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Rimicānu PII un struktūrvienības “Cimdiņš” avīzīte 

  

 Šī ziema mums devusi iespēju tā kārtīgi izbaudīt visus ziemas priekus – braukt no kalna ar 

ragavām un  “ābolīšiem”, uzcelt vislielākos sniegavīrus, cietokšņus, izslidoties un izslēpoties. Es 

ceru, ka visi izmantoja šo lielisko iespēju izbaudīt ziemas priekus kopā ar bērniem!  Ziemai pavi-
sam nesteidzīgi atkāpjoties, pamazītiņām, lēniem solīšiem nāk pavasaris. Ar pirmajiem pūpo-
liem, naktī sasalušiem dubļu grumbuļiem un siltu pavasara saulīti. Ļoti gribas cerēt, ka līdz ar 
siltāka laika iestāšanos, atkāpsies arī negantais vīruss! 
 Aizvadītā gada nogalē, pašās decembra beigās, sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību nova-
dā, bija pieņemts lēmums uz divām nedēļām pārtraukt klātienes nodarbības pirmsskolas iestādē, 
līdz ar ko tika ierobežota Covid-19 izplatība iestādē. Darām visu, kas no mums atkarīgs, lai iz-
vairītos no vīrusa izplatības bērnudārzā. Ļoti ceram uz jūsu sapratni un atbalstu šajā, mums vis-
iem tik sarežģītajā un sociāli distancētajā laikā. 
 Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē un struktūrvienībā “Cimdiņš” notiek klātienes no-

darbības, sagaidām un pavadām bērnus līdz ārdurvīm, ievērojam visus epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumus, sekojam līdzi bērnu pašsajūtai, pēc iespējas cenšamies sazināties ar jums, cienī-
jamie vecāki, lai informētu jūs par mācību satura apguves norisi. Bērni rotaļnodarbībās apgūst 
prasmes, iemaņas, iegūst zināšanas plānotā mēneša temata ietvaros, pēta dabas norises, sporto, 
dzied, rotaļājas, izzina un svin svētkus – gan latviešu gadskārtu svētkus, gan savus īpašos svēt-

kus grupiņās. Joprojām bez vecāku līdzdalības. Diemžēl, vecāku sapulces klātienē šobrīd nav ie-
spējamas, tāpēc centīsimies jums ar “Kamoliņa” starpniecību pēc iespējas atspoguļot ikdienas 

dzīvi pirmsskolas iestādē.  
 

Vēlot jums veselīgu, saulainu un mierpilnu pavasari, 

  vadītājas pienākumu izpildītāja Skaidrīte Trafimova 

Kā jau zināms, Vārkavas bibliotēkā mīt mazi ,mīksti zvēri-
ņi, kuri šad tad spēlē savu leļļu teātri, bet tā, kā Vārkavas 
bibliotēkas leļļu teātris vēl nav ticis pie sava  vārdiņa, tad 

mēs vēlamies uzrīkot konkursu: 

 „Dod vārdu teātrim!” 

Bērniem uz mājām tiks dotas anketas, kuras vecākiem ko-
pā ar bērnu būs jāaizpilda un jānogādā atpakaļ dārziņā! 
Pēc tam notiks balsošana par piemērotāku nosaukumu  

leļļu teātrim! 
Aicinām visus vecākus un bērnus būt 

atsaucīgiem un izdomāt neparastāko un 
interesantāko vārdiņu leļļu teātrim, jo 
plānojam atvērt savu youtube kanālu, 
kurā ievietot ludziņas mazajiem teātra 

faniem. 

 

LIELDIENAS SVINĒSIM 4.APRĪLĪ, TĀPĒC        
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STRUKTŪRVIENĪBA „CIMDIŅŠ ” NESTRĀDĀS! 

LAI SAULAINI UN SILTI SVĒTKI  
LIELIEM UN MAZIEM! 
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KO MĒS PAVEICĀM ZIEMĀ…. 

KAMOLIŅŠ 

  Grupiņā ,,Cālīši'' ziemīgie, sniega pilnie mēneši 
pagāja ļoti rosīgi. Baudījām ziemas priekus. Šogad bija  
pasakaini sniegota ziema! Pirms atvadām no ziemas bērni 
baudīja  jautras aktivitātes. Izpriecājāmies visi, gan mazi, 
gan lieli! 
   Sveču dienā, kura  iezīmē ziemas vidu un senie latvieši 
parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska, Cālīšu grupas 
bērni Sveču dienā lēja ugunsdrošās ledus sveces. Jauca 
krāsu ar ūdeni, pildīja silikona formiņās un nesa saldēt. 
    Meteņos gatavojām  katra bērna izvēlēto dzīvnieku  
masku. 

    Veidojot bērnos „Veselīga dzīvesveida” apziņu, 

kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, attieksmju un inte-

rešu apzināšanās un radīta iespēja izpausties aktīvā darbī-

bā. Pavasarim tuvojoties uz palodzes top „Mans zaļais 

dārzs uz palodzes” - dārzā pirmās tika iesētas pupiņas, ku-

rām jau manāmi asniņi. Katrā trauciņā ir iesētas atšķirīgas 

pupiņas. Katram bērniņam ir savs trauciņš  par kuru ir jā-

rūpējas. Mazuļiem ļoti patika šķirot pa krāsām, bērt un 

pārbērt no trauka uz trauku.  Drīz  mums augs arī veselīgie 

kressalāti.  

Sk.Līga 

Grupiņā „Zīļuks” 
Janvārī mēs aktīvi nodarbojāmies ar pētīšanu un bū-

vēšanu. Pētījām un pārrunājām no kā būvē mājas, līdz ar to 
paši pēc savas iztēles būvējām savu māju no dažādiem materi-
āliem. 

Februāris mums ir draudzības mēnesis. Tādēļ cenša-
mies būt draudzīgi, pieklājīgi un izpalīdzīgi. Šajā mēnesī atzī-
mējām Sveču dienu un Meteņdienu. Lai arī Meteņdienā ārā 
bija auksti, mēs atraktīvas aktivitātes izdomājām arī iekštel-
pās. 

Tā kā esam noilgojušies pēc pavasara, tad jau uz mū-
su grupas logu palodzēm tiek audzēti pirmie sīpolu lociņi un 
savus asniņus rāda pirmās pavasara puķītes. Pētniecība augu 
attīstībā norit pilnā sparā! 

Sk.Evita 

„Cimdiņā” Šogad ziema mūs visus bija lutinājusi, 

tāpēc daudz uzturējāmies ārā, bērnudārza teritorijā, 

kur sporta skolotāja Zoja uzcēla pašiem savu ragavu 

kalniņu. Februāris iesākās ar Sveču dienas izstādi , 

kur katrs bērns lielījās ar savu no mājām atnesto sve-

ci, draudzības svētkus svinējām 12.februārī, uzsvaru 

liekot uz savstarpējām attiecībām, kādām tām būtu 

jābūt mūsu starpā un mūsu ģimenēs. Todien „Bitīšu” 

grupiņā dominēja sarkanā krāsa...ziemai turpinoties 

veidojām arī ledus gleznas, kuras pavasaris nu jau ir 

izkausējis, bet tās paliek mūsu atmiņās tikai bildēs. 

Mūs sākusi apciemot arī bibliotekāre Skaidrīte un 

velta katru nedēļu mums pa pasakai atbilstoši mācību 

tēmai. Un visam pāri notiek cītīga mācīšanās, lai ar 

veiksmīgiem panākumiem varētu sagaidīt vasaru. 

Sk.Gunita  
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Vēstule „Bitīšu” grupiņas vecākiem… 

Labdien vecāki! 
Pavasaris straujiem soļiem atgādina mums par to, 

ka vasara un mācību gada beigas nav aiz kalniem. Kā jau 
zināms, mēs pašlaik īstenojam kompetenču izglītības 
programmu, kura balstīta uz mācību jomām...par to arī 
vēlos šajā vēstulē jums vairāk pastāstīt. Jaunā paaudze ne-
pārtraukti mainās, tāpēc skolotājam ir jāspēj mainīties lī-
dzi. Es gribētu, lai es un vecāki būtu komanda, kas palīdz 
bērnam pēc iespējas labāk sagatavoties skolas gaitu uzsāk-
šanai, izvērtējot bērnu individuālās īpašības, jo kā jau zi-
nām, bērni ir dažādi. Tāpēc mājās aicinu, Jūs-vecākus līdz-
darboties un tādejādi izglītot bērnu. Pirmkārt, daudz uztu-
rieties svaigā gaisā, ļaujiet bērnam pētīt un izzināt ap-
kārtni, ļaujiet viņam risināt dažādas situācijas un izteikt 
viedokli, pašvadītai mācīšanās apguvei, ja ir iespējams, 
varat printēt dažādas darba lapas burtu apguvei, vai ierīkot 
paši savu ābecīti (atgādināšu, ka četrgadnieki un piecgad-
nieki mācās atpazīt un rakstīt drukātos burtus, bet sešgad-
nieki raksta rakstītos burtus, lasa drukātos jeb iespiestos 
burtus). Ideju ir ļoti daudz, galvenais, bērnu mudināt uz to, 
ka zināšanas ir vajadzīgas un daudz ko jaunu uzzināt ir 
interesanti. Arī digitālo prasmju attīstīšana nav zemē meta-
ma lieta, jo digitālās prasmes neatduras tikai pret spēlītēm 
internetā.. Digitālās prasmes var attīstīt ar interesantām 
spēlēm, kas veicina valodas un matemātisko spēju attīstī-
šanu. (kādu dienu arī nosūtīšu adreses un aplikāciju nosau-
kumus ar izglītojošām spēlēm datorā un telefonā). Katru 
nedēļu sūtīšu uz mājām Jums, vecāki, lapiņas ar kopsavil-
kumu, ko darām tekošajā nedēļā, kas palīdzēs arī jums mā-
jās „pieslēgties” mūsu tēmai.  

Paldies, ka interesējaties, kā mums iet bērnudārzā, 
atbalstiet ar labiem vārdiem un jautājiet, ja ir kas nesapro-
tams.  

Skolotāja Gunita 

 Šis ir laiks, kad ziema saka ardievas un pavasaris auj asnu zābakus, lai iesoļotu mūsu mājās, bet 
skolotājas nesēž mierā, un raksta  pavasara vēstules Jums - vecāki...katrai no mūsu grupiņām skolotāja ir 
veltījusi pāris vārdus, jo kopā sanākšana šajā pavasarī klātienē, šogad, diemžēl, izpaliks. Lai vēstules jūs 
veicina uz pārdomām, ierosinājumiem un iedveš kopā būšanas sajūtu. 

Vēstule „Cālīšu” grupiņas vecākiem… 

                                      Labdien, vecāki! 
  Es gribētu dalīties ar  ieteikumiem  attiecībā uz bēr-
niem: 

Bērnam ir ļoti svarīga NEDALĪTA, pozitīva vecāku 
uzmanība. Bērnam dienā no saviem vecākiem jāsaņem 
vismaz 15 - 20 minūtes nedalītas uzmanības - bez vie-
dierīču klātbūtnes; 
Mīliet savu bērnu, RUNĀJIET, 
STĀSTĀT un KLAUSATIES. Bērnam nepieciešama 
mīlestība un rūpes; 
Vienmēr jāatceras un jāatgādina bērniem, ka viedierīce 
vai TV nav brīvā laika pavadīšanas veids vai pamata 
saskarsmes veids ar apkārtējo pasauli; 
Tehnoloģija nevar aizstāt cilvēku savstarpējo komuni-
kāciju, to arī nedrīks izmantot kā "aukli"; 
Bērniem vecumā līdz 2 gadiem nevajadzētu būt sa-
skarei ar ekrānierīcēm; 
Uzstādiet noteikumus bērniem un kontrolējiet ko viņi 
dara virtuālājā vidē un parūpējaties par drošību izman-
tojot drošības iespējas interneta vietnēs; 
 Ja pieradums pie ekranierīcēm jau izveidojies,nekad 
nav par vēlu to mainīt. 

                     Noderīgu informāciju par drošību internetā 
varat iegūt www.drossinternets.lv 
  
     Spēlējieties , lasiet grāmatas , gatavojiet, esiet kopā ar 
bērnu.  Nolieciet viedtālruņus, izslēdziet televizorus, da-
torus! Vislabākā dāvana bērnam ir kopīgi pavadīts laiks! 

 
Skolotāja Līga 

Vēstule „Zīļuka” grupiņas vecākiem... 

Labdien, vecāki! 

Gribu pateikt lielu paldies Lauras mammai Evijai 
par hiacinšu puķu sīpolu uzdāvināšanu grupai. Mēs varē-
jām vērot, kā veras mazie ziediņi, tos smaržot un rūpēties 
laistot puķi, līdz kamēr sagaidījām vēl mazu hiacintes 
puķu vārpiņu. Tas bija brīnišķīgi! Paldies! 

Mēs grupiņā esam runājuši un dalījušies pieredzē 
par dažādiem drošības jautājumiem. Es vēlētos, lai arī 
mājās, jūs, pārrunātu un atkārtotu ar bērniem dažādus 
drošības jautājumus ( drošība uz ledus, lielceļa, par 
ugunsdrošību, elektrodrošību,). Dubults neplīst! J 

Drīz jau būs pavasaris un dabā būs vērojamas 
dažādas pārvērtības. Tādēļ es aicinu, vecākus kopā ar 
bērniem, biežāk doties pastaigā un vērot dabā notiekošo. 
Līdz ar to bērnam veidosies lielāka pieredze un varēs tajā 
dalīties ar citiem arī tādā veidā attīstot komunikācijas 
prasmes. Lai veicas dabā ieraudzīt kaut ko ļoti aizraujo-
šu! 

Skolotāja Evita. 

Vēstule „Kastanīšu” grupiņas vecākiem... 

Klāt pavasaris, siltāks laiks aicināt aicina vairāk uz-

turēties laukā. Lai uzlabotu bērnu veselību un labklājību, ir 

svarīgi, lai bērni pavada laiku ārā, elpojot svaigu gaisu. 

Svaigs gaiss dod enerģiju, vairo dzīvesprieku, pastaigas laikā 

tiek trenēta izturība, nostiprinās kauli un muskuļi, palīdzot 

bērnam augt lielam un spēcīgam. Ir svarīgi, lai bērniem būtu 

laiks, kurā viņiem ir atļauts atpūsties svaigā gaisā un atbrīvo-

ties no liekās enerģijas. Svaigs gaiss stiprina imunitāti, tāpēc 

jo vairāk bērns uzturēsies svaigā gaisā, jo stiprāka būs viņa 

imūnsistēma.  Vecāki tiek aicināti parūpēties, lai bērniem ir 

atbilstošas drēbes un apavi ārā iešanai pavasarī – tādas drē-

bes, kurās bērnam kustoties nav karsts, tās ir ērtas ( nav šau-

ras vai platas) nav jābaidās, ka būs plika mugura, un apavos, 

uzlīstot lietum, nav slapjas kājas, kājas apavos nekarst. Gata-

vojoties pastaigai, mudinam bērnus ģērbties pašiem -  ģērb-

joties, bērns attīsta roku un pirkstu muskulatūru un trenē sa-

vas pašapkalpošanās un sociālās iemaņas.  

Aicinu vecākus pastaigu laikā kopā ar bērnu vērot 

pārmaiņas dabā un apkārtējā vidē, pārrunāt tās ar bērnu. Šā-

dos brīžos aicinu telefonu  izmantot  tikai foto uzņemšanai. 

Skolotāja Solvita 

http://www.drossinternets.lv/
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Kamoliņa tēma: RUNAS ATTĪSTĪBA  
 Lielākā daļa bērnu divu un trīs gadu vecumā jau spēj 
izveidot vienkāršus teikumus, ik dienas pieaugot viņu vārdu 
krājumam. Bērns divu gadu vecumā saprot jau diezgan daudz 
vārdu (apmēram 500), bet aktīvi lieto apmēram 50–300 vār-
du. 
 Lielākajai daļai bērnu nav problēmu ar runas apguvi, 
taču ir mazuļi, kuri runāšanai ļaujas lēnāk un grūtāk. Daži 
bērni  savus pirmos vārdus pasaka vēl pirms savas pirmās 
dzimšanas dienas, citi sāk runāt tikai divu gadu vecumā. Ap 
otro  dzimšanas  dienu abu dzimumu bērnu vārdu krājums 
sasniedz  50 vārdus un viņi sāk veidot savus pirmo divu vār-
du teikumus. Taču 20% bērnu šajā vecumā vēl nerunā, bet 
apmēram puse  no vēlajiem runātājiem runas spēju ziņā attīs-
tās  tikpat normāli kā viņu vienaudži, tikai lēnāk.  
 
 Kad ir vērts sākt pievērst uzmanību bērna runas 
attīstībai? Ja runas spējas attīstība notiek pareizi, tad 
četru gadu vecumā bērnam būtu pareizi jāveido teikumi savā 
dzimtajā valodā. Trīs gadu vecumā mazulis runā neapturami 
– vārdiem gan ir aprautas galotnes, teikumi ķeras, pazūd ska-
ņas, bet pieaugušie priecīgi  – viņu bērns mācās runāt! Četru 
gadu vecumā vārdu  krājums ir lielāks, taču, ja mazais nevar 
izveidot gramatiski pareizus teikumus, bet runā, piemēram, 
šādi: „Lelle šeit gulēt!”, „Ārā  mest  viss!”, „Tu  ļoti  ātri  
nākt  šeit!”, tad  logopēdi šādu runas problēmu dēvē par dis-
gramatismu. Tā ir  nespēja saskaņot vārdu dzimti, skaitli, 
locījumu, teikumā ir nepareiza vārdu secība un nepareizs 
prievārdu lietojums. Ja runas spējas attīstība notiek pareizi, 
tad četru gadu vecumā bērnam būtu pareizi jāveido teikumi 
savā dzimtajā valodā. Taču – jo agrāk runas problēmas tiek 
atklātas un ārstētas, jo labāk. Ja šādi runas defekti netiek no-
vērsti laikus, tad nākamais posms, kurā bērns izjutīs problē-
mas, būs skola. 
 Sarunāšanās. Kopumā  bēr nu  ar   runas  problē-
mām  skaits  palielinās. To galvenais cēlonis ir vide, kurā 
viņi aug.   
 Jo vairāk ģimenē vecāki ar bērniem sarunājas, jo 
labvēlīgāka vide runas attīstībai. Tomēr runas traucējumi var 
būt iedzimti, tos var izraisīt arī smadzeņu darbības problē-
mas. Gan emocionālās sfēras, gan motorikas attīstības prob-
lēmas var būt cēlonis runas aizturei. Fizioloģiski runāšanu 
aizkavē biežas slimošanas ar vidusauss iekaisumiem, palieli-
nāti adenoīdi un polipi, kas ietekmē dzirdi. Nosaukt vārdos 
visas ikdienas darbības. Runāšana un spēja sazināties ir tāda 
pati dabiska prasme, kā staigāšana uz divām kājām. Pat ja 
ģimene neveicina runas prasmju attīstību, bērni tās apgūst, 

vērojot cilvēkus. Tomēr runāt ikdienā ar mazuli ir ļoti svarī-
gi. Lai jau no zīdaiņa vecuma veicinātu runas centru attīstību, 
vecākiem vai jebkuram citam bērna aprūpētājam vārdos 
jāskaidro viss, ko viņi dara, piemēram: „Skat, tagad mēs au-
jam kājā kreiso zābaciņu!” – vai arī jāizmanto pirkstiņspēlī-
tes. Līdzsvarot multenēm veltīto laiku ar sarunām par multe-
nēs redzēto. Bērniem, kas regulāri un ilgi skatās multiplikāci-
jas filmas, nevis  sarunājas ar vecākiem, ļoti bieži ir runas 
attīstības aizture. Mazu bērnu multeņu sižetos vairāk tiek 
attēlotas darbības, mazāk ir teksta, dialogi ir primitīvi, tātad 
arī jaunus vārdus apgūt būtībā nav iespējams. Bērni ātrāk 

iemācās izrunāt vārdus ar balsīgajiem līdzskaņiem, jo tos viņi 
var ātrāk iemācīties atkārtot. Pārējos vārdus viņi apgūst paš-
mācībā. Aprunājieties, ko bērns ir redzējis un ko vērtīgu vai 
neparastu uzzinājis. Pieaugušie atceras, ka viņi angļu valodu 
galvenokārt mācījušies no filmām. Ar maziem bērniem, kas 
mācās runāt, notiek citādāk. Mazulim televizora trokšņi ir 
slikti uztverama murdoņa, savukārt fona troksnis traucē sa-
dzirdēt vecāku balsis. Tātad televīzija nevis palīdz, bet traucē 
apgūt runāšanas iemaņas. Bērni savu vārdu krājumu papildi-

na tikai tiešā saziņā ar citiem cilvēkiem. Dziedot un skaitot 
dzejoļus, bērni iepazīst valodas intonāciju un ritmu. Bērniem 
ir iedzimta mūzikas izjūta, viņi atšķir melodijas, ko dzird, jau 
māmiņas vēderā. Šī dabas dotā muzikalitāte ir vienlaicīgi arī 
izcils palīgs, apgūstot pirmos vārdiņus. Salīdzinot ar parasto 
runāšanu, dziedāšanas un dzejoļu skaitīšanas laikā var lieliski 
sadzirdēt intonācijas un ritma maiņu, kas palīdz arī mācīties 
runāšanu. Bērni, kas sāk runāt agrāk, labāk spēj izskaidrot, 
kā jūtas un ko grib. Tas  ļauj  arī  efektīvāk  komunicēt  ar  
vecākiem un  vairāk  uzzināt. Mūsdienu zinātne gan uzskata, 
ka runas spēju attīstība un prāta spējas ir saistītas. Zinātnieki 
uzskata, ka  agrajiem runātājiem, iespējams, būs augstāks  
IQ, taču tas nenozīmē, ka bērnus, kas sāk runāt vēlāk, uzreiz 
jāuzskata par atpalikušiem. Gluži otrādi – var gadīties, ka 
mazulis, kurš sāk runāt tikai divu gadu vecumā, skolas vecu-
mā kļūs par mazo gudrinieku.  
 Lūpu vingrinājumi. Ir   bur ti,  kur us  vieglāk uz-
tvert, redzot, kā to izrunas laikā kustas lūpas. Piemēram, 
burts m vārdā marmelāde, b vārdā bumba. Šie abi burti  ir 
balsīgi līdzskaņi, burts b ir troksnenis, savukārt m – skanenis. 
Ir arī nebalsīgie līdzskaņi, piemēram, p vārdā pingvīns,  s   
vārdā saule.  Bērni ātrāk iemācās izrunāt vārdus ar balsīga-
jiem līdzskaņiem, jo tos viņi var ātrāk iemācīties atkārtot. 
Pārējos vārdus viņi apgūst pašmācībā. Ir daudz bērnu, ku-
riem fizioloģiski nav nekādu problēmu normāli un skaidri 
izteikties, bet runas traucējumu iemesls ir tas, ka vecāki ar 
viņiem vienkārši par maz sarunājas un nelasa priekšā grāma-
tas. Logopēds šādos gadījumos palīdzēt nevar. Tā ir vecāku 
atbildība.  
 Kad vajadzētu sākt uztraukties Ja tr īsgadnieks 
spēj  veidot teikumus, kas sastāv tikai no pāris vārdiem un 
nesaskaņotas gramatikas  („Spēlēties – nē!”, „To man ie-
dot!”), tad ir vērts doties pie logopēda. Bērniem, kuriem ir 
runas attīstības problēmas, var būt arī izteikta kautrība, viņi 
nelabprāt uzdod jautājumus un maz komunicē ar citiem, jo 
no apkārtējo reakcijas redz, ka ne vienmēr tiek saprasti un 
dažreiz pat tiek izsmieti. Nespēja vārdos izteikt savas vaja-
dzības var būt cēlonis agresivitātei – ko nevar pateikt, to var 
parādīt ar spēku. Komunicēšanas grūtības neļauj pilnvērtīgi 
izzināt apkārtējo pasauli, tādējādi tas var veicināt noslēgša-
nos un citu prasmju attīstības kavēšanos, tostarp spēju par 
sevi parūpēties – notīrīt mandarīnu, sapogāt jaciņu. Tas savu-
kārt saistīts ar sīko roku motoriku. Runas spēju attīstības 
problēmas vairāk mēdz būt puisīšiem. Meitenītēm šādas 
problēmas rodas divreiz retāk. Ja mazā trīsgadnieka aprūpē-
tāji intuitīvi jūt, ka  viņu mazulim runāšanas prasmes aizķē-
rušās, tad pediatri un logopēdi iesaka nevilkt garumā ar prob-
lēmas risināšanu. 
Kas jāprot bērnam dažādos vecumposmos-> turpinājums 
nākamajā lappusē... 

„..jo agrāk runas problēmas tiek at-
klātas un ārstētas, jo labāk. Ja šādi 
runas defekti netiek novērsti laikus, 
tad nākamais posms, kurā bērns izju-
tīs problēmas, būs skola.” 

„..Bērni savu vārdu krājumu papildina 
tikai tiešā saziņā ar citiem cilvēkiem. 
Dziedot un skaitot dzejoļus, bērni iepa-
zīst valodas intonāciju un ritmu.” 
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31.marts 9.30 Lieldienu pasākums  
 „Ciemos pie saulītes” 

6.04.-9.04. Krāsu nedēļa grupiņās 
12.-16.aprīlis „Putnu dienas” 

 

Plānotie notikumi martā, aprīlī 

Rimicānu PII 

31.marts „Lieldienu saulītes svētki” 

6.04-9.04. Krāsu nedēļa grupiņās 

12.-16.aprīlis „Putnu dienas” 

Atsaucoties uz epidemioloģiskajām 

drošības vadlīnijām pirmsskolā,  

atgādinām, ka vecākiem  

bērnudārza teritorijā  

jāuzturas sejas aizsargmaskā! 

 

PASARGĀSIM SEVI UN CITUS! 

...turpinājums no iepriekšējās lappuses 

Kas bērnam jāprot dažādos vecumposmos. 

15 mēneši – vārdu krājums, ko spēj pateikt mazulis, ir 
vidēji 6 vienkārši vārdi. Viņš saprot skaidri izteiktas, īsas 
instrukcijas, spēj norādīt uz pazīstamiem priekšmetiem, 
asociē ar attēlu. 
18 mēneši – norāda uz kādu no nosauktajām ķermeņa da-

ļām, vārdu krājums: 7–20 vārdi.  

1 gads un 9 mēneši – izmanto frāzes no divu vārdu sali-

kuma. („mamma, ej”, „dod lelli”, „ņem mantu” utt.) Zina 
vismaz 20 vārdus. 
2 gadi – šajā attīstības posmā bērns spēj norādīt uz pie-
cām ķermeņa daļām. Vārdu krājums ir vismaz 50 vārdi. 
Bērns saprot un var izpildīt divdaļīgus rīkojumus: „Aizej 
uz istabu un atnes lāci!” Prot izmantot vietniekvārdus es, 
tu, mēs. 
2 gadi un 6 mēneši. Valodā tiek pareizi lietoti vietniek-
vārdi es, tu, man. Saprot, ko nozīmē viens. 
3 gadi – vārdu krājums ir 250–700 vārdu, veido teikumus 
ar 5 līdz 8 vārdiem. Var nosaukt savu vārdu, dzimumu un 
vecumu, saprot vienkāršu īpašību nozīmi. Izpilda uzdevu-
mus, piemēram: „Noliec klucīti zem krūzes”, „Ieliec klu-

cīti kastē”. 

4 gadi – bērns veido sarežģītus vārdu savienojumus, iz-
manto priedēkļus. Vārdu krājums 1500–2000 vārdu, 
tostarp tādi, kuri apzīmē laiku un telpu. Bērns pareizi izru-
nā šņācošās skaņas (š, ž, č). Pazūd patskaņu mīkstā izru-
na. 
5 gadi – aktīvi lieto vārdus, spēj nosaukt lielu priekšmetu 
klāstu. Vārdi tiek pareizi izrunāti, un teikumos netrūkst 
vārdu. Bērns ir apguvis visas dzimtās valodas skaņas un 
pareizi tās lieto. 

Marts- Galvas, kājas astes. 
Aprīlis- Koki un krūmi. 

Maijs-To es varu.  
Jūnijs - Ripo, birst, spīd 

 

Marts- Kā rodas ēnas? 
Aprīlis- Kā lai izaudzē? 
Maijs– Kukaiņu pasaule 

Jūnijs- Saules gads 

Marts –Mājas mīluļi 

Aprīlis - Rosība pavasarī 

Maijs - Sajust pasauli 

Jūnijs - Kukaiņu dzīve 

Pārvelc un  

izkrāso 


