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Bērnu pētnieciskās darbības 
organizēšana pastaigā

INGRĪDA DONIŅA,
Ventspils pilsētas PII „Margrietiņa” 
vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Ventspils pilsētas pirmsskolas iz-
glītības iestāžu (PII) pedagogi 9. mar-
tā PII  „Margrietiņa” pulcējās meto-
diskajā apvienībā. Programmu bija 
sagatavojušas „Margrietiņas” skolo-
tājas, un tikšanās tika veltītai ziemas 
tēmai „Sniega diena”. „Margrietiņas” 
skolotājas kolēģus iepazīstināja ar 
savu pieredzi bērnu pētnieciskās dar-
bības organizēšanā pastaigā, tika pie-
dāvāts vērot dažāda vecuma bērnu 
izzinošās darbības vadīšanu, izpētot 
un salīdzinot praktiskā darbībā tādas 
sniega un ledus īpašības kā:

 krāsu. Sniegs ir balts, tam neredz 
cauri, bet ledus – caurspīdīgs (uz 
neliela priekšmeta uzliekot ledu, 
bērni secina, ka caur ledu var šo 
priekšmetu aplūkot, bet, ja ir uz-
bērts sniegs, apklāto priekšmetu 
neredz);

 cietību. Sniegs ir irdens, bet le-
dus – ciets. Sniegu metot, vēro, kā 
tas sadrūp un virpuļo, bet, ledu 
nometot, tas krīt un saplīst (eks-
periments  – ar āmuriņu sit pa 
ledu un sniegu un vēro, kas no-
tiek);

 slidenumu. Ledus virsma ir sli-
dena (uz liela ledus gabala uzliek 
mazas figūriņas un slidina, pēc 
tam to apkaisa ar smiltīm un mē-
ģina atkal slidināt  – kas mainī-
jies?).
Paši gatavojam ledu (trauciņā ielej 

ūdeni un atstāj ārā, nākamajā dienā 
vērojam, kas ar ūdeni noticis), kā arī 
radām iespējas radoši darboties zie-
mas apstākļos: sniega krāsošana ar 
pašu pagatavoto krāsaino sāli, krā-
saino ūdeni; krāsaina ledus iegūšana 
un radoša darbošanās ar to.

Šajā dienā bērni noskaidroja, 
ka dažādām vielām piemīt dažāds 

svars, ir iespējams noskaidrot, kura 
ir smagāka, un šīm pētnieciskajām 
darbībām nebūt nav vajadzīgi svari. 
Šoreiz skolotājas piedāvāja dažādus 
netradicionālus smagumu salīdzi-
nāšanas veidus: noskaidrot, kurš 
smagāks  – sniegs vai ūdens, bērni 
varēja gan ar sajūtu (paņemot rokās 
trauciņus), gan ar parasta pakara-
mā, gan ar bluķīša un dēlīša palī-
dzību. Sniegā iekāpjot  – paliek ne 
tikai pēdas, bet pēc attēla var izsoļot 

arī ģeometriskas figūras.
Bērni noskaidroja arī, kā sniegu 

un ledu ietekmē silts un auksts ūdens.
Šajā dienā darbojās Dzeņa skola, 

kurā mūzikas skolotāja Daiga Geste 
visus klātesošos – lielos un mazos – 
iepazīstināja ar meža sanitāru dzeni, 
kurš arī Pārventas mežaparkā dzir-
dams rosāmies. Bērni izmēģināja, 
vai dzenītim ir viegli ar degunu kalt 
dobumu, paši atdarināja – izklaudzi-
nāja dzeņa mežā radītās skaņas.
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IETEIKUMI 
EKSPERIMENTĀLAI, 
RADOŠAI, PĒTNIECISKAI, 
IZZINOŠAI DARBĪBAI 
AR SNIEGU UN LEDU
3–7 gadus veciem bērniem

 Krāsainās sāls 
 sniegpārsliņas

Katrs bērns uzzīmē savu snieg-
pārsliņu, pārklāj to ar PVA līmi un 
virsū uzber sāli. Kad sniegpārsliņa 
ir nožuvusi, lieko sāli nopurina. Tad 
krāso pārsliņas, pētot, kā sāls kristāli 
reaģē ar ūdeni. Viegli pieskaroties ar 
otiņu, krāsa izplūst, nokrāsojot lau-
kumu apkārt.

 Zīmējumi sniegā 
 ar krāsaino sāli

Krāsaino sāli pagatavo šādi: sajauc 
guašas krāsas ar jūras sāli, izžāvē. Sa-
gatavoto maisījumu ieber plastmasas 
pudelē, kuras korķītī ir izgatavots 
caurums. Ar šīs vienkāršās ierīces 
palīdzību sniegā var zīmēt, rakstīt un 
veikt citas darbības.

 Rakstīt ar dažādiem 
 dabas materiāliem

Ziemā tukšos konfekšu kastītes 
nodalījumus var piepildīt ar krāsainu 
ūdeni un sasaldēt, bet ar iegūtajiem 
krāsainajiem ledus gabaliņiem sniegā 
ir iespējams izlikt dažādus rakstus, 
vārdus u. c. Protams, izlikšanai snie-
gā var izmantot arī kaltētas pupiņas, 
zirņus, makaronus, akmentiņus u. c.

 Krāsainie ziepju 
 burbuļi

Pie ziepju burbuļu šķidruma pie-
vieno pārtikas krāsvielu, sajauc. Pūš 
burbuļus un vēro, kā laistās krāsas. 
Sala laikā daži burbuļi pat sasalst.

 Vielu smaguma salīdzināšana 
(svēršana) pastaigas laikā

Salīdzināt dažādus smagumus zie-
mā laukā ir ļoti vienkārši. Piedāvājam 
vairākus veidus:

 paņem salīdzināmos materiālus 
abās rokās un pēc sajūtas nosaka, 
kurš no tiem smagāks;

 vajadzīgi divi vienādi trauki, kuros 
ievietotas dažāda smaguma vielas. 
Lai noteiktu, kurš trauks ir sma-

PIEREDZE
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gāks, tos abus noliek uz sniega un 
tad paceļ  – smagākais trauks būs 
atstājis dziļāku iespiedumu;

 par smagumu salīdzināšanas ie-
rīci var izmantot pakaramo, kura 
abos galos ir iespējams iestiprināt 
(iekārt) vienādus trauciņus ar sa-
līdzināmajām vielām  – smagākā 
vairāk nosvērsies lejup;

 nepieciešams dēlītis un apaļš baļ-
ķītis. Dēlīti pārliek pāri, un salī-
dzināmos materiālus liek uz ga-
liem: kurš vairāk nosveras lejup, 
tas ir smagāks.

 Slēptuvīte – 
 pārsteigums

Var spēlēt visos gadalaikos, spēlē-
tāju skaits nav ierobežots.

Katrs bērns izveido sniegā (smil-
tīs) iedobumu un tajā no dažādiem 
dabas materiāliem sakārto glezniņu. 
Izveidoto pārklāj ar caurspīdīgu ledu 
(plastmasu), apber ar sniegu (smil-
tīm). Iet pie rotaļbiedra, no viņa glez-

Salīdzināt 
dažādus 

smagumus ziemā 
laukā ir ļoti vienkārši. 
Piedāvājam 
vairākus veidus.
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niņas attīra mazu lodziņu un aplūko, 
ko un kā citam ir izdevies izveidot. 
Var balsot, kuram ir izdevies visglītā-
kais, noslēpumainākais vai krāsainā-
kais darbiņš.

 Sniega paklājs 
 (rakstu veidošana sniegā)

Sniegu apsmidzina ar krāsainu 
ūdeni un atstāj, lai salā izveidojas 
sērsna. Tad ar stikla mazgātāja otru 
galu (gumijoto) velk viļņveida (vai ci-
tas) līnijas, veidojot rakstu.

 Kā kūst krāsainais ledus 
 (pētījums, kā ledus reaģē 
 uz ūdenskrāsu)

Ir nepieciešami vairāki trauki ar 
sasaldētu krāsainu ledu. Vienam sa-
saldētajam gabalam uzber sāli. Salī-
dzina, kurš ledus gabals, saskaroties 
ar ūdenskrāsu, kūst ātrāk (vietās, kur 
ledus saskaras ar sāli, tas kūst ātrāk, 
veidojot plaisiņas un straumītes). 
Krāsviela ieplūst plaisiņās, ļaujot sa-
skatīt, kā norisinās kušana.

 Ledus kušanas 
 ātrums

Sasaldē ledu trīs plastmasas glā-
zēs. Vienā glāzē ledum uzber sāli, ot-
rajā – piparus, trešajā atstāj tikai ledu. 
Pēta, kurā ledus izkusīs ātrāk.

 Ledus kušana uz balta 
 un melna papīra

Zem spožas lampas noliekam bal-
ta un melna papīra loksnes. Uz kat-
ras uzliekam pa ledus gabaliņam un 
vērojam, kurš izkusīs vispirms. Kon-
statējam, ka vispirms izkusīs ledus 
kubiņš, kurš novietots uz melnā papī-
ra. Noskaidrojam – tas notiek tāpēc, 
ka melnais papīrs uzņem sevī gaismu 
un siltumu, tāpēc sasilst vairāk nekā 
baltais un ledus kūst ātrāk. Baltais at-
staro gaismu un siltumu.

 Vulkāns sniegā
Ir nepieciešamas divas plastmasas 

pudeles: vienā iepildīta dzeramā soda, 
otrā – etiķūdens un krāsai pievienots 
nedaudz guašas. Izveido sniega kalni-
ņu, kurā ieliek pudeli ar sodu, tai pie-
lej etiķūdens un guašas maisījumu un 
vēro krāsainu vulkāna izvirdumu.
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Daba – mūsu prieka 
un veselības avots

EVITA ANDREIKA, 
GUNITA AUZIŅA, 
Ventspils pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Margrietiņa” 
grupas „Rozītes” skolotājas

Iepazīstot dabu mūsu tuvākajā 
apkārtnē, grupas „Rozītes” audzēk-
ņi veica pētījumu par Latvijā izplatī-
ta koka kastaņa dzīvības procesiem 
gada ritumā. Bērni vēroja un anali-
zēja spilgtākās pārmaiņas dažādos 
gadalaikos. Pagalmā augošais koks 
tika pētīts ne tikai kā krāšņs dabas 
objekts, bet arī kā vērtīgu izejvielu 
avots veselības stiprināšanai un dabas 

Pētījums 5–6 gadus veciem bērniem

Vērojot rotaļlaukumā augošo lielo koku, rudenī guvām prieku no tā lapu daudzveidības. Vērojām krāsu nianses, pētījām lapu formu. 
Priecājāmies par vēja draiskulībām un putnu viesošanos kastaņa zaros. Izmantojot palielināmos stiklus, pētījām dzīvās radības, kas 
mīt koka mizā.

Rīkojām sacensības kastaņu lasīšanā. At-
brīvojām brūnos, spīdīgos bumbuļus no 
zaļajiem adatu kažociņiem, lai izmanto-
tu tos matemātiskām darbībām, dažādu 
formu, to vidū burtu, pagatavošanai.

materiāls daudzveidīgai radošai dar-
bībai brīvā dabā un telpās.

Vērojot rotaļlaukumā augošo lielo 
koku, rudenī guvām prieku no tā lapu 
daudzveidības. Vērojām krāsu nian-
ses, pētījām lapu formu. Priecājāmies 
par vēja draiskulībām un putnu vie-
sošanos kastaņa zaros. Izmantojot 
palielināmos stiklus, pētījām dzīvās 
radības, kas mīt koka mizā.
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Veidojām kastaņu taciņas rotaļlaukumā, izmantojām tās radošajās rotaļās.

Telpās baudījām patīkamu kastaņu masāžu pēdiņām.
Gan grupiņā, gan kopā ar ģimenes locekļiem bērni, realizējot sa-
vas fantāzijas, gatavoja radošus darbiņus.
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Vācām kritušās lapas radošajiem darbiem  – gatavojām dekorus telpām, aplikācijas, 
izmantojām lapas tēlotājdarbībā, rotaļnodarbībās.

Ziemā vērojām vēja rotaļas kailajos zaros, 
retos putnus, kas kastani apciemoja. Prie-
cājāmies par sniega segu, kas silda jaunos 
pumpurus.

Dabas tēmu apspēlējām arī rotaļdziesmās, piemēram, „Ripo, ripo, kastanīt!”. Minējām 
mīklas, klausījāmies un sacerējām atbilstīgas pasakas. Pavasara saulītei sasildot zemi un modi-

not dzīvo dabu, ar neizsīkstošu interesi 
vērojām pumpuru briešanu, centāmies 
saklausīt to paukšķēšanu, lapiņām izlau-
žoties no lipīgā apvalciņa.

Sev par lielu pārsteigumu zem koka bērni 
atrada pārziemojušu kastani, kuram bija 
izaudzis garš asns. Atradumu bērni iestā-
dīja podiņā un, rūpīgi kopjot, izaudzēja 
spēcīgu stādiņu. Mazo kociņu „Rozīšu” 
bērni iestādīja mežmalā, izsakot tam vē-
lējumu augt lielam un rudenī dāvāt bagā-
tīgu kastaņu ražu.
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Veidojot izpratni par dabas un cilvēka ve-
selības kopsakarībām, pārrunājām iespē-
ju no kastaņa ziediem pagatavot sīrupu, 
kurš ir gan veselību stiprinošs, gan garšīgs. 
Pēc bērnu ierosinājuma kopīgiem spēkiem 
savācām kastaņziedu sveces, atdalījām 
ziedus no kātiņiem.

Attīstot matemātiskos priekšstatus, svērām savu vākumu, lai vēlāk no ziediem vārītu 
sīrupu.

KASTAŅZIEDU SĪRUPS
1 kg ziedu
1 kg cukura
Citrons
No kātiem atdalītus ziedus 24  stundas mērcē ūdenī, kuram ir 
pievienota citronu sula. Pievieno cukuru un vāra 1 stundu.
Iegūto gardumu bērni novērtēja, pievienojot sīrupu brokastu 
biezputrai. Pašu sarūpētais kārums vienbalsīgi tika atzīts par 
garšīgu.

Tā kā bijām ieguvuši veselīgu un baudāmu sīrupu no savākta-
jiem kastaņa ziediem, pēc bērnu ierosmes sīrupa pagatavošanai 
tika savākti arī ceriņziedi.
Reibinoši smaržojošie ziediņi tika rūpīgi atdalīti no kātiem, vin-
grinot mazos, ņipros pirkstiņus.
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CERIŅZIEDU SĪRUPS
1 kg ziedu
1 kg cukura
Citrons
Ziedus atdala no kātiem, mērcē ūdenī, uzvārītiem pievieno citro-
na sulu un cukuru. Vāra 1 stundu, tad izkāš.

Balstoties uz ģimenē gūto pieredzi, bērni zināja stāstīt, ka klepus 
ārstēšanā lieti noder priežu čiekuru sīrups. Pagatavojām arī to.

PRIEŽU ČIEKURU MEDUS
1 kg zaļu čiekuru
1 kg cukura
Čiekurus mērcē ūdenī 24 stundas. Vāra, līdz masa sabiezē. Lēni 
izkāš izveidojušos medu – sīrupu.

Vecākiem, degustējot sīrupus jautrajā Tēva dienas pasākumā, bija iespēja novērtēt bēr-
nu un skolotāju kopīgās pūles.

Turpinot aktivitātes dabā 
un saistībā ar to, novēlam saviem 

audzēkņiem augt ar dabas 
mīlestību sirdī.

SECINĀJUMI
 Bērni, ieinteresēti darbojoties 
dabas izzināšanas procesā, ir 
guvuši jaunas zināšanas, pras-
mes, savas varēšanas apziņu.

 Mainīgais dabas skaistums, vē-
rots un tuvāk iepazīts dažādos 
gadalaikos, ir rosinājis izziņas 
interesi, bagātinājis mazo cilvē-
ku emocionālo pasauli un veici-
nājis vēlmi saudzēt visu dzīvo.

 Gūtā pieredze ir likusi pamatus 
bērnu izpratnei par veselības 
nozīmi un dabas lomu tajā.
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Izsludinātas pirmsskolas 
izglītības vadlīnijas  

un programmu paraugi

19. aprīlī valsts sekretāru sanāksmē 
izsludināja Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas (IZM) izstrādātās pirmsskolas 
izglītības vadlīnijas un pirmsskolas iz-
glītības programmu paraugus. Doku-
mentu projektus var iepazīt IZM mā-
jaslapā.

Ir plānots, ka jaunā mācību satura 
pakāpeniska ieviešana pirmskolā sāk-
sies šā gada 1. septembrī.

Pirms noteikumu projektu skatīša-
nas valdībā Saeimā ir jāpieņem Izglī-
tības likuma un Vispārējās izglītības 

FOTO: Andris Bērziņš
IZM valsts sekretāres vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja (no kreisās), VISC vadītājs 
Guntars Catlaks un projekta „Skola 2030” mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa informē par pirmsskolas izglītības vadlīni-
jām.

likuma grozījumi, ko 19. aprīļa Saeimas 
sēdē nodeva izskatīšanai Saeimas Izglī-
tības, kultūras un zinātnes komisijai.

Lai lasītājs varētu salīdzināt, kas ir 
mainīts jaunajās vadlīnijās, publicēsim 
arī patlaban spēkā esošās vadlīnijas.

MĒRĶIS
Jaunajā noteikumu projektā:
„Pirmsskolas izglītības satura īste-

nošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un 
dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi 

Mērķis ir 
zinātkārs, 

radošs un 
dzīvespriecīgs bērns, 
kas dzīvo veselīgi 
un aktīvi, darbojas 
patstāvīgi, 
mācās ieinteresēti 
un ar prieku.
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un aktīvi, darbojas patstāvīgi, mācās ie-
interesēti un ar prieku, gūstot pieredzi 
par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un 
savstarpējo mijiedarbību tajā.”

Patlaban spēkā esošajās vadlī-
nijās: „Pirmsskolas izglītības satura 
mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un 
harmonisku attīstību, ievērojot viņa at-
tīstības likumsakarības un vajadzības, 
individuā lajā un sabiedriskajā dzīvē 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un 
attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi no-
drošinot bērnam iespēju sagatavoties 
pamatizglītības apguvei.”

UZDEVUMI
Noteikumu projektā:
„3. Pirmsskolas izglītības satura īs-

tenošanas uzdevumi ir:
3.1.  sekmēt bērna vispusīgu attīstī-

bu, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 
spējas un pieredzi un liekot pamatus 
vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;

3.2.  attīstīt bērna sociālās un emo-
cionālās prasmes, kas ietver sevis, savu 
emociju, domu un uzvedības apzināša-
nu, spēju saprast citus un veidot pozitī-
vas attiecības;

3.3.  attīstīt dzīvei nepieciešamo 
kritisko domāšanu, prasmi pieņemt 
atbildīgus lēmumus, radošumu un uz-
ņēmējspēju, prasmes sadarboties un 
līdzdarboties un digitālās prasmes;

3.4.  veidot lietpratību pamatus va-
lodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras 
izpratnes un pašizpausmes mākslā, da-
baszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, 
veselības un fiziskās aktivitātes mācību 
jomās;

3.5. nodrošināt bērnam iespēju sa-
gatavoties pamatizglītības apguvei.”

Pašreizējās vadlīnijās:
„3. Pirmsskolas izglītības satura uz-

devumi ir:
3.1. sekmēt bērna fizisko spēju attīs-

tību un kustību apguvi;
3.2. sekmēt bērna pašapziņas veido-

šanos, spēju un interešu apzināšanos, 
jūtu un gribas attīstību;

3.3. veicināt bērna izziņas darbības 
un zinātkāres attīstību, nodrošinot zi-
nāšanu un prasmju apguvi;

3.4. sekmēt bērna saskarsmes un sa-
darbības prasmju attīstību;

3.5.  sekmēt pozitīvas attiek smes 
veidošanos bērnam pašam pret sevi, 
citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un 

Latvijas valsti;
3.6. sekmēt bērna droša un veselīga 

dzīvesveida iemaņu attīstību.
4.  Pirmsskolas izglītības saturs ir 

īstenojams vienotā veselumā, veicinot 
bērna fizisko, psihisko un sociālo attīs-
tību.”

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
OBLIGĀTĀ SATURA PAMATS – 
CAURVIJU PRASMES

Valsts izglītības satura centra 
(VISC) projekta „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” īstenotāji uzskata, ka 
galvenās pārmaiņas pirmskolā ir saistī-
tas ar mācību saturu – kas tiks mācīts 
bērnam. Obligātā pirmsskolas izglītī-
bas satura pamats ir caurviju prasmes: 
kritiskā domāšana un problēmrisināša-
na, radošums, pašvadīta mācīšanās, sa-
darbība, pilsoniskā līdzdalība un citas.

līnijās tiks noteikts, ka mazākumtautī-
bu pirmsskolas izglītības programmās 
latviešu valodas apguve integrētā mā-
cību procesā un ikdienas saskarsmē at-
bilstīgi bērnu attīstībai ir jāsekmē kat-
ru dienu, lai pēctecīgi sasniegtu valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīniju valodu 
mācību jomā noteikto. Latviešu valoda 
ir saziņas līdzeklis rotaļnodarbībās, iz-
ņemot rotaļnodarbības mazākumtautī-
bas valodas apguvei, un tās apguve tiek 
veicināta ikdienas saskarsmē.

Kvalitatīvas pirmsskolas izglītības 
un aprūpes nodrošināšana ir pamats 
sekmīgai iesaistei mūžizglītībā, sociā-
lajai integrācijai, personiskajai attīstībai 
un nodarbinātībai nākotnē, tāpēc ir ļoti 
būtiski nodrošināt, lai pāreja no pirm-
skolas uz pamatskolu ir saskaņota gan 
satura, gan standartu ziņā.

„Lai pirmskolas sagatavotu topoša-
jām pārmaiņām, projektā piedāvāsim 
daudzpusīgu atbalstu – pirmsskolas iz-
glītības mācību programmas un mācī-
bu līdzekļu paraugus, metodiskos ma-
teriālus un e-mācību moduļus, mācības 
pirmskolu vadības komandām un sko-
lotājiem, kas mācīs sešgadīgus bērnus 
1. klasē,” uzsver projekta „Skola 2030” 
mācību satura ieviešanas vadītāja Zane 
Oliņa.

Sākot ar šā gada jūniju, pirmskolas 
saņems integrētas pirmsskolas izglī-
tības mācību programmas paraugu, 
mācību līdzekļu paraugus, kā arī meto-
diskos materiālus skolotājiem, atbalsta 
materiālu darbam ar vecākiem un citus. 
Pirmskolu skolotājiem vasarā būs pie-
ejami arī e-mācību moduļi labākai jau-
nā mācību satura un pieejas izpratnei. 
Z.  Oliņa iesaka pašvaldībām nodroši-
nāt datoru katrā grupā, lai skolotāji va-
rētu pašizglītoties.

2018.  gada nogalē sāksies un nā-
kamā gada laikā turpināsies mācī-
bas 1200  pedagogiem, kuri, sākot ar 
2019./2020. gadu, mācīs sešgadīgus 
bērnus 1.  klasē pirmskolās vai skolās 
atbilstīgi katras pašvaldības iespējām.

Līdz nākamā gada pavasarim ir plā-
nots izveidot digitālo mācību materiālu 
krātuvi ikdienas darbam. Tādējādi ir 
paredzams, ka piecos gados tiks izvei-
dots daudzpusīgs atbalsta mehānisms 
skolām un skolotājiem, pašvaldībām 
un vecākiem sekmīgai mācību satura 
un pieejas pilnveidei. 

Būtiska 
ir atbalstoša 

un attīstoša 
atgriezeniskā saite.

„Pirmsskolas izglītības sasnie-
dzamie rezultāti ir aprakstīti septiņās 
mācību jomās: valodu, sociālās un 
pilsoniskās, kultūras izpratnes un paš-
izpausmes mākslā, dabaszinātņu, ma-
temātikas, tehnoloģiju, veselības un fi-
ziskās aktivitātes. Ļoti liels uzsvars tiek 
likts uz bērnu sociālo un emocionālo 
prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis ap-
zināšanos, emociju, domu, uzvedības 
vadīšanu, spēju saprast citus un veidot 
pozitīvas attiecības,” skaidro VISC va-
dītājs Guntars Catlaks.

Tiek plānots, ka svarīgākā mācību 
organizācijas forma pirmskolā būs ro-
taļnodarbība. Tā tiek īstenota pedagoga 
mērķtiecīgi organizētā vai netieši vadītā 
un bērna brīvā rotaļdarbībā ar vienmē-
rīgu slodzi visas dienas garumā gan tel-
pās, gan ārā. Bērnam tiek dota iespēja 
mācīties iedziļinoties, kad ir skaidri sa-
sniedzamie rezultāti, daudzveidīgi uz-
devumi, laiks izmēģinājumiem, darbī-
bu modelēšanai un arī kļūdām. Būtiska 
ir atbalstoša un attīstoša atgriezeniskā 
saite, iespēja domāt par savu mācīšanos 
un sasniegto rezultātu.

Jaunajās pirmsskolas izglītības vad-
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