Labās prakse piemēri Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē
Saulīte 2017./2018. mācību gadā
1. septembrī – Zinību dienā - tradicionāli pulcējamies iestādes aktu
zālē un svinīgi ieskandinājām Jauno mācību gadu. 2017./2018. mācību gadā
pirmsskolas izglītības programmas apguvi uzsāka 141 audzēknis.

Eiropas Sporta nedēļā 23. – 30. septembrī, ar moto „Esi aktīvs!”,
organizējām Rudens Olimpiādi. . Pateicoties saulainai un siltai dienai, visas aktivitātes
noritēja iestādes rotaļu un sporta laukumos. Sportojot bērni ieguva pozitīvas emocijas,
viņiem nostiprinājās priekšstats par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Olimpiādes
noslēgumā katra grupa un grupas skolotāji saņēma apbalvojumu – zelta medaļas un
diplomus.

25. oktobrī pedagogi piedalījās Starptautiskajā konferencē “Dabas
izziņas un ekoloģiskās pašapziņas attīstība pirmsskolas vecuma bērniem” Visaginas
pilsētas bērnudārzā “Auksinis raktrelis” (Zelta atslēdziņa). Sagatavotajās prezentācijās
pedagogi detalizēti iepazīstināja Lietuvas kolēģus ar savu pieredzi ikdienas darbā,
dažādos bērnu vecumposmos.

Iesaistījāmies Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā programmā „Piens
un augļi skolai”

Laika periodā 01.11.2017. līdz 12.02.2018. piegādāti un izdalīti svaigi augļi. Izdales
periodā izglītojamie saņēma 6529 ābolus.
Sagaidot un svinot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, iestādes
kolektīvs radīja svētku noskaņu sev, audzēkņiem un viņu ģimenēm, kā arī Dagdas
pilsētai. Valsts svētku mēnesī lielu uzmanību pievērsām Latvijas simbolikai, vēsturei un
tradīcijām, izdomājām, ka ir īstais brīdis par brīnišķīgu tradīciju ieviest īpašu
teritorijas rotāšanu sarkanbaltsarkanās krāsās.

Novembra mēnesī papildinājām ikdienas apģērbu ar patriotiskām lentītēm
valsts karoga krāsās.
Svētki ir lielisks iemesls kopā ar bērniem nodoties rokdarbiem, gatavojot dažādus
svētku rotājumus. Pateicoties pedagogu iniciatīvai, veicinot svētku sajūtu , iestādē tika
organizēta audzēkņu un skolotāju veidota karodziņu izstāde. Dažādās tehnikās un
netradicionāliem materiāliem veidotie karodziņi ienesa telpā rudens sajūtas un
pieskaņojās patriotisko svētku noformējumam.
Pateicoties pedagogu iniciatīvai,
veicinot svētku sajūtu , iestādē tika
organizēta audzēkņu un skolotāju
veidota karodziņu izstāde. Dažādās
tehnikās un netradicionāliem
materiāliem veidotie karodziņi ienesa
telpā rudens sajūtas un pieskaņojās
patriotisko svētku noformējumam.

Gaidot Latvijas simtgadi, novadus apceļoja “Tautas saimes grāmata”.
Atsaucoties aicinājumam, pedagogi un audzēkņi rakstīja savus vēlējumus,
apsveikumus un veltījumus Latvijas valstij jubilejā.

5.Ziemassvētku gaidīšanas laikā tradicionāli organizētas:
pedagogu, vecāku un bērnu radošās darbnīcas „Ziemassvētku rotājumi”. Radot
kopības sajūtu un svētku noskaņojumu, veidotas sniegavīru virtenes, brīnumskaistas
bumbiņas, eņģeļi un mājas.

Pateicoties vecāku atsaucībai, aktivitātei un radošumam organizēta Ziemassvētku
kompozīciju izstāde.

Draudzīgā un darbīgā atmosfērā tapa bērnudārza Ziemassvētku rūķu noformējums,
kā arī Suņa gada ieskaņā veidoti suvenīri sadarbības partneriem.

Jauninājums! Pirmo reizi iestādes pastāvēšanas laikā tika organizēts egles iedegšanas
pasākums bērnudārza sporta laukumā.

Daba parūpējās par labu laiku, līdz ar to svētki noritēja pēc paredzētā scenārija.
Iestādes bērni un darbinieki devās uz pasākumu rūķu cepurēs. Fantastisks
noskaņojums, jautras aktivitātes un muzikālās rotaļas valdīja „Ŗūķu saietā”.

Vispasaules Paldies dienā grupas “Zvaniņi” audzēkņi, kopā ar savām
skolotājām, apmeklēja Dagdas aprūpes centru, lai nogādātu vecāku sarūpētos saldos
pārsteigumus.
„Paldies PII “Saulīte” grupiņas “Zvaniņi”
audzinātājām un audzēkņiem par Dagdas
aprūpes centra iemītniekiem dāvināto siltumu un
sarūpētajiem saldajiem pārsteigumiem “Paldies”
dienā.
Iemītnieku sejās bija gan mulsums, gan smaids,
jo tik mazi ciemiņi (2-3 gadiņi) pie mums bieži
nenāk. Paldies!
Ineta Kokare
PI “VSPC “Dagda”” sociālā darbiniece”
(avots: Dagdas novada portāls www.dagda.lv)

Mācību gada garumā, grupu „Ežuki”, „Bitītes” un „Taurenīši” audzēkņi
iesaistījās žurnāla „Spicīte” radošajā konkursā ES TO VARU!

Darbiņi tika publicēti žurnālā. Lepojamies!

14.februārī 5 jaunieši apguva zināšanas bērnudārza grupās, jo piedalījās
karjeras izglītības pasākumā “Ēnu diena”.
Grupas „Ķipariņi”, „Zvaniņi”, „Mārītes” iesaistījās biedrības
„Dzīvosim zaļi” jaunā kvalitatīvas vides un veselības projektā „Uzkop dzīvībai
saudzīgi!”.
Projekta mērķis - mazināt sadzīves
ķīmijas radīto dabas piesārņojumu un ietekmi
uz veselību, veicinot videi un veselībai saudzīgu
tīrīšanas līdzekļu pielietošanu, kā arī plastmasas
iepakojumu samazināšanu.
Projekta ietvaros iestādes darbinieki ne tikai iepazinās, bet arī pētīja firmas piedāvātos
tīrīšanas un mazgāšanas produktus un veidoja pētījumu dienasgrāmatu. Konkurss
norisinājās laika periodā no 01.03.2018. – 30.04.2018:
Projekta sākumā iestādes darbinieki noklausījās konsultantes vadīto izglītojošu
lekciju par “Greenwalk” piedāvātajiem produktiem, to pareizu lietošanu un par
ekoloģisku, videi un veselībai saudzīgu uzkopšanu. Tika organizētas arī praktiskās
apmācības.

Saņemtos ekoloģiskos uzkopšanas līdzekļus testējām ikdienas darbā.
Efektivitātes pētījumu rezultātus un secinājumus apkopojām iknedēļas
dienasgrāmatās. Projekta rezultātā ieguvām ne tikai jaunas zināšanas un pieredzi, bet
arī turpmākā darba organizēšanai noderīgus secinājumus.
Turpinot iepriekšējo gadu iesākto tradīciju, arī šogad pedagogu kolektīvs
audzēkņus priecēja ar Skolotāju teātra iestudēto izrādi „Stefānijas piedzīvojumi”.

5. Starptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivālā
“Apskauj mani, māmuliņa!” uzstājās 70 Saulītes audzēkņi. Deju uzvedumam
šogad modelēti un uzšūti četri dažādi tērpu komplekti.

Dalījāmies pieredzē ar kolēģiem no Riebiņiem, kā arī ciemojāmies pie
Līvānu pilsētas pedagogiem.

Sagatavoja: iestādes vadītāja Inese Dmkova

