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Rimicānu PII un struktūrvienības “Cimdiņš” avīzīte 

 
Laiks ir tik steidzīgs! Jau klāt Advente un tepat, aiz durvīm – Ziemassvētki!  Šogad darbošanās Zie-
massvētku radošajās darbnīcās un Ziemassvētku svinēšana bērnudārzā notiks bez vecāku līdzdarbo-
šanās. Lai pasargātu bērnus, jūs, vecāki, un paši sevi, centīsimies ievērot valstī noteiktos pulcēšanās 
un distancēšanās ierobežojumus, kas noteikti saistībā ar Covid -19 izplatību valstī.  Jau gandrīz vese-
lu gadu esam strādājuši ievērojot valstī, pašvaldībā un iestādē noteiktos drošības pasākumus. Esam 
pastrādājuši attālināti, sazinoties gan telefoniski, gan ar īsziņu palīdzību, gan WatsApp platformā. 
Tas, manuprāt, bija visbēdīgākais laiks, kad bērnudārzā neskanēja tik ierastie bērnu smiekli, nenoti-
ka ikdienas rosība. Pastrādājām arī dežūrgrupās, kad uz bērnudārzu nāca tikai tie bērni, kuru vecā-
kiem nebija iespējas nodrošināt bērnu pieskatīšanu, jo bija jāstrādā.  
 Esam pavisam neliela, bet draudzīga ģimene - četras pirmsskolas grupiņas “Cālīši”, “Zīļuks”, 
“Kastanītis” un “Bitītes”, skolotājas Solvita, Gunita, Evita, Līga, Zoja un Biruta, psiholoģe Inga, auklī-
tes Ella, Irina un Vineta, pavāre Astrīda, apkopējas Aiga, Vita, Valentīna un sētniece Anfiza. Dzie-
dam, sportojam, pastaigājamies, svinam svētkus un apgūstam prasmes un iemaņas. Nu jau otro 
mācību gadu pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenots jaunais, kompetenču pieejā balstītais mācību 
saturs, kura pamats ir caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uz-
ņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās pratības prasmes.  
Grupās iekārtoti mācību centri, “runājošās sienas”, kas atspoguļo gan mēneša tēmas izpēti, gan sa-
sniedzamos rezultātus, uzdevumus un bērnu pašvērtējumu par izdarīto darbiņu. Visi aktuālākie noti-
kumi un darbiņi turpmāk tiks atspoguļoti bērnudārza avīzītē “Kamolītis”. Liels paldies Gunitai par 
uzņēmību “Kamolīša” tapšanā! 
 Šis laiks liek mums izvērtēt prioritātes, padomāt par to, kas mums katram ir svarīgākais, 
liek pieņemt lēmumus, no kaut kā atteikties.  
No mums pašiem tik ļoti daudz ir atkarīgs, cik ilgs būs šis ierobežojumu laiks!  

Novēlu jums gaišus, veselīgus, ģimeniskus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus!    
 

Rimicānu PII vadītāja v.i. Skaidrīte Trafimova 

 
Cik labi, ka ir bērni, kas tāpat kā katru 
gadu grib sagaidīt Ziemassvētku brīnu-
mu. Tieši mūsu bērni mums vēl aizvien 
liek sarīkot skaistus un ģimeniskus svēt-
kus ar patiesu prieku, pārsteigumiem un 
gardumiem. Mūsu bērni vēl aizvien lai-
mīgi dodas uz bērnudārzu, lai arī tur gai-
dītu svētkus kopā ar audzinātājām, auklī-

tēm un saviem draugiem.   
Vecāku vārdā izsaku lielu pateicību bēr-

nudārza stiprajai komandai, par to, ka 
mūsu bērni ik dienas var justies droši 

savās grupiņās, uzzināt daudz ko jaunu 
un rotaļāties kopā, lai mēs vecāki varētu 

turpināt savus ikdienas darbus.  
 

Lai mums visiem izdodas noķert svētku 
sajūtu aiz astes un ļaut mūsu bērniem  

ienest mājās  
bezrūpību un prieku! 

 
Vecāku padomes vārdā -  

Agneses un Laimas mamma  
Ieva! 

Laimīt, man Ziemassvētkos mīļumu dāvā, 
un svecīti, gaiši kas mirdz! 

Laimīt, man sirsniņā prieciņu ielej, 
un actiņās spožumu liec! 

Laimīt, man Ziemassvētku brīnumu sūti, 
Lai piepildās sapnītis kluss! 
Laimīt, Tu svētkos nāc pati - 
Un svētība visiem mums būs! 

 Sirdis lai piepildās gaišām domām un 
sapņus lai mirdzošās zvaigznes krītot 

pārvērš īstenībā! 

Sirds siltuma un mīlestības pilnus svēt-

kus vēlot: Līga Lazdāne  

,,Cālīšu’’ skolotāja. 

Maza, zaļa eglīte ienāk mūsu mājā. 
Klusi saka - labvakar, nostājas uz kājas. 

Skujas smaržo, sveces mirdz. 
Laistās piparkūku sirds. 

Atlec zaķis - Garausis,  
burkānu nav aizmirsis. 

Vāverīte riekstus nes, brūnais lācis avenes. 
Brīnos pats, cik draugu daudz, 

Salatēti žiglāk brauc. 
( Inita Vītola)  

Lai piesnigušu mežu skaistums, jūsmo jūsu 
skatienus! Lai sirdis piepildās baltām domām, 
un sapņus, lai mirdzošas zvaigznes krītot pār-

vērš īstenībā! 
Rimicānu PII gr. „Zīļuks”  

skolotāja Evita. 

Ja dvēselē ir gaisma, 
Tad personība būs skaista. 

Ja personība ir skaista, 
Tad mājās būs harmonija. 

Ja mājās ir harmonija, 
Tad tautā būs kārtība. 

Ja tautā ir kārtība, 
Tad pasaulē būs miers. 
(Ķīniešu sakāmvārds) 

 

Atrast sevī gaismu - pārējo, lai 
atnes Jaunais 2021.gads! 

„Kastanīšu” skolotāja Solvita 

 

Gauši nāca, drīz aizgāja 
Tie bagāti Ziemas svētki: 

Trīs dieniņas, trīs naksniņas – 
Iet par kalnu dziedādami.  

Jaunais gads ir kā tukša grāmata 
un pildspalva mūsu rokās. Mums ir 
iespēja uzrakstīt skaistu stāstu par 

sevi! 

Klusus Ziemassvētkus 
 jūsmājās un laimīgi sagaidīt 

Jauno 2021.gadu! 
 

„Bitīšu” skolotāja Gunita 

Izdarīt labāko 

Šodien ko varu: 
satikt sauli…varu… 

ieelpot dienu…varu… 

sadzirdēt putnu…varu… 

domās noglāstīt mīļos…varu… 

pacelt acis un pateikties…
varu… 

darīt un būt…arī varu… 
  

Saki…vai ir kas tāds,  
ko ne-varu? 

  

Ja mana sirds ir Mīlestības 
pilna, 

Es varu dot… 

 Un drīkstu ņemt… 

Jo Mīlestība ir bezgalīga! 
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KO MĒS PAVEICĀM RUDENĪ…. 

KAMOLIŅŠ 

Rudens aizpeld ziedu laivās! 

Ik gadu rudens ražas svētkos godi-

nām jumīti, veidojot dažādas rudens kom-

pozīcijas. Tā kā šogad bija padevusies va-

ren laba kabaču raža, tad tika nolemts vei-

dot kabaču laiviņas. „Cimdiņa” darbinieki 

parūpējas par kabačiem, bet bērni atveda 

ļoti skaistus ziedus, lai laiviņas ziedētu 

skaisti, jo skaisti. Burvīgas atmiņas vērojot 

rudens foto!  

Sk.Gunita 

Maizītes diena - gatavojām mīklu, 

skatījāmies filmu par to, kā top 

maizīte. Ar plastilīnu rotājām Jum-

ja zīmi, krāsojām maizes attēlu, 

mīcījām mīklu, veidojām kukulīšus 

un cepām maizīti. Pēcpusdienā go-

dinājām maizīti ar dziesmām, rota-

ļām un uzdevumiem par maizi, 

dzirnavniekiem, cepējiem  un dzir-

navu runci. Pārrunājām par cieņu 

pret maizīti - paņēmi gabaliņu - 

apēd, nedrupini maizīti, nemet to 

zemē - žēlo to. 

Sk.Solvita 

 Latvijai 102! 

 16.novembrī vilkām svētku 

drēbes un svinējām Latvijas dzimša-

nas dienu. Bērni pa grupiņām svinēja

- dziedot dziesmas, skaitot dzejoļus, 

meklējot savu sirsniņu  Latvijas kar-

tē. Iepazina lielajos Latvijas dārgu-

mus un vērtības. Kā jau visās dzim-

šanas dienās, arī Latvijas svētkos 

bērni mielojās ar svētku pusdienām 

un gabaliņu no lielās tortes. Viss no-

vembris caurvijās ar patriotiskajiem 

pasākumiem un rotaļnodarbībām, lai 

bērnos audzinātu patriotisko sajūtu 

par savu valsti!  

Sk.Gunita 
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Rimicānu PII grupiņās „Zīļuks”un 
„Cālīši” ir šoruden aizvadīti šādi svētku 
brīži: 

Mācību gadu, kā parasti, iesākām ar zi-
nību dienu. Šogad netradicionāli, bez vecākiem, 
bet tomēr mums grupās tāpat bija jautri un patī-
kami tikties ar sen neredzētiem draugiem. 

Arī šogad septembrī veidojām ziedu pa-
klāju Saulītes formā. Ziedu paklājā rotājās dažā-
du krāsu un veidu ziedi, kā arī kopējais ģimenes 
darbs kopjot puķu dobes vasarā. Paldies vecā-
kiem par sarūpētajām ziedu galviņām! 

 

Arī patriotiski un ar cieņu godinājām savu dzimteni Latviju 102. dzimšanas dienā. Nedē-
ļas garumā iepazināmies ar tradicionālajiem Latvijas ēdieniem un dažādām citām lietām un 
priekšmetiem, kas raksturo mūsu dzimteni.  

Nu jau tagad ir uzsnidzis pirmais sniegs, savelts pirmais sniegavīrs un var sākties brīnu-

mainais Ziemassvētku gaidīšanas laiks!  

Sk.Evita 

Krāšņa un intere-
santa izvērtās Miķeļdie-
na. Pie mums ciemos bi-
ja ieradies pats Miķelis- 
rudens ražas vīrs. Bērni 
kopā ar Saimnieci ciemi-
ņu, Miķeli, laipni sagai-
dīja, pacienāja ar rudens 
veltēm un izrādīja pašu 
veidotu izstādi 
„Rudentiņš bagāts vīrs”. 



 

 

Gudrās Pūces lappusīte  

bērniem 

Izkrāso 
eglīti! 

Atrodi 10 atsķirības 



 

 

Kamoliņa tēma: Mierpilns bērns ir vesels bērns 

 Gabors Matē (Gabor Maté) ir Ungārijā dzimis Ka-
nādas ārsts, kas specializējas bērnu attīstības jomā. Padziļināti 
pētījis traumas un stresa cēloņus, kā arī to ietekmi uz cilvēka 
organismu un labsajūtu, viņš uzskata, ka mūsdienās apkārtējā 
vidē viss mainās milzīgā ātrumā – kultūrā, sabiedrībā, ekono-
mikā, tehnoloģijās un citās jomās. Pārmaiņu ātrums ir tik liels, 
ka mēs nespējam jaunos faktorus pilnvērtīgi integrēt bioloģis-
kajā, psiholoģiskajā un sociālajā līmenī. Rezultātā cilvēki tiek 
pakļauti stresam, kas bieži vien netiek atpazīts, grauj labsajūtu 
un organismu neapzinātā veidā, kā arī nodara postu attiecībās 
ar tuvākajiem, jo īpaši bērniem.  
Bērni savukārt, būdami īpaši jutīgi pret apkārtējo vidi, šo stresu 
uztver pastiprināti. Vecāku, tuvinieku un līdzcilvēku stress mēdz 
izraisīt bērnos ne tikai īstermiņa diskomfortu un psihosomatiskas 
slimības, bet arī traumēt ilgtermiņā, bieži vien izraisot traumas ķē-
di, kas var turpināties vairāku paaudžu garumā. Lai arī šis vēstī-
jums šķiet pesimistisks, ir cerība uzlabot situāciju, pirmām kārtām 
apzinoties, kas mūsos notiek bioloģiskajā, psiholoģiskajā un sociā-
lajā līmenī, kā arī kāda attieksme jāizveido, lai novērstu negatīvās 
sekas.  
 Lai izprastu uzvedību, ir jāsaprot emocijas 
Mūsu prāts ir vienība, kas nepārtraukti ienes informāciju no ārpa-
saules, kā arī apstrādā signālus, kas nāk no iekšējiem orgāniem. 
Patiesībā smadzenes mēdz saņemt daudz vairāk informācijas no 
ķermeņa iekšienes nekā ārpasaules. Savukārt vēstījums, kas tiek 

saņemts no iekšējiem orgāniem, liecina par to, cik labi mēs spējam 
mijiedarboties ar ārējo pasauli. Tas nozīmē, ka mūsu kapacitāte 
mācīties un darboties ikdienā ir saistīta ar to, kas notiek mūsu iek-
šējos orgānos un emociju līmenī. 
  Tie "briesmīgie" šodienas bērni! 
Mūsu sabiedrībā parādās arvien vairāk bērnu ar emocionālām grūtī-
bām, kuri nespēj kontrolēt savu ķermeni un emocijas. Visticamāk, 
tas nav tāpēc, ka izplatās kaut kāda mistiska ģenētiskā kaite, īpaši 
ņemot vērā, ka ģenētiskās kaites nespēj izplatīties gadu desmitu 

ātrumā, bet attīstās gadu simtu gaitā. Ticamāks variants ir, ka bērnu 

dzīvē notiek kaut kas tāds, kas liedz viņiem pilnvērtīgi iesaistīties 
sociālajā dzīvē, pievērst nedalītu uzmanību, būt emocionāli iesaistī-
tiem un pasargātiem no stresa. 
 Smadzeņu garozai piemīt deviņas funkcijas: regulēt ķer-
meni, regulēt komunikāciju ar citiem, līdzsvarot emocijas, izvēlē-
ties reaģēšanas veidu, sniegt izpratni, empātiju, kontrolēt bailes, 
attīstīt intuīciju un morālo apziņu. Apzinātības prakse palīdz attīstīt 
visas šīs deviņas funkcijas. Septiņas no šīm funkcijām attīsta audzi-
nāšana, kas ir vērsta uz bērna atbalstīšanu. 

Tas, kas notiek mūsu sabiedrībā, un iemesls tam, kā bērni 
uzvedas konkrētos veidos, ir tas, ka vecāku audzināšanas pieeja ir 
arvien vairāk pakļauta stresam. Tas nav sliktas audzināšanas dēļ 
vai tādēļ, ka viņu vecāki būtu slikti vai nemīlētu savus bērnus. Un 
tas noteikti nav saistīts ar dzeramo ūdeni vai kādas ģenētiskās kai-
tes dēļ. Tas ir tādēļ, ka apstākļi veselīgai smadzeņu attīstībai kļūst 
arvien mazāk pieejami. 
 Mainām pieeju, mīļie draugi! 
Kad bērni neuzvedas tā, kā mēs sagaidām, pastāv divi galvenie 
varianti, kā parasti ar to mēdz tikt galā. Viens ir ar medikamentiem. 
Matē, būdams ārsts, uzsver, ka, viņa nostāja nav vērsta pret medi-
kamentiem un viņš tos arī izraksta, taču runa ir par ierobežoju-
miem, kādi piemīt pieejai, kas balstās tikai un vienīgi uz medika-
mentiem, kā arī to, ka šī pieeja ir dominējoša un mēdz izslēgt citas 
iespējas. Otrā ir uzvedības pieeja, kas balstās uz uzskatu, ka uzve-
dība ir problēma, līdz ar to tas, kas ir jāizlabo un jākontrolē, ir uz-
vedība. Šie divi uzskati joprojām lielā mērā dominē psiholoģijas 
laukā mūsdienās. 
Tas nozīmē, ja bērns slikti uzvedas, pastāv plaši pieņemts uzskats, 
ka ir jākontrolē viņa uzvedība. Ja bērns kaut ko dara nepareizi, tas 
nozīmē, ka vecākiem būtu jādara kaut kas, lai panāktu, ka bērns sāk 
rīkoties pēc sabiedrības normām. Pēc būtības, ideja ir tāda, ja bērns 
slikti uzvedas, tad vecākiem būtu jābūt spējīgiem kontrolēt viņa 
uzvedību. 
Ja jūs nonāktu valstī, kur neviens nerunā jūsu valodā, jums būtu 
jāizpauž savas vajadzības, izmantojot žestus. Bērni visu laiku iz-
pauž savas vajadzības žestu valodā. Bet tā vietā, lai mēs sadzirdētu 
viņu vēstījumu, mēs reaģējam uz viņu žestiem (uzvedību), kādā 
viņi mums nodod savu vēstījumu. Ja mēs atkārtoti netiekam sadzir-

dēti un mūsu vajadzības tiek ignorētas, mēs neizbēgami noslēdza-
mies. 

Kad bērni emocionāli noslēdzās, viņiem ir grūti mācīties, jo 
īpaši no negatīvās pieredzes. Viņi turpina atkārtot vienas un tās 

pašas kļūdas vai darbības, neskatoties uz negatīvajām sekām. Un 
viņi neko no tā neiemācās, kas savukārt rada satraukumu pieaugu-
šajos: „Es tev jau tūkstoš reižu teicu to nedarīt, un tu neklausi!” 

Taču, ja pieaugušais bērnam kaut ko ir teicis simts vai tūkstoš reižu 
un nekas nav mainījies, kurš tad ir tas, kam ir problēmas ar mācīša-
nos? 
 Palīdzot sev, mēs palīdzam saviem bērniem 
Mēs, pieaugušie, esam tie, kuriem ir jāmācās. Mēs esam tie, kuriem 
ir jāsaprot, kas tad īsti notiek. Mums ir jābūt spējīgiem apzināties 
un izjust savu neapmierinātību un skumjas, jo tikai tad ir iespējams 
kaut ko iemācīties. Taču, lai spētu sadzirdēt savas patiesās izjūtas 
un būt atklātiem, pat pieaugušajiem ir jāsajūt, ka viņi ir pasargāti 
un saprasti. Tas vēl jo vairāk attiecas uz bērniem. 

Tātad, lai mēs pilnvērtīgi spētu parūpēties par 
bērniem, vispirms mums ir jāparūpējas par sevi. 

Mums ir jāņem vērā savi emocionālie stāvokļi un tas, kas ar mums 
notiek, pirms mēs sākam mijiedarbību ar bērniem. Tas ir patiess 
izaicinājums, jo bērni rada nepārtrauktu spiedienu uz vecākiem un 
spēj mūs aizskart, provocēt un spiest pogas. Neviens mums nespēj 
labāk spiest pogas kā mūsu bērni. Matē uzsver, ka ir vērts pielikt 
pūles, lai atrisinātu savus iekšējos konfliktus un uzlabotu saikni ar 
bērniem. Ir svarīgi ņemt vērā, ka tas, ar ko mēs netiekam galā, tiek 
nodots tālāk mūsu bērniem. Jo vairāk mēs to visu atpazīstam un 
apzināmies, jo apzinīgāki mēs kļūstam, spējīgāki izveidot savā 
dzīvē līdzsvaru un izprast šī 
līdzsvara nozīmīgumu. 

Kaut kādā ziņā mēs visi neizbēgami savus bērnus sabojā-
jam. Ir svarīgi atcerēties arī to, ja mēs no saviem vecākiem pār-
mantojam tonnu neatrisinātu problēmu un saviem bērniem nodo-
dam tikai pustonnu, mēs daudz ko esam sasnieguši. 
 Svarīgākais attiecībā uz bērniem ir iemācīties izveidot ar 
viņiem emocionālo saikni un veidot ar viņiem attiecības kā ar cil-
vēkiem, nevis kontrolēt viņu uzvedību vai mēģināt to izskaidrot ar 
diagnozēm. 
 Iedomājieties, ka jūsu dzīvesbiedrs – sieva vai vīrs – uz-

vestos tā, ka tas jums šķiet nepieņemami, – rupji, noraidoši un ag-

resīvi. Jūs aizietu pie tuviniekiem, lai par to pasūdzētos. Tuvinieki 
jums jautātu, vai pamēģināji ielikt viņu kaktā? Tuvinieki jums, 
visticamāk, teiktu, ka problēma ir jūsu attiecībās, nevis dzīvesbied-
ra uzvedībā. Ar mūsu bērniem ir tieši tāpat. Ja bērnu uzvedībā pa-
rādās novirzes, tas liecina par to, ka problēma ir attiecībās. Cilvēks, 
kurš atrodas stresa ietekmē, nonāk stāvoklī, kur viņš jūtas emocio-
nāli izolēts, kas savukārt pazemina imunitāti. Ja kāds atnāktu ar šo 
cilvēku aprunāties, pēc dažiem mirkļiem viņš justu atvieglojumu, 
viņa stresa līmeņi samazinātos, savukārt imunitātes līmeņi paaug-
stinātos. Emocionālais kontakts ir veselības pamats, taču diemžēl 
rietumu medicīnas prakse to lielā mērā ignorē, jo tradicionāli rietu-
mu medicīnā ķermenis tiek atdalīts no prāta un emociju pasaules. 
Psihiatrs Donalds Vudss-Vinikots (Donald Woods Winnicot) reiz ir 
teicis, ka 

bērnībā ir divas lietas, kas var noiet šķērsām: 
pirmkārt, var notikt lietas, kurām nevajadzētu 
notikt, – tādas kā pāridarījumi un negadījumi –, 
un, otrkārt, var nenotikt lietas, kurām vajadzētu 
notikt. Šajā gadījumā tā ir droša, atklāta saikne 
ar vecākiem. 

 Mūsu uzdevums kā vecākiem, bērnu aprūpes personālam, 
audzinātājiem, pedagogiem, ārstiem un visiem pārējiem, kuriem ir 
saskarsme ar bērniem, ir palīdzēt bērnam regulēt savas emocijas un 
iesaistīties viņa pieredzē caur savām attiecībām ar viņu. Īstā problē-
ma nekad nav trauma, bet tas, kā šī trauma ir ietekmējusi bērna 
attiecības ar pasauli un ar sevi. To, kas ir noticis pagātnē, izmainīt 
nav iespējams. Savukārt pasaules uztvere, kas ir izveidojusies atga-
dījuma rezultātā, ir kaut kas, kas notiek tagad. Un to ir iespējams 
mainīt. 

Avots:izaugtmilestiba.lv 



 

 

Rimicānu PII avīzīte “Kamoliņš” 
 

Tirāža : 28 eksemplāri 
Informāciju sūtīt :  gunita.lazdane@inbox.lv 

Tel.28300267 
2020. 

Sakām paldies 
Vecākiem, kuri „Bitīšu” grupiņā atgādāja dažādus 
rokdarbu materiālus!  
Paldies Martas, Mika, Karlīnas, Laimas, Agneses 
vecākiem par atnestajiem augļiem rudenī. 
Paldies „Bitīšu” vecākiem par pārtikas produktiem 
kēksiņu gatavošanai 
Paldies Pakeru ģimenei par mācību līdzekļiem 
„Kastanīšu” grupiņai 
Paldies Ernesta ģimenei par maskām 

PII noformēšana Ziemassvētkiem - līdz 14.12. 
Radošā darbnīca piparkūku  
mājiņu gatavošanā -11.12. 
 
NO 7.12. līdz 16.12 CIMDIŅĀ   
DARBOSIES ZIEMASSVĒTKU PASTS 
Bērni (ar vecāku palīdzību) mājās var pagatavot 
Ziemassvētku apsveikumus un nosūtīt tos citiem 
„Cimdiņa” draugiem un darbiniekiem.  

PASTA KASTE ATRADĪSIES  
„CIMDIŅA” koridorā 
 
Ziemassvētku rūķis vēstules  sašķiros  un atdos katram 
bērnam saņemtos apsveikumus tieši pirms 
Ziemassvētkiem! :)  

Ziemassvētku eglītes pasākums 
16.12.  

Plānojamie notikumi decembrī  

Rimicānu PII 

Ziemassvētku pasts (7.-18.12. ) 
Bērni ar vecāku palīdzību mājās var pagatavot 
Ziemassvētku apsveikumus un nosūtīt tos citiem 
Rimicānu PII draugiem. Pasta kaste atradīsies 
„Cālīšu” grupiņā. Apsveikumus Rūķis dalīs Zie-
massvētku eglītē. 

 Piparkūku veidošana 
grupās no speciālas veidošanas 
masas; 

Ziemassvētku eglītes 

pasākums plānots 16. decembrī. Atsaucoties uz epidemioloģiskajām 

drošības vadlīnijām pirmsskolā,  

atgādinām, ka vecākiem bērnudārza  

teritorijā  

jāuzturas sejas aizsargmaskā! 

PASARGĀSIM SEVI UN CITUS! 

 

I. pusgada mācību tēmas  

Septembris ,,Es jaunā pasaulē.’’ 

Oktobris ,, Pārmaiņas un pārvērtības.’’ 

Novembris ,,Panti, dziesmas, pasakas.” 

Decembris ,,Es piedalos.” 

 

Septembris  „Darbojies droši!” 

Oktobris  „Ko liksim galdā?” 

Novembris „Lai skan!” 

Decembris „Reiz pasakā” 

Septembris  „Iepazīsimies!” 

Oktobris  „Es piedzīvoju un izpaužu emocijas” 

Novembris „Latvija ap mani un manī!” 

Decembris „Ziemassvētku tradīcijas” 

30.decembris - Sanitārā 
diena! 

RIMICĀNU PII UN  
STRUKTŪRVIENĪBA 

„CIMDIŅŠ”  
NESTRĀDĀ! 

NODERĪGAS ADRESES ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENĀM: 

BERNISTABA.LSM.LV 

MACIUNMACIES.LV 

DZENE.COM 


