas? Kāda ir temperatūra, kad Saule riet?
Šajos gadījumos, kad mācīšanās tēma ir sarežģīta, mēs mēģinām tās
apvienot ar citiem mācību priekšmetiem mūsu programmā. Piemēram,
sociālajās zinībās mēs pārrunājam, kādas drēbes tiek nēsātas siltā laikā
un kas uzskatāms par aukstu laiku. Esam pie sienas piestiprinājuši
termometru, lai bērni gūtu apjausmu, kā temperatūra krītas vai aug dienas
laikā, veidojot noteiktas atzīmes. Lai ļautu viņiem pašiem lietot
termometra

principus,

pie

kartona

plāksnes

mēs

piestiprinām

rāvējslēdzēju. Siltā laikā bērni savelk rāvējslēdzēju līdz augšai, aukstā
laikā - tieši pretēji. Dažreiz mēs esam izmantojuši arī grādu informāciju,
taču nenoliedzami, ka skaitļi virs 20 lielai daļai šo bērnu vēl ir abstraktie
jēdzieni. Reizēm apvienojumā ar iepriekšējo tāfeli, mēs aicinām paredzēt
bērnus, kāda temsperatūra būs pēc stundas, piemēram, sākoties lietum un
tad salīdzināt to ar termometra informāciju.
Ir, protams, arī joprojām apgūstamas tēmas, kas ir abstraktas
sešgadnieka prātam. Piemēram, šāda tēma ir gaiss. Esam mēģinājuši
izveidot arī zinātniskos eksperimentus gaisa tēmas jomā – sākam ar spēli
ar parastiem, neuzpūstiem dažādu krāsu baloniem, kurus mēs piepūšam
un palaižam gaidā. Līdzīgus eksperimentus var panākt arī ar ziepju
burbuļu pūšanu.
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Rumānijas pirmsskolas mācību programmā ir liela nozīme agrīnu
matemātisko prasmju apguvei. Piemēram, bērnam ir jāspēj saskatīt
saikne starp objektiem un notikumiem – grupējot, klasificējot, kārtojot
secīgi. Mūsu pieredze liecina, ka šie pamati ir būtiski jau pamatskolas
nobeiguma posmā, kad tiek apgūta ģeometrija, līdz ar to būtiski ir mācīt
bērnus pareizi atpazīt figūras, redzēt kopsakarības. Sešu gadu vecumā
bērni spēj novērot un analizēt objektu fiziskās īpašības un mēs vienmēr
cenšamies sasaistīt ar vides objektiem.
Nobeigumā ir jāuzsver, ka būt sešgadniekam pirmsskolā nozīmē
milzīgas pārmaiņas un darbu. Tāpēc mācīšanās diferenciēšana atbilstoši
uztveres tipam padara šo procesu vairāk atbilstošu bērna mācīšanās
vajadzībām izmantojot dzirdi, redzi un tausti. Mācīšanās ar bērnu ir
izaicinājums kā pedagogam, tā arī vecākam. Kā galveno motīvu savā
darbā mēs izvirzām principu izstrādāt pēc iespējas dažādākus mācību
organizācijas formas, lai ikvienam bērnam ļautu gūt sasniegumus
mācīšanās procesā un būt aktīvam to dalībniekam. Mācību organizācijas
formu izstrādei pēc mūsu pieredzes nav ierobežojumu – jo radošāka
pieeja, jo vairāk alternatīvu.
Attiecībā

uz

VAK

koncepta

pielietojumu

pirmsskolās

sešgadnieku vecumā, ļauj būtiski mazināt atšķirības bērnu attīstībā un
sagatavoties veiksmīgam skolas posmam.
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AGRĪNAIS STEM UN VAK
STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) ir
21.gadsimta atbilde uz pieaugošo pieprasījumu kompetencēs balstītā
mācību saturā un dabaszinātņu prasmju attīstībai. Viens no galvenajiem
jautājumiem sabiedrībā noteikti ir – no kura vecuma var mācīties STEM
mācības un tematiku? Joprojām nav zinātniska pamatojuma, bet projekta
pirmsskolas savā darbībā konstatēja, ka pat visjaunākie pirmsskolnieki
vēlas un ir gatavi apgūt STEM saturā balstītas zināšanas un prasmes, ja
tās vedina uz dabisko atklāšanas procesu un novērošanas prasmēm.
Pirmsskolu agrīnā vecumposma apmeklētājiem – divgadniekiem –
STEM lielākoties sākas dabā pir pirmsskolas, jo tas sniedz iespēju
mācīties bērnam patīkamā, dabiskā vidē apvienojot to ar jautrību.
Jau sākumā nepieciešams uzsvērt, ka STEM ir mācīšanās
koncepts, nevis nodarbības to klasiskā izpratnē. Pieredze liecināja, ka
STEm aktivitātes nav dzīvotspējīgas, ja bērniem tiek vienkārši piedāvāts
eksperimentu komplekts vai rotaļlietas skaitīšanas prasmju attīstībai.
STEM koncepta patamā ir apziņa, ka savstarpēji saistītas zinātnes ļauj
apgūt kompetencēs balstītu saturu holistiskā veidā, kur bērns ir
mācīšanās procesa centrā un tieši viņš piedzīvo, attīstītās un pieņemem
lēmumus šajā procesā. Vienlaikus nepieciešams arī apzinātnies, ka
STEM koncepts ir pieeja, taču mācīšanās vajadzības bērniem ir dažādas.
Līdz ar to ne tikai saturu nepieciešams dažādot un attīstīt uz STEM
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koncepta bāzes, bet vienlaikus jāattīsta metodoloģija, lai ļautu visiem
bērniem apgūt zināšanas atbilstoši vieņu mācīšanās veidiem.
STEM mācīšanās jomu saturs (Bostonas Bērnu muzejs)

Zinātnes ietver sevī
novērošanu un
eksperimentēšanu,
pieņēmumu izteikšanu,
dalīšanos ar atklājumiem,
jautājumu uzdošanu un
galvenais - izbrīnu, kā lietas
savstarpēji darbojas.

Tehnoloģijas ir spēja
izmantot rīkus, spēja būt
par izgudrotāju, identificēt
problēmas, un radīt lietas,
kas darbojas

Inženierzinātnes iietver
problēmu risināšanas
prasmes, izmantojot daudz
dažādu materiālu, radot un
izveidojot, kā arī ceļot
lietas, kas darbojas

Matemātika ietver prasmi
rindot (1, 2, 3, 4…),
novērot likumsakarības (1,
2, 1, 2, 1, 2…), un izpētot
formas (trijstūris, kvadrāts,
aplis), tilpumus (vairāk vai
mazāk), izmērus (lielāks,
mazāk par)

STEM ir uzskatāma par starpkontekstuālu mācīšanos. Piemēram,
kukaiņu skaitīšana uz ziediem var tikt papildināta ar diskusiju, kā kukaiņi
var kaitēt ziediem un auggiem, tādējādi veidojot šo starpkontekstuālo
mācīšanos, izmanojot konkrētajā piemērā matemātikas un dabaszinību
saturu. STEM koncepta ietvaros ir iespējams attīstīt bērnam tādas
mācīšanās iemaņas, kuras viņš var adaptēti izmantot citos pielietojuos,
patstāvīgi izdarot izvēli, kuras lietpratības bērns izmanto šīm prasmēm.

42 |

Pats uzsāk
izpēti

Novēro
objektus

Testē idejas

STEM
IZGLĪTOJAMAIS

Dalās ar
argumentiem

Identificē
objektus

Veido
salīdzinājumus

Agrīnā STEM ieviešana nav balstīta tikai uz sarežģīta satura
adaptēšanu teorijā. Pirmkārt, agrīnai STEM izglītībai noteikti ir vieta
pirmsskolā, lai mērķtiecīgi palīdzētu bērniem no attīstīt mācīšanās
iemaņas un motivāciju, rādot, ka mācīšanās process var būt aktīvs, ka
bērns ir atbildīgs par mācīšanās procesu un kā mācīšanās saturs var būt
daudzveigīgs un interesants. Pirmsskolnieka vecums ir vispateicīgākais
šo prasmju attīstībai, jo šajā vecumā dabiskā zinātkāre bērniem ir
visizteiktākā.
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STEM mācīšanās procesā viena no galvenajām sastāvdaļām ir
iemācīt divus ļoti svarīgus jautājumus un spēju meklēt atbildes uz tiem –
“Kas?” un “Kāpēc?”. KAS jautājums ļauj apvienot novērošanas procesā
dažādas darbības (piemēram, ko kukaiņi dara uz konkrētā zieda) un ļauj
attīstīt bērnos prasmi savstarpēji dalīties ar novērojumiem sarunas
procesā. KĀPĒC ir daudz sarežģītāks jautājums, kas būtu uzdodams pēc
noteiktu novērošanas aktivitāšu īstenošanas – un šis jautājums iedvesmo
bērnus veidot pašiem savus spriedumus un viedokļus.
STEM integrētās mācību aktivitātes, kurās tiek ievērots bērnu
mācīšanās veids saskaņā ar VAK konceptu, ļauj nodrošināt četru mērķu
sasniegšanu:
1. Zināšanu un izpratnes veidošanu;
2. Prasmju attīstību;
3. Dažādu vērtējumu izveidi;
4. Sajūtu radīšanu.
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Kompetencēs balstīta mācīšanās STEM konceptā, izmantojot
VAK

•Integrēta STEM
mācīšanās
•Mērķis novērot un
izpētīt

Saturs

Mācīšanās
stils
•Vizuālais
•Audiālais
•Kinestētiskais

•Zināšanas
•Prasmes
•Vērtējums
•Sajūtas

Rezultāts

Ko ir svarīgi atcerēties agrīnā STEM mācīšanās āra vidē attiecībā
uz augiem vai dzīvniekiem?
Bērni ar vizuālās utveres dominanci tiešā kontaktā ar vides
objektiem (augiem) apraksta to daļas (krāsa, izmērs, forma), novērtē
objektu lomu, spēj ievērot to ietekmi uz apkārtējās vides faktoriem un
vides ietekmi uz objektiem.
Bērni ar kinestētiskās uztveres dominanci izmanto savas sensorās
maņas (spēj novērtēt raupjumu, biezumu, konsistenci), smaržu (spēj
atšķirt ziedu smaršu no augļu smaržas u.c.), garšu (spēj atšķirt augļu,
dārzeņu, u.c. objektu garšas). Lai spētu apgūt apkārtējās vides darbības
principus, kopā ar pieaugušo var stādīt augus un veikt izmaiņas vidē.
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Bērni ar audiālo uztveres dominanci izsaka novērojumus verbāli
un apkopo secinājumus pēc mācīšanās aktivitātes. Lai nodrošinātu
mācīšanās darbību efektivitāti, parasti darbs tiek organizēts pieaugušā
tiešā individuālā darbā ar bērnu, taču grupu darbā šie bērni parasti
veiksmīgi integrējas, veicinot viedokļu izteikšanu.
Bērni ar vizuālās uztveres dominanci spēj novērot dzīvnieku
krāsas, formas, skaitu, lielumu, var nosaukt ķermeņa daļas, salīdzina
divus vai vairāk dzīvniekus. Bērni ar audiālās uztveres dominanci spēj
atšķirt dzīvnieku skaņas, spēj atšķirt tos pēc dažādiem kritērijiem. Bērni
ar kinestētiskās uztveres dominanci spēj savienot kā puzli dažādu
dzīvnieku ķermeņu daļas modelī, spēj atdarināt dzīvniekus.
STEM mācīšanās aktivitātes attiecībā uz ūdeni, gaisu, zemi ir
apgūstamas starpdisciplināri. Ūdens mācīšanās aktivitātēs ir viegli
attīstāmi eksperimenti, kas saistīti ar dažādām vielām, kuras var šķīst
ūdenī, to blīvumu, nozīmību augiem un dzīvniekiem.
Eksperimentos ar gaisu var novērot tā blīvumu, kompresiju,
fiziskās īpašības, karstumu – aukstumu, nozīmīgu augiem un
dzīvniekiem. Materiāli ir brīvi pieejami, eksperimentus var veikt
individuālā darbā vai frontāli apvienojot ar novērojumiem (vizuālā un
kinestātiskā uztvere) un diskusijām vai skaidrojumiem (audiālās uztveres
īpašniekiem).
Apgūstot zināšanas par dabu, tās parādībām tiešā konktaktā,
pielietojot organizētus objektus un dabas fenomenus, ko var sasaistīt
uzreiz dabā ar procesiem, zināšanas kļūst dziļākas un tiek iegūta nevis
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fragmentāra, bet vispārēja zināšanu bāze. Jau vēlākā STEM satura
apguvē var īstenot daudz dažādus eksperimentus zināšanu attīstībai –
kustību raksturojošie elementi, krītošie objekti, elektrība un elektriskās
īpašības, deformācijas pazīmes, skaņu radīšana un iztvere, blīvums,
materiāli, planētas un to kustība, dienas laika secība, maņu orgānu
nozīmība, dalīšana, ūdens cikls, varavīksnes fenoments un daudzi, daudzi
citi.
Noslēgumā jāatzīst, ka agrīna STEM apvienošana ar VAK
konceptu ļauj radīt pilnvērtīgu dabaszinību satura bāzi pirmsskolniekiem
viņiem interesantā un piemērotā vidē.
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DARĪSIM!
PRAKSTISKĀS STEM NODARBĪBAS IEVIEŠANAI MĀJAS
VIDĒ AR VECĀKIEM
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VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Rasošanu var novērot
tikai saulainā laikā
dabā, apliekot ap auga
daļu plastmasas
maisiņu. Maisiņš tiek
apsiets ar auklu un
atstāts uz 15 līdz 20
minūtēm.

MĒRĶIS
Nonākt pie secinājuma,
ka jebkurš augs ir dzīvs
un tas rada skābekli, ko
var novērot kā rasu uz
maisiņa iekšpuses

RASA UN AUGU
ELPOŠANA
RESURSI
Plastmasas maisiņš
Aukla
Pulkstenis

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!

PIEZĪMES

VARĒTU NODERĒT

Paņemam maisiņu
un uzliekam ārā
atrastiem augiem uz
to daļām.

Augi rada skābekli,
kas nepieciešams
elpošanai un dod
dzīvībai
nepieciešamos
resursus.

Nofiksējit maisiņu,
apsienot to ar lenti
vai auklu.
Pārrunājiet, vai augi
ir dzīvi un kā to var
ikdienā novērot
(augšana, izmaiņas
krāsā, laistīšanas
ietekme).
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Novērojiet, vai uz
plastmasas maisiņa ir
izveidojusies rasa.
Palīdziet bērnam
spriešanas procesā
nonākt līdz idejām,
kāpēc tas ir noticis.

Noņemiet
plastmasas maisiņu
no auga un
izrunājiet, kā varētu
aizsargāt kokus un
augus dabā.
Pārrunājiet, vai bērns
ir bijis mežā un kādas
sajūtas /
novērojumus viņš
mežā (vai citā vidē) ir
veicis.

50 |

Ļoti bieži mežus
izcērt to vērtīgās
koksnes dēļ vai lai
izmantotu zemi
lauksaimniecībā.
Šādai rīcībai ir tieša
ietekme uz klimatu
un laikapstākļiem
visā pasaulē.

VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Pūšanu var īstenot
saulainā laikā vai
izmantojot elektrisko
apgaismojumu tuvu
izmantojamām augu
daļām. Augļu un
dārzeņu mizas tiek
noliktas uz šķīvjiem un
pūšanas procesu
novēro vienu nedēļu.

PŪŠANA
MĒRĶIS
Novērot, ka katram
dzīvam objektam ir viņa
dzīves cikls un tam var
identificēt dzīves cikla
posmu pēc tā izskata

RESURSI
3 stikla šķīvji
Ābols
Banāns
Kartupelis
Bērniem lietojams nazis

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!

PIEZĪMES
Drošība pirmajā vietā lai izvairītos no
bīstamām darbībām,
bērni tiek nodrošināti
ar viņu vecumam
piemērotu aprīkojumu.

Nomizo banānu.
Apspriediet ar bērnu,
kas raksturo banānu
(krāsa, mīksta miza,
garša) Noliek mizu uz
šķivja, saulē.
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VARĒTU NODERĒT
Katram produktam ir
dzīves cikls, un darbības
ar objektiem var tikt
izmantotas arī diskusijai
par mirstību, kas bieži ir
aktuāla tēma šajā
vecumā

Nomizosim kartupeļus.
Apspriediet ar bērnu,
kādas ir atšķirības
salīdzinājumā ar
banānu (bieza miza,
krāsa, grūti nomizot)
Novietojiet mizas šķēles
saulē uz šķīvja.

Apspriediet, kas jau ir
noticis ar banāna mizu.

Nomizosim ābolu.
Apspriediet ar bērnu,
kurš produkts bija
visvieglāk nomizojams.
Apspriediet arī ābolu
krāsu un īpašības.
Nolieciet mizu uz šķīvja
saulē.
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Ir arī iespējams
apspriest, ka āra un
iekšas vides var veidot
dažādus oksidācijas un
puves procesus.
Arī mitrums var būtiski
iespaidot rezultātus.

Pēc dienas un nedēļas
novērojiet rezultātu.
Vaicājiet savam bērnam
paskaidrot, kas ir
noticis.
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VECUMA GRUPA 3 –
5 GADI
UZDEVUMS
Izmantojot ražošanas
procesu, bērns iegūst
pirmo iespaidu par
laiku un rīcību tajā.
LEGO bloki, ko
izmanto apmācībās,
nodrošina iztēles un
atkārtotu darbību
prasmes.

RAŽOŠANAS PROCESS
MĒRĶIS
RESURSI
Lai noteiktu, ka
LEGO bloki
organizācija un procesa Pulkstens
plānošana ietekmē laiku,
uzdevums tiek izplānots.

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!

PIEZĪMES
Apspriediet, kādas
figūras bērni var
izveidot ar blokiem.
Vaicājiet bērnu
izveidot kādu figūru
no 5 blokiem.
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VARĒTU NODERĒT

Mēģiniet ar bērnu
atjaunot to pašu
figūru no blokiem un
apspriediet, vai tas
atšķiras no
iepriekšējiem.

Parādiet bērnam
pulksteni un lūdziet
bērnu aprakstīt to.
Izmēģiniet, cik ilgs
laiks ir nepieciešams,
lai uzstādītu laiku - 1
minūte.
Vienu minūti mēģina
veidot figūras pēc
paraugiem.
Apspriediet, cik
daudz figūru ir
uzbūvētas.
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Agrā vecumā nav
jāzina precīzas
pulksteņa funkcijas,
bet tas ļauj noteikt,
cik daudz laika palicis
- daudz vai maz.

Veiciet vēl vienu
mēģinājumu un
apspriediet, vai bērns
ir izveidojis vairāk
figūru nekā
iepriekšējā
mēģinājumā.
Apspriediet, ka
atkārtota darbība
ļauj mums iegūt
prasmes, strādāt
ātrāk, un tā ir
ražošanas galvenā
kompetence.
Apspriediet, vai
bērns var realizēt
reālās dzīves
ražošanas procesus
(lauksaimniecība,
nodarbinātības
faktori)
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VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Koku stāvokļa
novērošana un
novērtēšana, lai
saprastu, vai kukaiņi ir
bīstami videi.

KUKAIŅI
MĒRĶIS
Novērot dažādus
zālaugus un
noskaidrot, vai tiem ir
bojājumi, kurus
izraisījuši kukaiņi.

RESURSI
Zālaugi
Kukaiņi
Palielināmais stikls

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!

PIEZĪMES

VARĒTU NODERĒT

Izmantojiet divas
lapas - vienu veselu
un otru bojātu, lai
novērotu to stāvokli.

Apspriediet, kādas ir
atšķirības un kā
kukaiņi ir
ietekmējušas lapas.
Izmantojiet
palielināmo stiklu.
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Karstais laiks
paaugstina kukaiņu
populāciju vidē. Tas
var kaitēt
sagaidāmajai ražai.

Novērojiet kokus un
krūmus pagalmā.
Apspriediet, vai uz
tiem ir redzami
kukaiņi vai skudras. Ja
iespējams, pārrunājiet
kukaiņu atšķirības.

Apspriediet, kuri koki
vairāk tiek bojāti
kukaiņu dēļ un kāpēc.
Mēģiniet ar bērniem
saskatīt kukaiņus vai
insektus.
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VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Izpētīt jaunas
konstrukcijas un dažādu
spēku ietekmi un sekas
uz šīm konstrukcijām.

VĒJA ĢENERATORI
MĒRĶIS
Novērot, kādas
funkcijas ietekmē vēja
ģeneratora ātrumu un
pārbauda, kuras
nodrošina vislielāko
efektivitāti.

RESURSI
3 A4 papīra lapas
3 zīmuļi ar gumiju vai
kociņi ar gumiju
3 papīra saspraudes
Šķēres
Zīmulis
Līmes zīmulis
Skočs
Ventilators

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!

PIEZĪMES
Bērns izmanto
papīra lapas, lai
izveidotu vēja
dzirnaviņas vai
ģeneratorus.
Ļauj bērnam izdaiļot
savus izstrādātos
ģeneratorus.
Kad spārni ir gatavi,
bērns pievieno
izveidotos spārnus
pie zīmuļa vai
pielīmē tos pie
kociņa ar gumiju.
Izmantojot papīra
saspraudes, spārni
var pārvietoties.
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VARĒTU NODERĒT

Bērns rada vēl divus
vēja ģeneratorus
novērošanai.
Apspriediet, vai
bērns ir redzējis vēja
ģeneratorus dzīvē.

Izmantojiet āra vidi
vai ventilatoru, lai
noskaidrotu, kurš no
vēja ģeneratoru
veidiem visātrāk
griežas. Apspriediet,
kādi ir pamata
elementi, kas var
ietekmēt šīs
atšķirības starp
ģeneratoriem.
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Vēja ģeneratori tiek
galvenokārt
izmantoti kā
alternatīvās
enerģijas apgādes
iekārtas. Ir svarīgi, lai
šī enerģija būtu
droša sabiedrībai.
Visbiežāk izmantots
valstīs, kas atrodas
netālu no atklātas
jūras vai okeāna,
joprojām ģeneratori
ir ļoti efektīvs
enerģijas resursa
veids. Vienīgā
nepieciešamība ir
vējšs.

VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Dažādu spēku ietekme
uz konstrukcijām un
stabilitātes novērojumi.
Izpētīt stabilākas
konstrukcijas.

ĒKAS UN NEGAISI
MĒRĶIS
Pārbaudīt 2 ēku tipus
un novērot, kuras ēkas
ir stabilākas un kādas
iezīmes to ietekmē

RESURSI
2 kartona plāksnes
Kaste
Šķēres
Karstā līme
Divpusējs skočs
Līmes zīmulis
Zīmulis
Ventilators vai
laistīšanas kanna

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!

PIEZĪMES

VARĒTU NODERĒT

Kopā ar bērniem
izveidot, pēc
parauga, izveido
ēkas no papīra.
Izmantojiet
kartonu, kociņus vai
salmus un skoču.
Pārbauda ēku
stabilitāti, pūšot uz
to. Apspriediet, cik
bieži jūsu reģionā ir
vējš, un kāda ir tā
ietekme uz ēkām.
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Skandināvijā un
Ziemeļeiropā plaši
izmanto kā
alternatīvās enerģijas
avotu.

Ielieciet uzceltās ēkas
kastēs. Paņemiet
laistīšanas kannu un
uzlejiet tām virsū
ūdeni.
Novērojiet, kura ēka ir
stabila.
Apspriediet, kādas
funkcijas ēkām ir
nepieciešamas, lai ēka
būtu stabilāka.
Apspriediet, kādus
kaitējums var radīt
vētras, un vai bērns ir
novērojis vētru.
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Katru gadu vētras visā
pasaulē kļūst arvien
bīstamākas. Vētrām ir
liela ietekme uz ēkām,
tāpēc parasti ēku
sildīšanai un
stiprināšanai tiek
pievērsta lielāka
uzmanība....

VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Mitruma, šķidruma
ietekmes novērošana uz
materiāliem un laika
apstākļu ietekme uz
materiāliem.

SNIEGA VEIDOŠANA
MĒRĶIS
Pārrunājiet sniega
īpašības un sniega
daudzuma
samazināšanos vidē.

RESURSI
Bļoda
Polimērs (bērnu
pamperu sastāvdaļa)
Mērglāze
Ūdens

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!
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PIEZĪMES

VARĒTU NODERĒT

Izmantojiet
polimērus.

Polimēri ir bīstami
dabai, plastmasas
izstrādājumu
izmantošanas
procesi.

Iedodiet bērnam
polimēru, lūdzat
raksturot materiāla
krāsu un formu.

Sniegs ir saistīts ar
ūdeni, ūdens dzīves
ciklu

Pievienot polimēram
ūdeni. Izmēģiniet citu
daudzumu un vielu,
ar citu mitrumu.
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Apspriediet ar
bērniem dažādas
sniega un sniegpārsla
īpašības.

No drupana sniega
nevar izveidot
sniega pikas.

Apspriediet ziemā
veiktās aktivitātes atpūtai, sportam.
Pastāstiet bērnam,
kas ziemā notiek ar
kokiem un zāli, un
kāpēc sniegam ir liela
nozīme ilgtspējīgas
vides
nodrošināšanā.

Vēsturiski sniega
kļūst mazāk katru
gadu, jo laiks kļūst
aizvien siltāks.

VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Dažādu
objektu
novērošana
mijiedarbībā ar ūdeni
un to spēju peldēt
ūdenī.

ŪDENS
MĒRĶIS
Diskusiju procesā spēt
aprakstīt
dažādu
objektu īpašības un to
mijiedarbību ar ūdeni.

RESURSI
Apelsīni
Bļoda ar ūdeni
Plastilīns

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!

PIEZĪMES

VARĒTU NODERĒT
Pieaugušais sagatavo
materiālus (apelsīnus,
bļodu ar ūdeni,
plastilīnu).

Ieliek ūdens bļodā divus
apelsīnus (vienu ar
mizu, otru nomizotu).
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Lai gan abi apelsīni ir
vienādi, ūdenī tie parāda
dažādu ietekmi.
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Var novērot, ka apelsīns
ar mizu peld pa ūdeni,
savukārt, bez mizas –
nogrimst.

Apelsīna miza satur gaisa
burbuļus, kas to padara
vieglāku un palīdz
apelsīnam uzpeldēt virs
ūdens virsmas.

Bērns kopā ar vecāku
izveido no plastilīna
bumbu un no cita
gabala – laivu.

Izmantots tiek viens un
tas pats materiāls, taču
rezultāti ir dažādi.

Izveidotie objekti tiek
ievietoti ūdenī.
Plastilīna bumba
nogrimst, bet plastilīna
laiva – peld.

Plastilīna laivas forma
paredz gaisam izveidotu
vietu, kas to notur virs
ūdens, līdz ar to gaiss
paceļ lavu virs ūdens.

VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Veidot dažādu ūdens
un šķidrumu
kombinācijas un
novērot rezultātus.

ŠĶIDRUMI
MĒRĶIS
Pārrunāt un novērot
dažādu šķidrumu
īpašības, kas tiem liek
mijiedarbībā ar ūdeni
reaģēt dažādi.

RESURSI
Glāzes
Otas
Ūdenskrāsas
Cukurs
Smilts
Spirts
Eļļa

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!
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Glāzē ar ūdeni bērns
iemērc otu. Tad ieliek
to ūdenskrāsās un
atpakaļ – glāzē ar
ūdeni.
Iegūst dažādas
kombinācijas ar ūdeni.

Ūdens sajaucas ar ūdens
krāsām un maina savu
krāsu.

Glāzēs ar ūdeni tiek
iejaukta tējkarote ar
cukuru un tējkarote
smilts. Tiek samaisīts
saturs glāzē.

Cukurs ūdenī izšķīst,
savukārt, smilts sajaucot
neizšķīst un nosēžas
glāzes pamatnē.

Glāzē ar ūdeni sajauc
spirtu un sajauc eļļu.
Novēro, kā šķidrumi
mijiedarbojas ar ūdeni.
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Spirts izšķīst glāzē ar
ūdeni, savukārt, eļļa
izveido savdabīgus
zeltainus burbulīšus.

VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Īstenot eksperimentus,
kas ļauj izpētīt uztveri ar
“nepareizu” vizuālo
ilūziju.

OPTISKĀS ILŪZIJAS
MĒRĶIS
Izpētīt optiskās ilūzijas
ietekmi uz prātā
izveidojušos izpratni
par attēlu un tā
korekcijām.

RESURSI
Glāze ar ūdens
Sulas salmiņš
Caurspīdīga ūdens bļoda
Marķieris

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!
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Ielejiet glāzē ¾ ūdens,
ielieciet tajā sulas saliņu
un nolieciet acu
augstumā. Paskatieties,
kā salmiņa izskats tiek
lauzts glāzē, veidojot
sajūtu, ka tas nav
saistīts ar to salmiņa
galu, kas ir ārpus ūdens.

Prātā mēs redzam
“pareizo”, neizkropļoto
attēlu.

Atstājiet salmiņu glāzē,
pakustiniet to un
vienalga tiks konstatēts,
ka izskatās, ka salmiņš ir
salauzts.

Salmiņa lūšana glāzē ir
saistīta ar gaismas
laušanu starp ūdeni un
gaisu.
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Ūdens bļodas apakšā
vecāks ar rakstāmo
uzraksta skaitļus no 1
līdz 5.

Pirms bļodas
piepildīšanas ar ūdeni
bērns skaidri redz
skaitļus un var tos
nosaukt.

Paaiciniet bērnu atiet
no bļodas, kamēr viņš
neredz skaidri
uzrakstītos skaitļus.
Vacākam ielejot ūdeni
bļodā, skatļi ir redzami
un rodas optiska ilūzija,
ka tie peld uz ūdens
virsmas.

Ielejot ūdeni bļodā
gaismas stari tiek lauzti
un līdz tie sasniedz
vizuālo izskatu mūsu
prātā, skaitļi ir
pārveidojušies.

VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
MĒRĶIS
Piepildot glāzi ar ūdeni Izprast lietus
un skūšanās putām fenomenu
izprast
laikapstākļu
fenomenu. Tad ar
ūdens krāsu palīdzību
veidot imitētu lietu,
pilinot zilo ūdenskrāsu
un novērojot, kā tā
nosēžas
glāzes
pamatnē kā lietus uz
Zemes.

MĀKOŅI UN LIETUS
RESURSI
rašanās Glāze ar ūdeni
Zilā ūdenskrāsa
Skūšanās putas
Ota

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!
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Vecāks palīdz bērnam
uzpildīt glāzi ar ¾ ūdeni
un pa virsu uzspiest
skūšanās putu mākoni.

Mākoņi mēdz būt ne
tikai gubu veida, bet arī
izkliedēti, spalvu u.c.

Bērns ar ūdenskrāsām
pilina virsū tās putu
mākonim, un novēro,
kas notiek ar tā pilēm.

Ūdens sāk mainīt krāsu.

.

Lietus pilītes caru
mākoni izsūcas un
veido pilītes glāzē kā
leitus piles uz zemi.
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Lietum ir milzīga
ietekme uz
apūdeņošanu un
klimatu pasaulē.

VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Sagatavojiet grozu ar
krāsainiem kartoniem,
no kuriem ir izkrāsoti
āboli (lieli, vidēji un
mazi); šķēres, līmi un
krāsainām lapām.
Vēcāks kopā ar bērnu
izgriež ābolus un tad
tos sakārto gan pēc
lieluma,
gan
pēc
krāsām.
Bērns
ar
vecāka
palīdzību pielīmē pie
papīra lapas ābolus
secībā no mazākajiem
līdz lielākajiem un
otrādā
secībā,
ievērojot krāsu secību.

KRĀSAS
MĒRĶIS
Attīstīt spēju aprakstīt
objektus pēc tō lieluma un
krāsas.

RESURSI
Dažādu krāsu papīra
lapas
Šķēres
Līme
Grozi

SOLI PA SOLIM

DARĪSIM!
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Bērnam darbam tiek
piedāvāts grozs, kurā
ir ielikti kartoni ar
uzzīmētu ābolu
figūrām, kas jāizkrāso,
līmi un šķērēm.

Saruna par to, kādi āboli
ir vidē, kādus bērnam
patīk nogaršot un kādas
ir to īpašības, izmanojot
tausti.

Vecāks kopā ar bērnu
izgriež dažādu krāsu
ābolus.

Šīs darbības ļauj attīstīt
kinestētiskās prasmes,
kas tieši ir saistītas ar
sīko motoriku.

Ābolus sašķirojiet pēc
to krāsas.

Krāsu atpazīšana ļauj
vidē ievērot objektu
dažādību.

Sarindojiet kopā
ābolus pēc to lieluma.

Iemāciet bērnu atpazīt
kategorijas – lielāks par,
mazāks par.

Bērns kopā ar
pieaugušo pielīmē
ābolus ar līmi pie
papīra lapas:
Vispirms sakārtojot
mazākos līdz
lielākajiem, ievērojot
to krāsas;
Pēc tam sakārtojot no
lielākajiem uz
mazākajiem, ievērojot
to krāsas.
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Lietu dažādība un
vispārība, pārrunājot to,
ļauj bērna attīstīt
novērošanas spējas.

VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Vecāks
sagatavo
caurspīdīgu
bļodu,
plastilīnu,
sarkanu
pārtikas
krāsvielu,
cepamo pulveri vai
sodu un etiķi. Bērns
vecāka
uzraudzībā,
ieliek tējkaroti sodas
un
dažas
pilītes
pārtikas
krāsvielas
caurspīdīgajā bļodā,
tad
ar
plastilīna
palīdzību izveido uz
plastmasas
modeļa
(var būt PET pudeles
nogriezta
augša)
vulkānam
līdzīgu
kalnu.
Noslēgumā
caur
pudeles kakliņu ielej
etiķi, kas reaģējot ar
sodu veido putojošu
izvirdumu, kas līdzīgs
vulkāniskai lavai.

VULKĀNI
MĒRĶIS
Kopīgi modelējot radīt
vulkāna modeli ar tā
izvirdumu.

RESURSI
Caurspīgīds plastmasas
modelis
Plastilīns
Pārtikas krāsviela
Cepamais pulveris vai
soda
Etiķis

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!
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Bērns no plastmasas
modeļa (var izmantot

Dabā vulkānu materiāli
ir atšķirīg – pārrunājiet

PET pudeles nogrieztu
galu) un plastilīna
veido savu vulkāna
modeli.

akmens, lavas īpašības
un atšķirības no
izmantotiem
materiāliem.

Bērns kopā ar vecāku
vulkāna modelī ieber
tējkaroti cepamā
pulvera (vai sodas) un
dažas pildes pārtikas
kārstvielas.
.

Apskatiet un novērojiet
izveidotā modeļa
atbilstību tam, ko Jūs
zināt par vulkāniem.

Ielejiet nedaudz etiķa,
lai saskarē ar cepamo
pulveri tas radītu
līdzīgu efektu kā
vulkāna izvirdums.
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Apskatieties īsas mācību
filmas par drošību un
notikumiem vulkāna
izvirduma laikā.

VECUMA GRUPA 3 – 5
GADI
UZDEVUMS
Dažādu
ūdens
agregātstāvokļu
novērošana
–
no
likvīdas formas līdz
saldētai.

ŪDENS EKSPERIMENTI
MĒRĶIS
Apzināt, kādas ir ūdens
formas, īpaši sasaldētā
formā,
un
kādas
atšķirības var novērot.

RESURSI
Pudeles
Ledus veidošanas
formiņas
Ūdens
Ledusskapis
Ūdens bļoda

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!
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Piepildiet pudeles un
ledus kubiņu formas ar
ūdeni.

Pastštstiet bērna, ka
ūdens parasti ieņem
formu, kāda ir
traukam, kurā to ielej.
Tas ir šķidrs.

Ievietojiet traukus
saldētavā.

Pārrunājiet ar
bērniem, vai viņi ir
redzējuši un izjkutuši
cietu ūdeni.
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Vecāks sagatavo bļodu
ar ūdeni, kurā ievieto
ledus kubiņus.

Ledus kubiņi peld
bļodā līdz izkušanai.

Bērns izņem pudeli no
saldētavas un
apraksta, kāds ūdens ir
kļuvis pudelē.

Bērns novēro, vai
pudele ar saldētu
ūdeni ir kļuvusi
lielāka.

Pārrunājiet, kādas
izmaiņas no šķidra līdz
kristāliska stāvokļa
ūdenim ir bijušas.

Ilgi vērojot ledus
kubiņi izkūst un kļūst
atkal par tiem ierasto
ūdens šķidro formu.

VECUMA GRUPA 5 – 7
GADI
UZDEVUMS
Izprast, ka gaismas staru
nonākšana no vienas
caurspīdīgas vides citā
ietekmē to gaismas staru
virziena maiņu.

GAISMA
MĒRĶIS
Iemācīties saskatīt
gaismas laušanas
fenomenu, izprotot
caurspīdīgas vides
gaismas laušanas
procesu.

RESURSI
Caurspīdīga glāze
Ūdens
Zīmulis

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!
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Piepildiet glāzi ar ūdeni.
Darbojieties gaišā telpā.

Ūdens pielietojuma
mērķis ir spēt saskatīt
optiskās izmaiņas
daudz precīzāk un
vienkāršāk.

Ļaujiet bērnam izpētīt,
kā zīmulis izskatās, turot
to priekšā glāzei.
Pamēģiniet novērot, kā
mainās zīmuļa izskats,
skatoties uz to cauri
glāzei.

Zīmuļa izskats, turot
to priekšā glāzei,
nemainās.
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Pēc tam ļaujiet bērnam
ielikt zīmuli glāzē un
mēģināt novērot, kā
zīmuļa izskats mainījies
šajā gadījumā.

Kad zīmulis ir ielikts
ūdenī, mēs to redzam
daudz tuvāk un īsāku
nekā tas ir.

Skatoties tieši uz zīmuli,
tas izskatās salauzts.
Gaismas stars, kas nāk
uz mūsu redzi no ūdens,
liek tam izskatīties
salauztam, lai gan
salauzti ir gaismas stari,
kas lūst pārejot no
ūdens uz gaisu.

Gaismas staru lūšana
nozīmē, ka gaismas
blīvums maina
virzienu dažādās
vidēs.

VECUMA GRUPA 5 – 7
GADI
UZDEVUMS
Novērot dažādu
mijiedarbību starp
siltiem un aukstiem
objektiem un novērot
temperatūras, pie
kurām ūdens stāvoklis
mainās.

LEDUS UN ŪDENS
MĒRĶIS
Spēt novērot, ka ūdens
aukstumā izplešas
tilpumā un saprast, ka
tas ir atgriezenisks
process.

RESURSI
Plastmasas maisiņš
Ledus kubiņi
Tukša pudele

SOLI PA SOLIM

DARĪSIM!
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Sasaldētus ledus
kubiņus izņem no
saldētavas un ieliek
plastmasas maisiņā.
Ar cietu priekšmetu
saskalda kubiņus
mazās daļiņās.

Saskaldītos ledus
kubiņus saber
plastmasas pudelē.
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Saskaldītā forma ļauj
pilnībā ieņemt
pudelē maksimālu
tilpumu.
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Ledus skaidiņas
pudelē tiek sakratītas.

Aukstais gaiss
pārvietojas pudelē,
to sakratot.

Sakratītā pudele
jānoliek uz galda un
jāuzgaida kāds laiks.

Ir jāpagaida, kamēr
aukstais gaiss sāk
savu ietekmi uz
pudeli.

Pēc laika aukstā gaisa
ietekmē pudele
saplok.

Pudele deformējas
no sāniem.

VECUMA GRUPA 5 – 7
GADI
UZDEVUMS
Izpētīt elektrizēšanās
procesu un saprast tās
cēloņus.

ELEKTRIZĒŠANĀS
MĒRĶIS
Novērot, ar kādām
darbībām var panākt
elektrizēšanos

RESURSI
Plastmasas nūjiņa vai
pipete
Kokvilnas audums vai
virve
Papīra gabaliņi

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!
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Bērns kopā ar vecāku
sagatavo papīra
gabaliņus, kokvilnas
auklu un plastmasas
nūjiņu.

Pārrunājiet, ko bērns
izprot ar vārdu
elektrificēšanās un
kur tas novērots
iepriekš (mati
elektrizējas, pie
balona pielīp mazas
lietas).

Papīra gabaliņus
nekārtīgi izvietojiet pa
galdu.

Lietas ar vienādu
dabu mēģina
savienoties, ar
pretēju – atgrūsties.

Bērns ar plastmasas
nūjiņu pieskarās papīra
gabaliņiem.
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Tad plastmasas mūjiņu
sarīvē ar kokvilnas
diegu.

Plastmasas nūjiņa
kļūst negatīvi lādēta.

Tad ar sarīvēto nūjiņu
bērns atkal mēģina
pieskārties papīriem.

Papīra gabaliņi sāk
atgrūsties no
plastmasas nūjiņas.

VECUMA GRUPA 5 –
7 GADI
UZDEVUMS
Veidot pirktu
nospiedumus.

PIRKSTU NOSPIEDUMI
MĒRĶIS
Saprast un
noskaidrot, vai un kā
atšķiras dažādu
cilvēku pirkstu
nospiedumi.

RESURSI
Lupa
Tintes spilventiņš
Tinte
Balsts papīrs

SOLI PA SOLIM
DARĪSIM!
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KAS IR VAJADZĪGS ŠIM PROCESAM?
Lupa, tinte, tintes spilventiņš un balsts
papīrs.

Uzlejam kopā ar bērnu
nedaudz tintes uz tintes
spilventiņa.
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Pārbaudām, vai
spilventiņš ir kļuvis
pietiekami mitrs.

.
Piespiežam īkšķi uz
tintes spilventiņa un tad
šo pašu īkšķi uzspiežam
uz baltas papīra lapas
no labās puses uz
kreiso, iegūstot pilnu
nospiedumu.

Un tā turpinām ar
nākamo pirkstu.

Un nākamo...
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Apskatām iegūtos
pirkstu nospiedumus
ar lupu.
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Aicinām arī vecākus
izveidot savus pirkstu
nospiedumus un
mēģināt salīdzināt
pirkstu nospiedumu
vijumu atšķirības.

VECUMA GRUPA 5 – 7
GADI
UZDEVUMS
Izprast elpošanas procesu
un tā saistību ar plaušu
darbību.

ELPOŠANA
MĒRĶIS
Izprast, kā un kāpēc
plaušas palielinās un
samazinās elpošanas
procesā

RESURSI
Divas plānas un
divas nedaudz
okat;akas caurulīnes
15 – 20 cm garumā
Divi baloni

SOLI PA SOLIM

DARĪSIM!
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Saliekam mācību
aktivitātei
nepieciešamos
piederumus uz galda.

Ieliekam tievās
Nostiprinot tievākās
caurulītes nedaudz caurulītes biezākajās,
biezākajās.
neoieciešams
Iestiprinām starp
pārbaudīt, vai
caurulītēm divus
iespējams izpūst gaisu
balonus. Nofiksējam tos
caur tām.
ar auklu.
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Mēģinām uzpūst
balonus ar visu spēku.

Un tad novērosim, kas
notiek ar baloniem
bīdī, kad tajos vairs
netiek pūsts. Tieši pēc
tāda paša principa
darbojas organismā
plaušas.
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Pārrunājiet un
noskaidrojiet no bērna,
vai viņš izprot,
kas ir pa vielu
balonos.

VECUMA GRUPA 5 – 7
GADI
UZDEVUMS
Novērot dažādu
obejektu mijiedarbību
ar ūdeni.

MĒRĶIS
Spēt novērot,
eksperimentēt un
izprast, vai un kāpēc
papīrs negrimst un
nepaliek slapjš ūdenī.

KĀPĒC PAPĪRS
NEGRIMST?
RESURSI
Glāze
Papīrs
Ūdens
Trauks, lielāks par glāzi

SOLI PA SOLIM

DARĪSIM!
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Saliekam mācību
aktivitātei
nepieciešamos
piederumus
uz galda.
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Saliekam papīru glāzē.

Papīra uzdevums ir
aizpildīt gaisa vietu
glāzē.

Glāzi, pilnu ar papīru,
ieliek traukā ar ūdeni.

Kad glāzi liek traukā
vertikāli, ūdens tajā
netiek klāt.

Izņemam glāzi un
saprotam, ka papīrs nav
samircis vai nogrimis
ūdenī.
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VECĀKU ATSAUKSMES
Pedagogu gatavotās aktivitātes parasti ir detalizēti plānotas
ieviešanai grupās pēc noteiktām metodoloģijām. Dažas no šīm iezīmēm
esam pārnesuši uz vecāku mācību aktivitāšu nodarbībām. Visu šo
mācību īstenošanā vecāki piedalījās brīvprātīgi un pēc to norises lūdzām
vecākus nodrošināt atgriezenisko saiti par mācīšanās procesu un
rezultātiem.
Kopumā mūsu īstenotajās aktivitātēs piedalījās 125 vecāki, no
kuriem 46 vecāki īstenoja dažādas mācīšanās aktivitātes mājas vidē.
Lielākā daļa vecāku pēc mācīšanās aktivitātēm mājās izteica lielu
prieku par jaunatklāto laika pavadīšanu. Vecāki norādīja, ka bērni bija
ļoti aktīvi, priecīgi un gribēja piedalīties. Lielā daļā gadījumu mācīšanās
aktivitātē piedalījās pat visa ģimene. Visi vecāki pielietoja viem uztveres
tipiem nepieciešamās metodes.
Eksperimentējot vecāki arī informēja par saviem secinājumiem
pēc aktivitāšu ieviešanas:
-

Bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem nav pietiekamas valodu
prasmes.

-

Nepieciešams

organizatorisks

vecāka

darbs

sagatavošanai pirms mācību aktivitātes ieviešanas.

92 |

materiālu

-

Ļoti bieži bērni vecākus neuztvēra nopietni un vairāk – kā
izklaidi.

Vecāki norādīja arī pozitīvus ieguvumus mācīšanās procesā:
-

Aktivitāšu saturs bija interesants;

-

Vecākiem nebija būtisku problēmu aktivitātes ieviešanā;

-

Bērni uzzināja milzīgi daudz jaunas informācijas par savu bērnu;

-

Visiem ģimenes locekļiem patika mācību aktivitāšu ilgums un
dinamika.
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AUTORI
PII Attīstības centrs ģimenei ir Latvijā balstīta eksperimentālā
pirmsskolas izglītības iestāde Rīgā, kas specializējas inovatīvu mācību
metodoloģiju izstrādē, kas saistītas ar bērnu aprūpes un bērnu vajadzību
integrāciju mācību procesā. Pirmsskola galvenokārt specializējas STEM
integrēšanā mācību programmās un efektīvu instrumentu izstrādāšanu
pedagoģiskajam darbam. Pirmsskola ir iepriekš veiksmīgi integrējusi un
attīstījusi sociālās izglītības programmas, lai uzlabotu bērnu integrāciju
agrīnajā bērnu aprūpes sistēmā.
Pirmsskolā ir trīs bērnu grupas vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, un
bērnus iedala grupās, ņemot vērā viņu prasmes un vajadzības.
Pirmsskolas darbinieki ne tikai īsteno mācību aktivitātes, bet arī
sniedz konsultācijas un mācību kursus citiem pirmsskolu speciālistiem
mācību metožu integrācijas jomā. Pirmsskola cieši sadarbojas ar citām
pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā, tāpat kā ar skolām, kas ļauj
izstrādāt

ilgtermiņa

audzināšanas procesam.
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pedagoģiskajām skolām Rumānijā (1870.), kas atrodas Bārladā, Vaslui
apgabalā Rumānijas ziemeļaustrumos. Tā ir vienīgā pedagoģiskā
augstskola apgabalā, tāpēc tās loma sabiedrībā ir ļoti svarīga.
Skolā ir 820 skolēni, 120 bērnudārzos un pārējie (15-19 gadus
veci), profesionālās (pedagoģiskās, mākslas un sporta) un teorētiskās
(filoloģijas) programmās. Bērnudārzs ir pieteikuma bērnudārzs, kas
nozīmē, ka tas atbalsta mācīšanas praksi. Bērnudārzu aktivitātes novēro
9. un 10. klašu pedagoģiskajās nodarbībās un pasniedzēju klasēs
ārpusstundu aktivitātēs. Viņi māca bērnudārza aktivitātes 11. klasē.
Pedagoģiskie studenti mācās kļūt par pedagogiem un pamatskolas
skolotājiem, tāpēc viņi bauda mācīšanos no 8 pieredzējušiem, labi
apmācītiem bērnudārza pedagogiem. Mūsu psihologi un konsultanti
viņus izraudzas ļoti rūpīgi, balstoties uz viņu pieredzi.
Bērnudārza kvalificētie un pieredzējušie bērnudārzu skolotāji
pastāvīgi veic dažādas aktivitātes, lai nodrošinātu mūsu pirmsskolas
vecuma bērnu vajadzības, pielāgojot mācību programmas viņu
īpatnībām, cik vien iespējams. Šos pedagogus izvēlējās mūsu psihologi
un skolotāju konsultanti viņu zināšanu un pieredzes dēļ, lai vislabāk
nodrošinātu uz mūsu pirmsskolas vecuma bērnu un studentu vajadzības,
kā arī, lai būtu par profesionāliem paraug-modeļiem, mūsu studentiem,
kuri strādā ar viņiem savā praksē.
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Yalova pirmsskola tika izveidota 2005. gadā. Tajā ir 12 klases,
viena drāmas klase, viena angļu klase, viena zinātniskā laboratorija,
viena prāta spēļu un šaha klase, viena sporta zāle, trīs ēdamzāles, viena
virtuve, viens veikals, viena arhīvu telpa, viena direktora telpa , viena
skolas direktora vietnieces telpa, viena skolotāju telpa un viena agrās
bērnības nodaļa (0-36 mēneši). Tai ir 500m2 dārzs. Mūsu dārzā var stādīt
dārzeņus un augļus, un tajā ir dzīvnieku patversmes un smilšu kastes.
Mums ir divpadsmit skolotāji, direktors, direktora vietnieks,
virsnieks, trīs speciālisti, kas ir atbildīgi par bērnu pašaprūpi, pavārs un
palīgs.
Mūsu skolā veic duālo izglītību (no rīta - pēcpusdienā). Mums ir
bērnu klubs strādājošajiem vecākiem. Izglītības laiks ir no plkst. 08.0018.00. Mums ir 70 4 gadus veci bērni un 150 5 gadus veci bērni.
Paasuke Pirmsskola ir Igaunijas pirmsskolas izglītības iestāde
robežpilsētā Valga. Tā specializējas valodas dziļās mācīšanās procesā, jo
tā nodrošina divvalodu mācību programmas. Pirmsskola izstrādā rīkus,
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lai nodrošinātu bērniem efektīvu mācību procesu gan igauņu, gan krievu
valodas apguvei.
Īpaša loma pirmsskolas aktivitātēs ir paredzēta sadarbībai ar
vecākiem un aktivitātēm brīvā dabā.
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