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TRIZ – radošās 
domāšanas metodes

VISI FOTO: no projekta arhīva

ILONA EISAKA,
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”  
pirmsskolas izglītības skolotāja

TRIZ (ТРИЗ) – IZGUDROJUMU 
PROBLĒMU RISINĀŠANAS 
TEORIJA

Izgudrojumuzdevumu risi-
nāšanas teorija (angļu val. the 
theory of inventive problem sol-
ving; krievu val. теория решения 
изобретательских задач) un meto-
des izmantošana aktivizē bērnu sis-
tēmisku radošo iztēli un nestandarta 
domāšanu. TRIZ metode balstās uz 
atvērtiem jautājumiem un uzdevu-
miem, piemēram, kā pasaulē ir vai-
rāk – vīriešu vai tēvu? Kā pasaulē ir 
vairāk – taisnstūru vai kvadrātu?

TRIZ ir metožu, materiālu, in-
strumentu kopums, kas palīdz attīstīt 
prasmi radoši domāt, radoši risināt 
dažādas dzīves situācijas un problē-
mas.

TRIZ pamatā ir tādi nestandarta, 
atvērtie uzdevumi no dzīves, no ap-
kārtējās dabas, sabiedrības, kas mums 
katram ir jārisina visas dzīves laikā; 
pedagogam ir jāprot uzdot pareizos 
jautājumus, jāprot atrast informāciju 
un jāprot prasmīgi veidot atbildi.

TRIZ paaugstina cilvēka radošo 
potenciālu un ļauj viņam iegūt spē-
cīgus nestandarta problēmu risināju-
mus.

TRIZ pedagoģijā uzmanības cen-
trā ir radoša persona, kurai ir elas-
tīga sistēmiska iztēle, ir spēcīgs me-
tožu arsenāls, lai atrisinātu izgudro-
jumu problēmas un iegūtu pienācīgu 
dzīves mērķi. Šī metode ir pielāgota 
pirmsskolas vecuma bērniem, TRIZ 
tehnoloģija izglīto bērnus ar moto 
„Radošums visur!”. Šīs tehnoloģijas 
izmantošana bērnudārzā, no vienas 
puses, ļauj attīstīt tādas domāšanas 
īpašības kā elastīgums, motivācija, 

sistēmiskums; no otras puses, moti-
vē izziņas aktivitātes, runas un rado-
šās iztēles attīstību.

Galvenais uzdevums, izmantojot 
TRIZ tehnoloģijas pirmsskolas ve-
cumā, ir iepotēt bērnam prieku par 
radošo atklājumu. Lai to izdarītu, ir 
nepieciešams (vēlams):

 organizēt nodarbības tā, lai tās 
notiek bērnu dabiskajā dzīvē un 
nav akadēmiskas;

 nodarbības beigās apkopot rezul-
tātus, lai mācītu bērniem refleksī-
vās analīzes prasmes (Ko viņi da-
rīja? Ko viņi uzzināja? Kas bija vis-
interesantākais? Kas palika nesa-
protams? utt.), rezultātus apkopot 
dažādos veidos (spēle „Intervija”, 
„Piedāvā priekšlikumu”; diskusija 
par nākotnes plāniem, piemēram, 
„Šodien mēs uzzinājām par… un 
nākamreiz, kad mēs uzzināsim 
par…”; produktīvā darbībā un sa-
ņemto darbu apspriešanā utt.;

 nodrošināt bērnu dabisku pāreju 
no vienas aktivitātes uz citu, sais-
tot darbības saturu ar nākamajiem 
režīma brīžiem;

 izmantot īpašo rotaļlietu – varoni, 
kas palīdz pedagogam (rotaļlietas 
vārdā tiek uzdoti jautājumi par 
problēmām, par kurām tika orga-
nizēti mācību dialogi, par nodar-
bības tēmu; rotaļlieta aktīvi izsa-
ka savu viedokli, jautā un precizē 
nesaprotamo, dažreiz kļūdaini, 
provocējot bērnus uz skaidrošanu 
un kļūdu labošanu); bērnu vēlme 
sazināties un palīdzēt rotaļlietai 
ievērojami palielina bērnu aktivi-
tāti un interesi. Pamatprasības, iz-
vēloties rotaļlietu, – neparastums 
un oriģinalitāte; tās var būt cimdu 
lelles, interesants balons utt.

METODES
 Pretrunas  – pretrunīgas prasības 

izvirzīšana vienam objektam, pie-
mēram, viens un tas pats priekš-
mets var būt labs un slikts, liels un 
mazs, spēcīgs un trausls, karsts un 
auksts utt.
Pretrunu atrisināšanas metode  – 

skaidrojums, kā vienam objektam var 
būt pretējas īpašības.

Visizplatītākie pretrunu atrisinā-
šanas aspekti:

 laikā objekts maina vienu iezīmi 
uz citu  – pretēju (piemēram, lās-
teka var būt liela un maza: sāku-
mā bija liela, pēc tam sāka kust un 
kļuva maza);

 telpā vienai objekta daļai ir viena 
iezīme, otrai – pretēja (piemēram, 
gludeklis var būt gan auksts, gan 
karsts vienlaikus: virsma ir karsta, 
bet rokturis ir auksts);

 sistēmās vienam objektam ir vie-
na iezīme, bet kopā ar citiem ob-
jektiem – pretēja (piemēram, viens 
sērkociņš ir trausls, bet daudz sēr-
kociņu kopā ir stingri un tos nevar 
tik viegli salauzt);

 attiecībās objektam viena novē-
rotāja acīs ir viena nozīme, bet 
otra  – cita (piemēram, filma var 
būt laba un slikta: kādam šī fil-
ma patīk, bet kādam nepatīk). 

 Spēles „Jā–nē”
„Jā–nē” ir tādu veidu spēles, kurās 

bērnam ir jādomā par jautājumiem, 
uz kuriem var atbildēt tikai ar „jā” vai 
„nē”.

„Jā–nē” uzdevumi tiek atrisināti, 
pakāpeniski samazinot meklēšanas 
loku (tas var būt gan objekts, gan si-
tuācijas).

 Prognozēšana ir fantazēšana, kad 
uz objektu nākotnē skatās trīs lī-
meņos:

 nākotnē objektam nav to trūku-
mu, kādi ir pašlaik, bet objekta 
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funkcijas tiek saglabātas, piemē-
ram, zīmuļi vairs nelūst;

 nākotnē nebūs objekta, bet funk-
cija tomēr tiks izpildīta. Kā tas var 
būt? Piemēram, tiek zīmēts dato-
rā  – objekta (zīmulis) vairs nav, 
bet zīmējums ir;

 nākotnē objekta nav un arī funk-
cija nav nepieciešama, piemēram, 
nav zīmuļu, nav nepieciešams zī-
mēt. Kā tas var būt?

 Fokusa objektu metode ir fanta-
zēšanas metode, kurā citu objektu 
īpašības tiek nodotas oriģinālam 
(fokusa objektam), piemēram, kas 
būs, ja gumijas zābaki lidos; ja va-
rēs iet pāri upei bez tilta u.  tml. 
Metode ir nākusi no ASV.

 Morfoloģiskā analīze – tiek ana-
lizēts objekts sastāvs, sastāvdaļas, 
pēc tam izgudro dažādus vari-
antus, kuros šīs daļas var izman-
tot un kā kombinēt, lai izveidotu 
jaunu objektu, piemēram, kas būs, 
ja gumijas zābakus apvienos ar 
lukturīti – varēs izgaismot peļķes 
u.  tml. Metodes autors ir Fricis 
Cvikijs (Fritz Zwicky, Šveice).

 Mazo cilvēciņu metode ļauj iz-
skaidrot un modelēt iekšējo objek-
ta struktūru, bērniem ļauj vizuāli 
aprakstīt vielas kopējo stāvokli, 
piemēram, ūdens var būt dažādos 
stāvokļos: ledus, šķidrs, tvaiks. Šajā 
nolūkā tiek izmantoti mazie cilvē-
ciņi, kam ir dažādas īpašības: cietie 
cilvēciņi cieši turas rokās un stāv 
uz vietas; šķidrajiem cilvēciņiem 
nav roku, tie var viegli pieskarties 
un pārvietoties; gāzes cilvēciņi ļoti 
ātri pārvietojas un neturas kopā.

 SKAŅU SPĒLES
Integrēta nodarbība (mūzika, valo-

da, rokdarbi; dominante – dabaszinības)  
eksperimentu pulciņā

Materiāls nav paredzēts tikai vie-
nai nodarbībai. Skolotājs var izvēlē-
ties aktivitātes un eksperimentus, rē-
ķinoties ar bērnu interesēm, vecumu 
un sagatavošanas līmeni. Piedāvātos 
eksperimentus var sadalīt vairākās 
nodarbībās.

BĒRNU VECUMS: 5–6 gadi.
MĒRĶIS: padziļināt bērnu zināša-

nas par skaņām, veidot izpratni, kā tās 
rodas.
UZDEVUMI:

 attīstīt vārdisko kontaktu, pilnvei-
dot emocionālo noturību un re-
fleksijas spēju;

 vingrināties darboties komandā, 
saskaņojot mērķus un plānojot 
turpmāko darbību;

 veicināt interesi eksperimentēt, 
izteikt iepriekšējus paredzējumus, 
pārbaudīt tos, izdarīt secinājumus;

 attīstīt iztēli un fantāziju, praktiski 
darbojoties.

NODARBĪBAS GAITA
 Rīta aplis
Visi kopā nākam (soļojam),
Jauki dienu sākam (plaukšķinām)!
Mīļi visiem uzsmaidām (pieliekam 

rādītājpirkstus pie vaigiem),
Labu rītu pasakām (paklanāmies 

cits citam)!

 Glāze
Skolotājai rokās brīnummaisiņš ar 

glāzi. Bērni aptausta un min, kas atro-
das maisiņā.

Tiek uzdoti jautājumi, lai bērni at-
raisītos, sāktu domāt, spriest, fantazēt 
(10 min.).

 Kur izmanto glāzi?
 Ko ar to var darīt?
 Kāda tā ir?
 Kas labs un kas slikts ir glāzei?
Var dzert no glāzes; ieliet…, ie-

bērt…; ielikt zīmuļus, ziedus; ekspe-
rimentēt; noķert zirnekli; apgleznot; 
aptīt ar diegiem, aplīmēt; izmantot kā 
trafaretu; ripinot iezīmēt sliedi; skatī-
ties kā tālskatī; izmantot kā palielinā-
mo stiklu… Lai diskusija ritētu raitāk, 
var piedāvāt savus variantus.

Glāzes var izmantot muzicēšanai, 

Piesitot glāzei, radās nelielas vibrācijas; to rezultātā izveidojās skaņu viļņi, kas izgāja 
caur ūdeni. Jo vairāk ūdens ir glāzē, jo lēnākas ir vibrācijas un zemāks tonis.

Vairāk var uzzināt: www.trizway.com.
Literatūra:
Гин, С. И. Занятия по ТРИЗ в детском 
саду: пособие для педагогов дошк. 
учреждений: 3-е  изд.  – Минск: ИВЦ 
Минфина, 2007. – 112 с.
Vebināru ieraksti:
1.  https://www.youtube.com/watch?v= 
FXxkJwMTQ9A
2. https://youtu.be/B2Z6kPk7b_Y
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bērni noskatās video: http://spoki.
tvnet.lv/video/Pudeles-Letie-muzikas-
instrumenti/269112 (7 min.).

 Praktiskā darbošanās ar glāzi

1 Eksperiments „Skanošās glāzes” 
(20 min.)
Nepieciešamais: glāzes, zīmulis, 

karote vai kociņš, ūdens.
Var izmantot shēmu, kur parādīts 

ūdens daudzums glāzēs.
Eksperimenta gaita:

 glāzes saliktas vienā rindā; pirmajā 
glāzē ielej nedaudz ūdens, otrajā – 
mazliet vairāk utt.;

 piesit glāzei, kurā ir vismazāk 
ūdens, un klausās skaņu; tad piesit 
glāzei, kurā ir visvairāk ūdens. Kā 
mainās skaņa?;

 veido savu melodiju!
Piesitot glāzei, radās nelielas vib-

rācijas; to rezultātā izveidojās skaņu 
viļņi, kas izgāja caur ūdeni. Jo vairāk 
ūdens ir glāzē, jo lēnākas ir vibrācijas 
un zemāks tonis.

Bērni diskutē, kas vēl var radīt ska-
ņas.

Aktivitātes ar skaņu, paštaisītie 
instrumenti.

2Eksperiments „Papīra skaņraži” 
(15 min.)
Nepieciešamais: 8  ×  20  cm platas 

papīra lapas.
Lapas gareniski pārloka uz pusēm, 

locījuma vietas vidū izgriež nelie-
lu trīsstūra caurumiņu, atloka malas 
pirkstu turēšanai. Uzliek pirkstus abās 
papīra (spiedzekļa) malās, piespiež pie 
sakniebtām lūpām un pūš caurumiņā, 
līdz rodas skaņa.

Gaisam ieplūstot spiedzeklī, spie-
diens tā iekšpusē krītas. Ārējais spie-
diens virza tā sānus uz iekšu, izspie-

Lapas gareniski pārloka uz pusēm, locījuma vietas vidū izgriež 
nelielu trīsstūra caurumiņu, atloka malas pirkstu turēšanai.

Pavelk gumijas gredzenu nedaudz vairāk un atlaiž. Klausās, vai 
skaņa mainās.

Gaisam ieplūstot spiedzeklī, spiediens tā iekšpusē krītas. Ārējais 
spiediens virza tā sānus uz iekšu, izspiežot gaisu. Kad gaiss ir 
izplūdis, malas atkal paplešas.

Skaņa ir atkarīga arī no gumijas resnuma un platuma: jo tievāka 
ir gumija, jo augstāka ir skaņa.
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Pūšot salmiņā, tā plakanā gala malas ļoti ātri vibrēja. Šīs vibrā-
cijas radīja troksni.

Bērni dalās grupās. Katrs grupas dalībnieks pagatavo sev instru-
mentu, kuru prezentē.

Katra grupa mēģina nospēlēt savu skaņdarbu.

žot gaisu. Kad gaiss ir izplūdis, malas 
atkal paplešas. Tas notiek ļoti strauji, 
tāpēc vibrācija rada spiedzīgu skaņu.

3Eksperiments „Strinkšķināšana” 
(15 min.)
Nepieciešamais: kancelejas gumi-

jas, kartona kastes.
 Nostiepj kancelejas gumijas gre-
dzenus pāri kartona kastei.

 Pavelk vienu gumijas gredzenu un 
atlaiž. Klausās skaņu.

 Pavelk gumijas gredzenu nedaudz 
vairāk un atlaiž. Klausās, vai skaņa 
mainās.

Pirmajā gadījumā gumijas gredzens 
vibrēja ļoti nelielā attālumā, radot vāju 
skaņu. Otrajā gadījumā vibrācijas un 
arī skaņa bija stiprāka. Skaņa ir atkarīga 
arī no gumijas resnuma un platuma: jo 
tievāka ir gumija, jo augstāka ir skaņa.

4Eksperiments „Pīļu svilpe”  
(10 min.)
Nepieciešamais: salmiņš, šķēres.



7          novembris 2017     

METODIKA

 Saplacina vienu salmiņa galu.
 Nogriež salmiņa saplacināto galu 
burta V veidā ar asu galu.

 Paņem aso galu mutē un pūš.
Ir dzirdama skaņa, kas līdzinās 

pīļu svilpei.

Pūšot salmiņā, tā plakanā gala ma-
las ļoti ātri vibrēja. Šīs vibrācijas radīja 
troksni.

5Eksperiments „Orķestru saiets” 
(25 min.)
Nepieciešamais: plastikāta pude-

les, kārbiņas, kastītes, beramas vielas, 
dabas materiāli, kociņi, gumijas gre-
dzeni.

Bērni dalās grupās. Katrs grupas 
dalībnieks pagatavo sev instrumentu, 
kuru prezentē. Katra grupa mēģina 
nospēlēt savu skaņdarbu.

6Eksperiments „Dejojošie rīsi” 
(15 min.)
Bērniem piedāvā apskatīt, noteikt 

un nosaukt graudus. Tie ir rīsi. Ap-
spriež, ko var darīt ar rīsiem. Vai rīsi 
var dejot? Bērni izsaka savus paredzē-
jumus.

Nepieciešamais: rīsi, bļodiņa, plē-
ve, kastroļa vāks, pavārnīca, gumijas 
gredzeni.

 Nostiepj plēvi pār bļodiņu un no-
stiprina ar gumijām.

 Virsū uzber dažus rīsu graudus.
 Pieliek tuvumā vāku, sit pa to ar 
pavārnīcu.

 Vēro, kā rīsi dejo.

Skaņa pārvietojas viļņu veidā. Ska-
ņas viļņi pārvietojās pa gaisu un atdū-
rās pret plēvi, liekot tai vibrēt. Vibrā-
cijas lika rīsiem lēkāt.

7Eksperiments „Spiedzošais celo-
fāns” (7 min.)
Nepieciešamais: celofāna maisiņi.

 Celofānu tur cieši abās rokās starp 

Skaņa pārvietojas viļņu veidā. Skaņas viļņi pārvietojās pa gaisu un atdūrās pret plēvi, 
liekot tai vibrēt. Vibrācijas lika rīsiem lēkāt.

Pūstais gaiss strauji pārvietojas un liek celofāna malai ļoti ātri vibrēt. Tas rada augstu 
skaņas toni.

īkšķi un rādītājpirkstu, pieliek to 
starp lūpām.

 Saspiež lūpas un pūš, līdz dzird 
augsta toņa skaņu.

Pūstais gaiss strauji pārvietojas un 
liek celofāna malai ļoti ātri vibrēt. Tas 
rada augstu skaņas toni.

 Nobeigums
Nodarbības nobeigumā bērni sa-

stājas aplī, stāsta par savām izjūtām, 
atklāj, kas patika un ko jaunu uzzi-
nāja.

Skolotāja pateicas bērniem un at-
vadās.

Nobeigumā 
bērni sastājas 

aplī, stāsta par savām 
izjūtām, atklāj, kas patika 
un ko jaunu uzzināja.
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Profesionāli un pašaizliedzīgi 
par bērnu interesēm 

un vajadzībām
ILZE BRINKMANE

9.  novembrī jau septīto reizi tiek 
pasniegtas Rīgas pašvaldības balvas 
par ieguldījumu pirmsskolas izglītības 
attīstībā. Viena no nozīmīgākajām ir 
Martas Rinkas piemiņas balva „Mūžs 
veltīts bērniem”.

Kā stāsta Rīgas domes izglītības, 
kultūras un sporta departamenta di-
rektors Guntis Helmanis, savus darbi-
niekus dažādām nominācijām iesaka 
pirmsskolas izglītības iestādes  (PII), 
tādēļ balvu saņemšana ir kļuvusi no-
zīmīga gan to saņēmējiem, gan visam 
bērnudārzam, kas ar to lepojas.

„Visus šos gadus esmu dzirdējis, ka 
ideja ir laba un tā jāturpina. Nedaudz 
citādi tiek izraudzīts laureāts M. Rinkas 
balvai (tā ir īpaši darināta sudraba pie-
spraude ar saules simbolu), jo lēmumu 
nopietnās diskusijās pieņem pirmskolu 
vadītāju padome. Lai gan tā ir balva par 
ilggadēju darbu, manuprāt, arī 10  no-
strādāti gadi jebkurā izglītības iestādē ir 
pietiekami ilgs laiks, lai apliecinātu savu 
profesionalitāti,” norāda G. Helmanis.

GODĀJOT LATVIJAS  
PEDAGOĢIJAS VĒRTĪGO  
PIEREDZI

Kolēģu visaugstāko novērtējumu 
par ieguldījumu pirmsskolas izglītības 
pilnveidē ir saņēmusi Rīgas PII „Anne-
le” vadītājas vietniece Dagnija Vigule.

Atbildot uz laikraksta jautājumu, ko 
skolotājai izsaka M. Rinkas vārds un kā 
viņa vērtē saņemto atzinību, D. Vigule 
saka: „Tā ir Latvijas pedagoģijas vēstu-
re. Mani vienmēr ir interesējis, kas vēr-
tīgs jau ir radīts, tādēļ vēlētos, lai refor-
mu kontekstā netiktu pazaudēts labais 
un vērtīgais, kas jau ir darīts. Uzskatu, 
ka nebūt visu nevajag jaunu, jo ir taču 
radīti zinību pamati, sākot jau ar man-

M. Rinkas piemiņas balvas „Mūžs veltīts 
bērniem” laureāte Rīgas PII „Annele” va-
dītājas vietniece Dagnija Vigule domā, ka 
pedagogam galvenais ir būt cilvēcīgam.

VISI FOTO: Andris Bērziņš

2017. gadā apbalvotie 
Rīgas pirmskolu 

darbinieki
  Balva „Par ieguldījumu 

pirmskolā”:
Aelita Bišere, Rīgas 110.  PII 
pirmsskolas izglītības skolotāja;
Oksana Burdika, Rīgas 
262.  PII pirmsskolas izglītības 
sporta skolotāja;
Ludmila Pisočņikova, Rīgas 
273.  PII pirmsskolas izglītības 
skolotāja;
Sandra Krutilina, Rīgas 
225.  PII pirmsskolas izglītības 
skolotāja;
Inga Gaile, Rīgas 221.  PII 
pirmsskolas izglītības mūzikas 
skolotāja.

  Balva „Par ilggadēju darbu 
profesijā”:

Kaiva Kaspare, Rīgas 13.  PII 
„Ābecītis” saimniecības 
vadītāja;
Anna Šmukša, Rīgas 173.  PII 
skolotāja palīdze;
Tamāra Judina, Rīgas 243. PII 
pirmsskolas izglītības skolotāja;
Tamāra Randare, Rīgas 
234. PII saimniecības vadītāja;
Velga Reča, Rīgas 220.  PII 
šefpavāre.

 Martas Rinkas piemiņas 
balva „Mūžs veltīts 
bērniem”:

Dagnija Vigule, Rīgas 
PII  „Annele” vadītājas 
vietniece.

tojumā atstāto M. Rinkas pieredzi – re-
dzēt bērna intereses un vajadzības, ru-
nāt par viņiem aktuālo. Tā ir klasika, no 
kuras nav jāatsakās. Publiskajā telpā ir 
jāiedzīvina nemainīgās vērtības, nevis 
jāmēģina runāt par kaut ko jaunu un 
nebijušu. Darbojos kā eksperte kom-
petenču pieejā balstītā mācību satura 
programmas izstrādē un par to arī ie-
stājos – vajag vien kaut ko uzlabot, ne-
vis iedomāties sākt no nulles.”

Kādi ir secinājumi – kas ir saistošā-
kais darbā bērnudārzā? „Darbā ar bēr-
niem katra diena ir kā pārsteigums. Būt 
kopā ar kādu, kas ir jaunāks par tevi, 
vienmēr ir sava veida izaicinājums, kā 
arī liels gods un prieks,” stāsta M. Rin-
kas balvas „Mūžs veltīts bērniem” iegu-
vēja.

Daudzi vecāki savu bērnu uz bērnu-
dārzu palaiž ar bažām, jo ir neziņā par 
daudz ko, piemēram, kāda būs skolotāju 
attieksme, tādēļ aktuāls ir jautājums, ko 
balvas laureāte vēlas redzēt savos kolē-
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Rīgas 221. PII mūzikas skolotāja Inga Gaile uzskata, ka ar bērniem ir jāstrādā kā līdzī-
gam ar līdzīgu – tad izveidojas lielisks kontakts, atraisās radošums.

Balvas „Par ilggadēju darbu profesijā” laureāte Anna Šmukša ar savām gādīgajām ro-
kām sagatavojusi mazos rīta darbiem ārā. 

ģos, uz ko viņus aicināt. Kā atzīst D. Vi-
gule, galvenais ir būt cilvēcīgam, prast 
sarunāties arī ar vecākiem  – uzklausīt 
un atklāt savu redzējumu. „Sarunāties ne 
vienmēr ir viegli, bet nav arī neiespējami. 
Ja atceramies, ka galvenais ir bērns un 
viņa labsajūta, tad domājam, kā to izdarīt 
toleranti un mierīgi. Lai gan ir lietas, kas 
mainās, piemēram, tehnoloģijas, pastāv 
arī kas nemainīgs – attieksme pret bērnu, 
kad viņš mācās staigāt, runāt. „Annelē” 
cenšamies radīt brīvu un atvērtu vidi, lai 
bērni justos labi, ērti, droši, izjustu, ka ir 
gaidīti,” atklāj Dagnija.

AR RADOŠUMU  
UN LAIKMETĪGUMA IZJŪTU

Starp pedagogiem, kuri saņem bal-
vu „Par ieguldījumu pirmskolā”, ir arī 
Rīgas 221. PII mūzikas skolotāja Inga 
Gaile. Lai to piešķirtu, tika vētīts, cik 
izcili tiek strādāts, kādas radošas un 
inovatīvas pieejas ir meklētas un iz-
mantotas.

Skolotāja, iespējams, ir pirmā, kas 
kādam bērnam iemāca dzirdēt mūzi-
ku, dziedāt, bet ko viņa pati savā profe-
sijā uzskata par svarīgāko? I. Gaile pār-
liecināti saka – ar bērniem ir jāstrādā 
kā līdzīgam ar līdzīgu, tad izveidojas 
lielisks kontakts, atraisās radošums. 
„Ir jāizjūt situācija, jo tā vienmēr ir 
mainīga. Var ļoti labi iepriekš saplā-
not nodarbību, bet tad secini, ka kon-
krētā brīdī tas nestrādā. Iespaidot var 
jebkas – laikapstākļi, paša garastāvok-
lis, citu noskaņojums. Svarīgi ir strā-
dāt elastīgi,” atzīst mūzikas skolotāja. 
I.  Gaile atklāj, ka radošai palīdz būt 
darba pieredze un muzikālās tradīcijas 
ģimenē: iedvesmojuši krustvecāki mū-
ziķis Alnis Zaķis un vijolniece Anita 
Zaķe, tēvs spēlējis saksofonu, arī mei-
tas dzīvi ir saistījušas ar mūziku.

Kā izvēlas piemērotāko bērnu au-
ditorijai? „To, kas bija aktuāls mūzikā 
pirms 20  gadiem, tagad bērni vairs 
nepieņem. Protams, ir klasiskās vēr-

Būt kopā ar kādu, 
kas ir jaunāks par 

tevi, vienmēr ir sava 
veida izaicinājums, kā arī 
liels gods un prieks.
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tības, kas tādas paliks uz mūžu, bet 
ir mainīgās, kas dzīvo tikai savam 
laikam. Tas notiek mūzikā, dejā, te-
ātra režijā u. tml. Svarīgi ir izjust un 
izprast laikmetīgumu,” uzsver balvas 
ieguvēja, norādot, ka jaunākās ten-
dences cer saklausīt starptautiskajā 
pirmskolu mūzikas skolotāju konfe-
rencē, kur dalīsies arī ar savu piere-
dzi, kā veidot muzikālus iestudēju-
mus pirmskolā. Šī pieredze ir apko-
pota arī grāmatā.

GANDARĪJUMU SNIEDZ 
BĒRNU DZĪVESPRIEKS

Rīgas 173. PII darbinieki, novērtē-
jot kolēģes pašaizliedzīgo ieguldījumu, 

balvai „Par ilggadēju darbu profesijā” 
ieteica skolotājas palīdzi Annu Šmuk-
šu.

„Esmu priecīga un gandarīta. Bet 
mums ir arī lielisks kolektīvs – uz dar-
bu eju kā uz otrajām mājām,” stāsta 
A.  Šmukša un atklāj, ka pirmskolā ir 
izmēģināti dažādi pienākumi – sākusi 
strādāt par saimniecības daļas vadītāju, 
jo tā varējusi dabūt vietu bērnudārzā 
savam dēlam. „Darbs ar bērniem ļoti 
iepatikās, tādēļ vēlāk biju arī skolotāja, 
bet pēdējos gados esmu apmierināta, 
ka varu būt palīdze jaunākajām kolē-
ģēm. Reizēm no rīta kaut kas iesāpas, 
bet, kad ierodos dārziņā un pretī skrien 
priecīgi bērni, grūtums ātri aizmirstas, 

ir gandarījums, ka viņiem varu arī ko 
labu iemācīt.”

Garajos darba gados ir novērots, 
ka bērni ir ļoti dažādi: viens ir emo-
cionālāks, cits  – drošāks, bet kāds  – 
bailīgāks. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ar kādu 
attieksmi viņi tiek sagaidīti. Atbildot 
uz jautājumu, vai izjūt arī paaudžu 
atšķirības un vai bērni ir kļuvuši ci-
tādāki, A.  Šmukša piekrīt, ka agrāk 
esot bijis vieglāk aizraut arī ar vien-
kāršām lietām, labprāt mierīgi spēlē-
jušies, taču tagad dzīves ritms ir kļuvis 
straujāks, daudziem jau ir pieejamas 
jaunākās tehnoloģijas, tādēļ arvien ir 
jādomā, kā un ar ko piesaistīt mazuļu 
uzmanību.

Rīgas pašvaldības balvas par ieguldījumu pirmsskolas izglītības attīstībā ieguvējas pēc godināšanas ceremonijas kopā ar Rīgas domes 
izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Eiženiju Aldermani un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamen-
ta izglītības pārvaldes priekšnieku Ivaru Balamovski.
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LAURA OZOLIŅA,
Rīgas 234. PII projektu koordinatore

Rīgas 234.  pirmsskolas izglītības 
iestādes  (PII) pirmsskolas izglītības 
skolotājas Laura Ozoliņa, Svetlana 
Kalniete un logopēde Anna Paļaņi-
čenko oktobra beigās devās uz Itālijas 
pilsētu Badiu Polezini papildināt sa-
vas teorētiskās zināšanas program-
mas „Erasmus+” stratēģiskās skolu 
partnerības projektā „Ilgtspējīgas 
prasmes 2032” („Sustainable skills 
2032”).

Skolotājas iepazinās ar jaunu ino-
vatīvu mācību metodi „Mind Lab”, 
kuras mērķis ir attīstīt bērnu kognitī-
vās, sociālās, emocionālās un ētiskās 
prasmes, izmantojot spēļu stratēģijas. 
Šī metode palīdz bērniem efektīvi lie-
tot šos procesus gan skolā, gan dzīvē. 
Tā iedrošina bērnus apgūt prasmes, 
kā mācīties, un dod iespēju izaugt par 
apmierinātiem un laimīgiem cilvē-
kiem.

Metodē „Mind Lab” izmanto trīs 
soļu sistēmu, kas palīdz attīstīt un uz-
labot spēju domāt. Šī trīs soļu sistēma 
ir:

 iesaistīšanās (skolēni tiek iesaistīti 
spēlē, kas simulē reālās dzīves si-
tuāciju, un kopā ar skolotāju atklāj 
un eksperimentē, izmantojot da-
žādas stratēģijas, kas ļauj izmantot 
viņu spēlēšanās prasmes);

 mācīšanās (skolēni mācās „Mind 
Lab” domāšanas modeļus, tas no-
zīmē, ka pēc spēles skolēni domā 
par stratēģijām, kuras izmantoja);

 pārnese (skolēni pārnes šos domā-
šanas paņēmienus uz reālām dzī-
ves situācijām).
Domāšanas paņēmieni ir resursi, 

kuri izveido un organizē mūsu do-
māšanas veidu, kas vada mūs grūtās 
dzīves situācijās.

Mācību metodes 
„Mind Lab” apguve

Darbs apakšgrupās: galda spēle domāšanas attīstīšanai.

Galda spēle „Atrodi pareizo cimdiņu”.

VISI FOTO: no projekta arhīva
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Plašāka informācija par projektu – mājaslapā: http://erasmusplusproject2.wixsite.com/skills.

Darbs apakšgrupās: spēle sīkās muskulatūras attīstīšanai.

Galda spēlē – uzdevums domāšanas attīstīšanai: kustinot citas mašīnas, veidot situāciju, lai sarkanā mašīna varētu izbraukt no 
trases.


