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Mūsu bērnudārzs atrodas vairāku mikrorajonu centrā



Municipal Kindergarten no. 4 - Groups 
Bērnudārzā darbojas 8 bērnu grupas vecumā no 3-6 gadiem
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Bērnudārzu apmeklē arī bērni ar īpašām izglītības vajadzībām.
Psiholoģiskā un pedagoģiskā atbalsta ietvaros darbojas daudzas 

interešu grupas un terapeitiskās aktivitātes.



Bērnudārzs piedāvā 



Bērnudārzs piedāvā

        
                      
                     Drāmas klubs "Rozā zoss" tika dibināts bērnudārzā 2005. gadā. 
Nodarbības apmeklē bērni no vecākām vecuma grupām, 5-6 gadus veci. Nodarbības 
notiek divas reizes nedēļā. Mazie mākslinieki aktīvi piedalās daudzos bērnudārzu 
svētkos un citos pasākumos, kur prezentē savas prasmes izrādēs un iestudējumos. 
Mēs esam pirmsskolas teātra apskatu “Priekškars paceļas” organizators.



Bērnudārzs piedāvā

               Grāmatu Tautiņu klubs 
Lasīšanas izglītības stundas notiek reizi nedēļā 6 gadus veciem bērniem. 
Nodarbību laikā bērni attīsta lasīšanas paradumus, uzlabo lasītprasmes, praktizē 
koncentrēšanos, paplašina zināšanas par pasauli, kopā ar grāmatu varoņiem 
piedzīvo aizraujošus piedzīvojumus, mācās domāt un attīstīt morāles vērtības. 
Pirmsskolas vecuma bērni mācās neagresīvi risināt problēmas un konfliktus.



Bērnudārzs piedāvā

        
       
"Baju - baju - mazais pasaku un dzejoļu kluba klausītājs" 3-4 gadus veciem bērniem. Kluba 
mērķi ir: attīstīt interesi par grāmatu; bērnu literatūras apguve - dzejoļi, pasakas, morālo 
vērtību ieaudzināšana; veidojot cieņas izjūtu pret grāmatu, attīstot valodu, atmiņu un iztēli; 
saites veidošana starp pieaugušo un bērnu; prezentējot vizualizācijas iespaidus no klausītajām 
dziesmām; vecāku iepazīstināšana ar vērtību, kā mājās lasīt skaļi



Bērnudārzs piedāvā
                                   Super4 "deju grupas mērķis ir apmierināt kustību un 
relaksācijas nepieciešamību; tā attīsta sava ķermeņa apziņu un uzlabo 
radošumu. Nodarbību laikā bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem apgūst spēju 
izpildīt dejas pamatsoļus un figūras. Nodarbību laikā 5–6 gadus veci bērni 
apgūst prasmi izpildīt deju pamatsoļus un figūras (tautas un disko dejas), 
attīsta ritma izjūtu, dzirdi un kustību plūstamību, kā arī attīsta ieradumu aktīvi 
pavadīt brīvo laiku. Deju grupas priekšnesumi piešķir krāšņumu daudzām 
pirmsskolas svinībām un popularizē skolu vietējā vidē. 



Bērnudārzs piedāvā

                     Mākslas komanda, izmantojot dažādas mākslas 
aktivitātes, attīsta bērnu talantus un mākslinieciskās intereses, kā arī 
viņu iedzimtas radošās spējas.



Bērnudārzs piedāvā

 
2017./2018.mācību gadā mūsu pirmsskola izveidoja Galda spēļu klubu. Pavadot laiku kopā, 
bērni attīsta savstarpējās saskarsmes prasmes, iemācās ievērot likumus un paredzēt un 
pieņemt lēmumus. Mūsu nodarbību mērķis ir: attīstīt intereses, popularizēt galda spēles 
bērnu un vecāku vidū, integrēt bērnus un pieaugušos, izmantot atmiņu un loģisko 
domāšanu, uzlabot matemātikas prasmes.



Bērnudārzs piedāvā

                         "Daisy" deklamēšanas grupa
Nodarbības apmeklē bērni no vecākām vecuma grupām. Piedaloties 
nodarbībās, bērni attīsta savas deklamēšanas prasmes. Viņi runā tekoši un 
pielāgo savu balss toni situācijai. Viņi izmanto mīmiku, žestus un kustību. 
Viņi zina, kā uzvesties svinībās. Šīs aktivitātes pozitīvi ietekmē bērnu 
personību un to, kā viņi tiek galā ar skatuves bailēm. Bērni apgūst bērnu 
literatūras vērtību un priecājas, ka auditorija pozitīvi uztver savu talantu.



Bērnudārzs piedāvā

                        Vingrošanas klubs
Bērni nodarbības apmeklē divas reizes nedēļā. Mazie sportisti aktīvi piedalās fiziskajās 
aktivitātēs. Spēlēm un vingrinājumiem ir svarīga loma, jo tie ļauj bērniem saglabāt 
pareizu stāju un stiprināt viņu fizisko izturību. Izmantojot spēles un kustību 
vingrinājumus, bērni pārvar grūtības un tādējādi stiprina savu pašapziņu.



Bērnudārzs piedāvā

                     Pētniecības un dabas klubs
Pētniecības un dabas kluba, kuru apmeklē 4-5 gadus veci bērni, mērķis ir 
veidot bērniem cieņpilnu attieksmi pret dabu un tās resursu gudru 
izmantošanu, iepazīt viņu tuvāko vidi, tuvinot dabas aizsardzības jēdzienu , 
iepazīstot dabu, izmantojot dabas parādību empīriskās izpētes metodi.
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Bērnudārzs piedāvā

                 Mākslinieciskā un tehniskā komanda "Spēlē ar origami"
ir vērsts uz papīra locīšanas mākslas apgūšanu, vizuālās atmiņas un 
telpiskās iztēles uzlabošanu. Nodarbību laikā pirmsskolas vecuma 
bērni attīsta roku veiklību, praktizē acu un roku koordināciju un 
uzmanības koncentrēšanu. Bērni stimulē savu aktivitāti, attīsta 
estētikas izjūtu, pievēršot uzmanību sava darba precizitātei. Viņi 
iemācās sadarboties komandā.



Bērnudārzs piedāvā

                                 Psiholoģiskā un pedagoģiskā palīdzība

Psiholoģiskās un pedagoģiskās palīdzības ietvaros Bērnudārzs piedāvā izglītojošas 
un terapeitiskas nodarbības šādās jomās
- logopēdiskās nodarbības
- pedagoģiskās terapijas nodarbības
- koriģējošās nodarbības
- oligofrenopedagoga nodarbības
- maņu integrācijas terapeitiskās klases



Bērnudārzs piedāvā

Pedagoģiskās inovācijas
Inovācija "Priecīga izklaide ar lasīšanu" tiek veikta 3-4 gadus vecu bērnu grupā kopš 
2016. gada novembra un tiks ieviesta šajā grupā trīs gadus. Inovāciju izstrādāja un 
vada grupas skolotājs
Dorota Lychacz kundze, MA. Tas ir balstīts uz Irēnas Majčrzakas metodi "Iepazīstināt 
bērnu ar rakstības pasauli" un Glena Domana metodi. Ieguvumi bērniem, kas rodas, 
piedaloties šajā inovācijā, ir:

 - mācīšanās lasīt rotaļās katram bērnam piemērotā tempā – 
satriecoša lasīšanas instrukcija laika gaitā;
 - jaunu zināšanu, prasmju un pieredzes iegūšana;
 - piedalīšanās radošajā spēlē;
 - bez stresa apgūt lasīšanas mākslu ar izpratni;
 - individuāla pieeja katram grupas bērnam;
 - Atbrīvojot prieku un gandarījumu par sasniegtajiem mērķiem 
bērniem, kas lielā mērā mudina viņus turpināt strādāt efektīvāk;
 - Labāka bērna sagatavošana skolai.



Pedagoģiskās inovācijas

Jauninājums "Es esmu kodēšanas meistars" tiek veikts bērnu grupā
6 gadus veci bērni, kas apmeklē Galda spēļu kluba nodarbības. Inovāciju vada 
skolotāji Małgorzata Rajek un Agnieszka Szafranowicz.

Inovācijas mērķis ir attīstīt zināšanas par pasauli, veicinot ar programmēšanu un 
kodēšanu saistītas intereses.

Ieguvumi bērniem no jauninājumiem:

• loģiskās domāšanas prasmju attīstīšana;
• Problēmu risināšanas prasmju, analītiskās domāšanas, cēloņu un seku 

domāšanas attīstīšana;
• neatkarības un radošuma palielināšana;
• komandas darba prasmju attīstīšana;
• pieaugoša interese par kodēšanu un programmēšanu.
    

Bērnudārzs piedāvā



Bērnudārzs piedāvā

                 
Izglītības kampaņas un projekti

Gadu gaitā mēs esam piedalījušies daudzos izglītības projektos un akcijās: 

"Skola atceras"
"Visa Polija lasa bērniem"
"Ceļš ar klasi"
"Penijas kalns"
"Labākā līme"
"Bērni māca savus vecākus
"Es ēdu veselīgāk un zinu vairāk"

Akcje i projekty 
edukacyjne
Educational 

campaigns and 
projects



Savā bērnudārzā mēs veicam vairākas darbības, konkursus un programmas, 
kas saistītas ar ekoloģisko izglītību ".

 "Mēs savācam baterijas" - otrā vieta valsts mēroga konkursā, kuru organizēja 
Biosystem S.A.

 "Koks makulatūrai" - darbība, kas organizēta sadarbībā ar Mežsaimniecības 
komisiju Gižycko;

 "Mēs šķirojam atkritumus" - ekoloģiskās darbnīcas sadarbībā ar Mazury 
Intercommune Atkritumu apsaimniekošanas asociāciju;

 "Vinnija Pūka dabas draugi";
 "Ziedi bērnudārza puķu dobēm";
 "Dodiet otro dzīvi atkritumiem" sadarbībā ar Lielo Mazūrijas ezeru 

aizsardzības fondu Gižycko;
 "No kurienes rodas ekoprodukti?" sadarbībā ar rajona sanitārijas un 

epidemioloģijas staciju Gižycko.

    

Bērnudārzs piedāvā



        Projekts "Pamatkompetences - viltīgi pirmsskolas vecuma bērni" 
uzlaboja pirmsskolas izglītības kvalitāti. Projekta ietvaros bērnudārza 
dārzā tika izveidotas dabas stacijas.



- Kas skan zālē?

Tika iegādātas 
kukaiņu mājas, 
iestādīti kukaiņus 
piesaistoši augi, lai 
bērni varētu cieši 
novērot tauriņus, 
bites.

PM 4 - «Pamatprasmes" Projekts



Tauriņu audzēšana



"Tas smaržo un priecē".

       Iegādājoties 
daudzus puķu 
stādus  tika 
izveidotas puķu 
dobes, kas rotā 
bērnudārza ieeju.

PM 4 - «Pamatprasmes" Projekts



PM 4 - «Pamatprasmes" Projekts



        Bērnudārza 
teritorijā ir izveidotas 
putnu barotavas, 
pateicoties kurām 
bērniem ir iespēja 
dažādos gadalaikos 
novērot mūsu 
spārnotos draugus 
un ziemā tos barot.

PM 4 - «Pamatprasmes" Projekts

"Spārnotie draugi"



                Pateicoties 
Lielo Mazūrijas ezeru 
fonda dotācijai, tika 
izveidots maņu 
dārzs. Tur tika 
iestādīti augi un 
izveidots sensoro 
integrācijas 
nodarbību ceļš, kuru 
bērni bieži apmeklē.

PM 4 - «Pamatprasmes" Projekts

"Knows with the senses"



Motorisko maņu dārzā pie bērnudārza

PM 4 - «Pamatprasmes" Projekts



    Koki, kas aug 
Bērnudārza 
teritorijā, tiek 
izmantoti arī dabas 
vērošanai dažādos 
gada laikos.

PM 4 - «Pamatprasmes" Projekts

"Mežs bērnudārzā".



Koku 
stādīšana 
dārzā pie 

bērnudārza



Koku novērošana bērnudārza 
dārzā



 Projekta ietvaros 
tika modernizēts 
ātrijs Bērnudārzā, 
kur pirmsskolas 
vecuma bērni, veicot 
zemes darbus, 
gatavojās dārzeņu un 
garšaugu sēšanai 
izveidotā herbārijā. 
No izaugušajiem 
augiem viņi gatavo 
veselīgus ēdienus.

PM 4 - «Pamatprasmes" Projekts

     "Healthy Food"



PM 4 - "Silver Laurel"
Par mūsu ekoloģiskajām aktivitātēm pasākumā "Lielo Mazūrijas ezeru zemes 
ekouzņēmums 2019", kas tika veikts kopīgi ar Vides aizsardzības un 
ūdenssaimniecības provinces fondu Olštinā, mēs saņēmām balvu Sudraba laurus 
kategorijā "Ekoskola".



Paldies par uzmanību
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