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GIŽICKO PAŠVALDĪBAS BĒRNUDĀRZS Nr. 4 

 

Pašvaldības Gižicko bērnudārzs Nr.4 atrodas liela dzīvojamā rajona centrā. 

Bērnudārzam ir 8 ēkas (vienības?), to apmeklē 200 bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem. 

Grupas variē atkarība no vecuma. Maksimāli vienā grupā ir 25 bērni. Viena no 

bērnudārza vissvarīgākajām priekšrocībām ir ļoti labi mājokļu apstākļi. Mums ir 8 

lielas telpas ar vannas istabām, teātra istaba, istaba terapeitiskām aktivitātēm (uztveres 

integrācijai, runas terapijai, pedagoģiskajai terapijai) un pilnībā aprīkots ēdināšanas 

bloks. Apkārt bērnudārzam ir liels dārzs ar apstādījumiem un spēļu un atpūtas iekārtas 

bērniem, kā arī izjūtu taka un dabas un izglītības stacijas. 

Bērnudārzā ir 22 skolotāji, ieskaitot pirmsskolas izglītības, angļu, ukraiņu, ticības 

mācības skolotājus, pedagoģisko terapeitu, speciālos pedagogus, runas terapeitu, SI 

terapeitu un psihologu, kā arī 14 apkalpojošos un administrācijas darbiniekus, kuri 

atbalsta un sekmē ikdienas darbu un aktivitātes. Katrs nodrošina profesionālu aprūpi, 

izglītošanu un bērnu audzināšanu. Mācību spēkiem ir augstākā profesionālā 

kvalifikācija. Skolotāji sistemātiski bagātina savas iemaņas piedaloties dažādu formu 

izglītošanās pasākumos, pēcdiplomu studijās, kursos un semināros. 

Mēs bērnudārzā realizējam psiholoģiskās un pedagoģiskās palīdzības mācības 

bērniem, kuriem vajag papildus terapeitisku, rehabilitācijas un izglītošanas 

stimulēšanu. 
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Skolotāji vada daudz speciālas interešu grupas īpaši apdāvinātiem bērniem 

(deklamēšana, dejošana, galda spēles, sporta un vingrošana, lasīšana, zīmēšana, izpēte 

un dabas zinības) pielāgojot priekšmetu, bērnu skaitu, mācību laiku bērnu vajadzībām 

un iespējām. 

Didaktisko un mācību procesu atbalsta vecāku padome, kas ir iesaistīta un atbalsta 

daudz bērnudārza iniciatīvas un aktivitātes. Skolotāju darba pamatideja ir bērna cieņas 

respektēšana, atbrīvojot viņa aktivitātes attīstības daudzos līmeņos. 

Mūsu bērnudārza moto ir  

“Bērnudārzs māca, izklaidē un izglīto”. 

Mūsu aktivitāšu galvenie mērķi ir: 

1) izveidot nosacījumus visaptverošai bērnu attīstība atbilstoši to individuālajām 

spējām,  

2) atbalstīt bērnu aktivitātes, kas ļauj tiem ticēt viņu pašu spējām un iedrošināt 

tos jauniem izaicinājumiem,  

3) atbalstīt ģimeni bērna attīstības vadībā atbilstoši viņa dabiskajam 

potenciālam un attīstības iespējām saistībā ar sociāli kulturālo un dabisko vidi,  

4) būt kopā ar vecākiem, vietējo sabiedrību un organizācijām veidojot draudzīgu 

un drošu vidi bērniem. 

Viens no skolotāju uzdevumiem ir bērnos pamodināt interesi lasīt pasaulē, kurā 

dominē mediji, datorspēles, televīzijas multiplikācijas filmas un tehniskie 

jauninājumi. Līdz ar to bērnudārzam bērni un vecāki ilgus gadus ir pilnībā 

jānodrošina ar: 

1) Teātra klubs “Rozā Zoss” bērnudārzā tika dibināts 2005.gadā. Nodarbības 

notiek divas reizes nedēļā. Mazie aktieri aktīvi darbojas daudzās pirmsskolas 

svinībās un  arī turpmāk, kad viņi demonstrē savas iemaņas uzvedumos un 

inscenējumos. Mēs esam pirmskolas teātra “Priekškaru Augšā” organizētāji.  

2) “Grāmatu Tauriņu” klubs – tās ir lasīšanas mācīšanas nodarbības 

sešgadīgajiem bērniem. Nodarbību laikā pirmsskolnieki pilnveido viņu lasīšanas 

paradumus, uzlabo klausīšanās iemaņas, izmanto koncentrēšanos, paplašina pasaules 

skatījuma redzesloku, kopā ar aizraujošu piedzīvojumu grāmatu varoņiem apgūst 

domāšanu un morālās vērtības, kā arī miermīlīgus problēmu un konfliktu risināšanas 

veidus.   

3) “Baju-baj” Pasaku un teiku klausītāji, kuri ir 3-4 gadus veci bērni. Kluba 

mērķis ir attīstīt interesi par grāmatu: mācīties par bērnu literatūru (stāsti, pasakas), 

morālo vērtību mācīšana, veidot cieņu pret grāmatu, attīstīt valodu, atmiņu, iztēli, 

veidot saiti starp pieaugušajiem un bērniem; arī dzirdēto dziesmu vizuālais 

attēlojums; iepazīstināt vecākus ar bērniem mājās priekšā lasītā vērtību. 

4) "Stotkrotka” deklamēšanas stundas – piedaloties šajās nodarbībās bērni attīsta 

deklamēšanas iespējas, mākas. Viņi tekoši pieņem balss toni atbilstoši situācijai. 
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Viņi izmanto sejas izteiksmes, žestus un kustības. Viņi zina kā izturēties svētku 

laikā. Šādas aktivitātes pozitīvi ietekmē bērnu personību kad tie ir auditorijas 

priekšā. Viņi mācās par bērnu literatūras kvalitātēm. Viņi gūst prieku no pozitīvas 

skatītāju uzņemšanas par savu deklamēšanas talantu. 

Mūsu bērnudārzā tiek realizēti sekojoši pedagoģiskie jaunievedumi: 

1) Oriģināla programma “Esi priecīgs ar lasīšanu” kurā trīsgadīgi bērni 

iepazīstas ar rakstīšanu – sagatavojoties lasīšanai, kas ir balstīta uz Irena 

Majchrzak un Glenn Doman metodēm, 

2) Sava programma: 5 līdz 6 gadus vecu bērnu media un lasīšanas apmācība 

“Zaļā zeme bērnu literatūrā”, 

3) “Baju-baj – radošs darbs ar grāmatu” - lasīšanas apmācības programma 3-4 

gadus veciem bērniem 2016-2017.gados. 

Daudzus gadus mēs esam bijuši iesaistīti dažādos lasīšanas projektos: 

1) aktīva sadarbība ar mācību iestāžu un pašvaldības bibliotēkām, bērni piedalās 

lasīšanas darba grupās, sanāksmēs, inscenējumos (ieskaitot Indiāņu Ciematu); 

2) “Dalies ar grāmatu” tiek vāktas grāmatas bērnudārza grāmatplauktiem – 

lasīšanas stūrīšiem. 

Katru gadu mēs ieviešam sekojošus projektus un aktivitātes: 

1) “Pastāsti man, pastāsti man mazu pasaciņu” ir starpskolas integrācijas spēle, 

ko ierosinājusi bērnu literatūra; 

2) Kampaņa “Visa Polija lasa bērniem”; 

3) „Hej kolędo, kolędo – Ziemassvētku jautras dziesmiņas" – pašvaldības 

pārskats par Ziemassvētku dziesmām. 

Mēs esam vietējās pašvaldības, apriņķa, provinces un nacionālā līmeņa literatūras 

un mākslas skašu organizētāji, ieskaitot:  

1) „Bajkowy las – Pasaku mežs”; 

2) „Miś Uszatek i Przyjaciele – Tedija lācis Uzšateks un draugi”; 

3) “Pelnrušķītes eko pajūgs”; 

4) “Poļu leģendas”.  

 Jau 10 gadus mēs mūsu pilsētā esam organizējuši starppirmskolu teātra 

pasākumu “Priekškaru Augšā”. Izrāžu tēmas attiecas uz mūsu valsts ekoloģiju, 

tradīcijām un vēsturi. Pārskatu mērķis ir: attīstīt bērnu lasīšanas prasmes caur pasaku 

pasauli, popularizēt bērnu teātra izrādes un iepazīstināt mazos māksliniekus ar plašu 

auditoriju. 

 Katru gadu teātra klubs "Rozā Zoss" organizē akadēmiju Neatkarības dienas 

laikā pirmsskolas vecuma bērniem, vecākiem un skolotājiem ar devīzi "Polija ir mūsu 

dzimtene". 
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 Rečitatīvā klase "Stokrotka" organizē neregulāras tikšanās, kurās bērni izrāžu 

laikā iepazīstina ar savām prasmēm, tostarp "Skaistākie Ziemassvētki", "Mana pilsēta 

Gižicko", "Nacionālā izglītības diena". 

 Iepriekš minētās aktivitātes tiek prezentētas arī mūsu pilsētas vietējai 

sabiedrībai kā daļa no integrācijas un veicināšanas, bērni uzstājas, piemēram: 

Rātsnamā, pansionātā, sākumskolās. 

 Visas grupas no mūsu bērnudārza piedalās ikgadējā akcijā ar devīzi “Iededz 

zilo” - solidaritāte ar cilvēkiem ar autismu - šajā dienā skolotāji lasa bērniem stāstus 

vai fragmentus par autismu, piem. "Kosmita" R. Jędrzejewska-Wróbel, "Sówka 

Kamila" Paweł Księżyk, "Czarodziejka" J. M. Chmielewska. 

 Papildus iepriekšminētajām aktivitātēm mēs aicinām cilvēkus no ārpuses 

(vecākus, vecmāmiņas, vecvecākus, citus slavenus cilvēkus) lasīt pasakas un dzejoļus 

bērniem, visi skolotāji katru dienu īsteno plaši saprotamu lasīšanu, iepazīstina bērnus 

ar grāmatām, lasa, stāsta un deklamēt dzejoļus. 

 Skolotāji, kas vada iepriekšminētās nodarbības, sistemātiski piedalās dažādos 

sevis pilnveidošanas pasākumos, paplašinot savas kompetences un prasmes, piem. 

apmācībās un darba grupās: 

1) “Kam paredzēta pasaka?” 

2) “Teātra izklaide ” Zofija un Zbigņevs Vojčiks 

3) „ Literatūra izklaidē, māca, izglīto”. 

 Piedaloties projektā, mūsu bērnudārzs izveidos sadarbību ar citām institūcijām 

un organizācijām, apmainīsies ar bagātīgu pieredzi, paaugstinās to cilvēku 

kompetences, kuri strādā ar bērniem, un bagātinās audzināšanas, izglītības un aprūpes 

procesu ar jauniem radošiem risinājumiem. 

Bērni: 

● iegūs iespēju izklaidēties un piedalīties radošās aktivitātēs  

● iegūs jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, novēršot atkarību no televīzijas, 

datora, planšetdatoriem, datorspēlēm, uzlabos valodas prasmes, attīstīs atmiņu, 

iztēli, uzmanības koncentrāciju, abstrakto un loģisko domāšanu,  

● iemācīsies kontrolēt emocijas, 

● apgūs klusināšanas paņēmienus, stiprinās savu vērtības izjūtu, nodibinās un 

stiprinās kontaktus ar citiem bērniem, skolotājiem un vecākiem,   

● parādīs vēlamāku izturēšanos,  

● labprāt tieksies pēc literatūras.  

Skolotāji: 

● bagātinās savas darba grupas izmantojot dažādās izglītības formas, 

● apmainīsies ar pieredzi, 
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● popularizēs bērnudārzu sabiedrībā.  

Bērnudārzs:  

● bagātinās un uzlabos savu izglītības piedāvājumu lasīšanas prasmju jomā,  

● uzlabos darba kvalitāti,  

● piesaistīs jaunus partnerus un sabiedrotos,  

● uzlabos bērnu un skolotāju izglītības mobilitāti izveidojot iespēju attīstīt 

pamatkompetences: valodu un sociālo.  

 

ES līdzfinansētie projekti, kas īstenoti pēdējos 3 gados: 

UE programma Reģionālā darbības programma Warmia un Mazury, 2017.gads 

Projekta identifikācijas numurs RPWM. 02.01.00-28-0114/16-01 

Gižicko pilsētas komūna 

 


