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vieta. Tomēr šis modelis var būt noderīgs veids, 
kā pārdomāt, kāpēc nodarbība tiek rīkota ār-
pus telpām un kā tiek izmantota vieta. 

kustību radītājs sistēmās, kurās viņš tiek ievietots, gan soci-
ālā, gan ģimenes, gan skolas vidē. Kultūras, vērtību un tiesī-
bu radītājs, kas ir kompetents dzīvot un zināt. [...] Bērns, kas 
spēj radīt un noņemt iespējamās realitātes, veidojot meta-
foras un radošus paradoksus [...] kas spēj ļoti agri piešķirt 
nozīmi notikumiem un meklēt un dalīties ar sajūtām, nozī-
mes stāstiem” (Carla Rinaldi, I taccuini “I Processi di appren -
dimento dei bambini tra soggettività e intersoggettività, 
1999; pag.9)

Saskaņā ar Bruneru (1996-2000), bērni ir aktīvi pasaules mo-
deļa celtnieki, kur starpnieks ir tas, kas notiek intersubjektīvā 
dimensijā. Šīs kultūras īpašības liek mums pārdomāt to cilvē-
ku lomu, kuri strādā izglītības sistēmā: skolotāji un izglītotāji. 
Mēs tad domājam par pieaugušo, kurš ieklausās bērnu bū-
šanā, apmācībā un zināšanās, kas pilda to atbalsta funkciju 
bērnu neskaitāmajiem ikdienas atklājumiem. 
Pieaugušais, kurš spēj atkārtoti palaist koncepcijas un do-
mas, uzstādot jēgpilnus un problemātiskus mācīšanās kon-
tekstus; pieaugušais, kurš ar jautājumu uzdošanas stratēģi-
ju, uzdodot un mulsinot ar ģenerējošiem jautājumiem, atklāj 
to jautājumu labās īpašības, ar kuriem strādā, un rod pieeju 
bērna domāšanai, lai atklātu jaunus un nozīmīgus pētījuma 
virzienus. Pieaugušais, kurš kopā ar kolēģiem izglītotājiem/
skolotājiem un pedagogiem fokusējas uz pētījumu proce-
siem, kurus aktivizē bērni, un izveido stratēģijas, kas spēj at-
balstīt bērnu un pieaugušo zināšanu uzbūves procesu, ne-
pārtraukti aktivizējot reflektīvo un rekursīvo domāšanu par 
to, kas notiek.

mācīties, iekļaujot multisensorās un iestrādātās maņas. Pie-
redzi, kas gūta ārpus telpām, vēlāk var izmantot, mācoties 

iekštelpās un, iespējams, uzdodot jaunus jautājumus par iz-
pētīto. Šī nepārtrauktā pieredzes un pārdomu plūsma ir ār-

pustelpu mācīšanās stūrakmens (Dewey, 1902/2001; Quay & 

Seaman, 2016). 

Ārpustelpu pētījumos vietas nozīme nesen ir guvusi palie -
linātu uzmanību. Tā dēvētā uz vietas balstītā vai uz vietu 
orientētā izglītība ir pieeja, kas fokusējas uz vietas kā izglītī-

Mannion un Lynch (2015) izšķir trīs pieejas tam, kā vieta tiek 
ņemta vērā. Vispirms, viņi apraksta divpusīgu vietas pieeju, 
kur vieta nav būtiska aktivitātēm. 
To var paveikt jebkur, arī iekštelpās. Otrkārt, ar vietu nozīmī-
ga apmācība ir tāda, kur vietai ir noteikta nozīme pašā ap -
mācībā. 
Tomēr to var apmainīt ar citu līdzīgu vietu, piemēram, ci -
tu mežu, ja tēma ir mācība par mežu. Trešajā pieejā ir ap -
mācība ar būtisku vietas nozīmi, šeit nodarbība nevar notikt 

vēl kādā vietā, jo vieta ir nozīmīga sastāvdaļa. Nodarbība 
balstās uz šo konkrēto vietu, un mērķis ir mācīties šajā 
vietā, par šo vietu un no šīs vietas. 
Ārpustelpu skolā visām pieejām ir savi mērķi, taču ja vi-
sās nodarbībās ir nozīme vietai, iespējams, ka ir vairāk 

iespēju gūt no ārpustelpu mācīšanās ar pār-
domātāku vietas plānošanu un izman-

tošanu. Ja apmācība tiek īstenota 
skolas teritorijā, protams, ir sarežģī-

ti un nebūtiski katru reizi plānot 
nodarbības, kurās ir ļoti būtiska 

Cilvēks, unikāls un neatkārtojams, kura apmācības process 
paredz radošumu, neskaidrību, intuīciju, zinātkāri, tiek īste-
nots, sapinot rotaļīgo, estētisko, emocionālo un attiecību di-
mensiju.
“Kompetents, aktīvs, kritisks bērns [...] izmaiņu un dinamisku 
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BĒRNA UN PIEAUGUŠĀ 
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TELPĀM 
Bērna ideja, kuru mēs apskatām, ir ideja par 

subjektu, apveltīta ar tiesībām, disponē-
ta uz attiecībām un sastopas ar ci-

tām. 
Subjekts, kas ir agrīni nosliecies uz 
mācībām, ar dažādiem kodiem un 

valodām, spējīgs būvēt savas paša 
un sākotnējās zināšanu takas, spējīgs 

piedāvāt hipotēzes, interpretācijas un 
provizoriskas teorijas par pasaules 

notikumiem, pateicoties nepār-
trauktai mijiedarbībai ar dzīves 

apkārtējo kontekstu. 

bas sastāvdaļas nozīmi.



ārpus pirmsskolas?
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zari, lapas, tāfele, krītiņi utt.), kastes un virves. Šai zonas jābūt
pasargātai no saulesstariem, lietus un vēja, lai pagarinātu brīv- 
dabas sezonu maksimāli palielinot bērnu iespējas apmācībam. 
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Pētījuma rezultāti  
attiecībā uz astoņām zonām

Slepenās vietas

Slepenās vietas šķiet svarīgas bērniem agrīnajā bērnībā. 
Bērniem patīk, ja viņiem ir sava slepenā vieta, taču tai ne -
vajag būt pilnībā ārpus pieaugušo uzraudzības robežām. 
Bērni var ietvert noteikta veida kontroli ar iztēles maģisko 
spēku un tā tālāk un izlikties, ka viņus neredz. 
Tas var uzlabot uztverto drošības sajūtu (Colwell, Gaines, 
Pearson, Corson, Wright & Logan, 2016). 
Situācijas pētījumā par to, kā pirmskolas vecuma bēr-
ni izmantoja savus skolas laukumus, tika atzīmēts privātu 
un slepeno vietu bez pieaugušajiem nozīmīgums (Moore 
2015). Bērni grib izveidot paši savu slepeno vietu un emo -
cionāli pieķerties savām vietām. 
Tas var nonākt konfliktā ar pedagoģiskajiem lēmumiem un 
vadlīnijām, taču bērniem vajadzīga sava personīgā telpa, 
un zināšanas par slepeno vietu svarīgumu bērniem varētu 
atbalstīt agrīnās bērnības izglītotājus to praksē. 

Visu sajūtu dārzs

Pētījums par dārzkopību kopumā arī ir cieši saistīts ar da-
bas zonām. 
Dārzkopības iekļaušanas mērķi ir daudzpusīgi un ir, piemē-
ram, saikne ar dabu (Wake & Birdsall, 2016), zināšanas un 
attieksme pret veselību un pārtiku (Kos & Jerman, 2019; 
Skelton, Lowe, Zalz & Benjamin-Neelon, 2020), kā arī vairāk 
atbilžu no bērnu puses (Nedovic & Morrissey, 2013). 
Pētījumā par koordināciju starp vizuālo uztveri un moto-
rikas iemaņām Baker, Waliczek un Zalicek (2015) parādīja, 
ka pirmskolas, bērnudārza un 1. klases bērni, kas piedalījās 
dārzkopībā savā programmā, uzturēja acu un roku koordi -
nāciju, tikmēr bērni kontroles grupā mazināja savu acu un 
roku koordināciju (vizuālā un motorikas integrācija). 

Šķietami eksperimentālā 6-7 gadus vecu bērnu pētījumā 
6-7 dārzkopība paplašināja bērnu zināšanas par ēdamiem 
augiem, un viņu attieksme pret dārzeņu ēšanu kļuva ar-
vien pozitīvāka (Kos & Jerman, 2019). 
Kad bērniem tika jautāts par viņu iemīļotajiem ārpustelpu 
rotaļu aspektiem rotaļu laukumā ar daudziem dabīgiem 
elementiem, viņu viedoklis bija “milzīga priekšroka, kas do -
ta dabīgiem elementiem, un nosliece to iekļaušanai dār-
zā”, piemēram, augi, ūdens, dzīvnieki un augsne (Nedovic 
& Morrissey, 2013, p. 286). 
Skolotāju komentāri bija: bērni izskatījās mierīgāki un no -
svērtāki pēc zaļo augu ieviešanas. 

Savvaļas zona

Par savvaļas zonām nav ļoti daudz pētījumu, kas koncen-
trētos tieši uz tām. 
Kopumā pētījumi notiek vispārīgi par zaļo zonu vai dabas 
vidi, un ir sarežģīti izšķirt atšķirīgās pielietotās koncepcijas. 
Tādēļ ir sarežģīti izdarīt secinājumus konkrēti par savvaļas 
zonām. 
Iepriekš tika apspriests pētījuma temats par bērniem un 
dabas vidi. 
Ängård (2016) un Waters un Maynard (2010) apraksta aina-
vu īpašības, kas veicina bērnu rotaļas (un mācīšanos). 
Tās ir: zaļas struktūras un savvaļas dzīve, elastīgi izpausmes 
priekšmeti un materiāli, daudzveidīga topogrāfija, spēja 
manipulēt ar dabīgiem priekšmetiem, kā arī izmaiņas lai-
ka apstākļos un gadalaikos, kas piesaista bērnu uzmanību. 
Visas šīs īpašības vieglāk ir atrast savvaļas dabas zonās. 
Tās iedrošina bērnu zinātkāri un interesi. 
Bērni uzdod daudz jautājumu un mijiedarbojas ar skolotā-
jiem ‘ilgstošā dalītā domāšanā’. 
Pedersen Gurholt un Rønning Sanderud (2016) izceļ arī da -
bīgo elementu lomu bērnu zinātkāres rotaļās, fiziskajos iz-
aicinājumos un jaunu zināšanu gūšanā. 
Daudzus dārzkopības pētījumos atklātos rezultātus var arī 
pārcelt uz savvaļas zonām.
“Lielākā daļa meža bērnudārzu Eiropā un visā pasaulē pa -
vada visu savu skolas dienu ārpus telpām, neskatoties uz 
laika apstākļiem” (E. Manes, 2016, L’asilo nel bosco p.29).
Koki, krūmi, pļavas un savvaļas vides konteksti ir brīvi un 
tukši no cilvēku iejaukšanās, un bērni tos piedzīvo katru 
dienu. 
Ļaujot bērniem brīvi pētīt dabas telpas un materiālus caur 
multisensoro pieeju, var ļaut tiem daudz intensīvāk attīs-
tīt radošos procesus un tai pat laikā piedāvāt psiholoģisko 
pārliecību, pieņemšanu un pārliecību par savām spējām.

Pieaugušajam ir uzdevums pasargāt bērnu tiesības uz tel-
pu un materiālu izpēti, ļaujot viņiem tieši eksperimentēt. 
Šīs ikdienas prakses uzsver kļūdu un iespējamo mēģināju -
mu nozīmīgumu kā mācīšanās procesa elementiem un kā 
iespējai attīstīt bērnu radošo domāšanu.
“Iemīļotās vietas bērniem ir savvaļas vietas, neparastas vie-
tas, ko tie paši atklājuši un kuras slēpj bagātības, kas bieži 
vien ir neredzamas pieaugušo acīm” (M. Schenetti, 2015, La 
scuola nel bosco p.259).
Pieaugušajam ir uzdevums pavadīt bērnu savvaļas zonās, 
izvairoties no briesmām un novērtējot riskus, kuri saistīti ar 
vidi un viņu veiktajām darbībām, lai viņi varētu pilnvērtīgi 
izdzīvot paši savu pieredzi. 
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Atpūtas zona

Pētījums, kas vērsts uz atpūtas zonām pirmsskolas lauku-
mā, ir nepilns. Tas, ko var pateikt par slepenajām vietām, 
var būt teikts arī par atpūtas zonu. Moore (2015) citē White
un Wilson viņas apspriedē par slepenajām vietām “Laiks kā 
tāds, vieta klusiem sapņojumiem un spēja klusi novērot, 
pašam paliekot nemanāmam, ir labi dokumentēta kā īpaši 
nozīmīga bērnu emocionālajai labklājībai (p.28).

Puķu dobes arī veicināja mazo grupu mijiedarbību un iz-  

pausmes materiāli palielināja zinātkāri un maņu izpēti. 

Pētījums par skolotāju uztverēm par dārza izglītības prog-
rammu pirmsskolas apstākļos uzrādīja izglītotāju izpausmi 
par to, ka dārza programma uzlaboja aktivitāti un ar pārti -
ku saistītās zināšanas, kā arī uzlaboja sociālās un citas aka -
dēmiskās prasmes, tādās kā vārdu krājums (Soltero, Parker, 

Mama, Ledoux & Lee, 2019). 
Vēl vienā pētījumā par skolotāju pieredzi Murakami, SuRu-
sell un Manfra (2018) secina, ka dārzkopība iesaista bērnus, 

tas, savukārt, ir dzinējspēks mācīšanās procesam. Skolotāji 

ziņoja par patiesu interesi par kukaiņiem, rezultātā māco -
ties par ekoloģijas procesiem. 

Viņi neplānoja strukturētas nodarbības, taču tā vietā bērnu 

dalību aktivitātes. 

Tā darot, bērni varēja izpētīt un praktizēt gan smalkās, gan 

lielās motorikas iemaņas. 
Uz dārzu balstīto aktivitāšu ECEC metapārskats nonāca pie 
nedaudz atšķirīgiem secinājumiem (Skelton, Lowe, Zalz & 
Benjamin-Neelon, 2020). 
Viņi neatrada nekādus pierādījumus 16 atlasītajos pētīju-
mos par to , ka dārzkopība būtu uzlabojusi kognitīvos, so -
cioemocionālos rezultātus vai garīgo veselību agrīnās bēr-
nības apstākļos, taču apspriež to, ka atbilstošāki pasākumi 
šai vecuma grupa i varētu atklāt rezultātus, ka s i r daudz lī -
dzīgāki vecākiem bērniem, kur arī tika atklāta pozitīvāka ie -
tekme.

Mācību takas

Nav pārāk daudz pētījumu par  mācību takām. Tomēr viens 
pētījums par mobilo pirmsskolu fokusējas uz pastaigām 
vienam aiz otra atšķirīgās vidēs ārpus skolas laukuma 
(Ekman Ladru & Gustafson, 2018). 
Viņi paļaujas uz ģeogrāfa Doreen Massey teoriju par telpu 
kā par savstarpēji saistītas prakses un procesu produktiem, 
pētot to, kā bērni mijiedarbojas viens ar otru un vietu, stai -
gājot vienam aiz otra. 
Viņi atklāja, ka pastaigas vienam aiz otra tiek izprastas kā 
aktīva un sadarbību veicinoša mācīšanās telpa, kur bērni 
kolektīvi mācās sinhroni kustēties 
vienā solī un ritmā. 
Pastaigas  laikā vienam aiz ot-
ra bērni mācās saprast notei-
kumus attiecībā uz  konkrētām 
situācijām un vietām. 

Strukturētā rotaļu zona

Zamani (2016; 2017) izpētīja bērnu kognitīvo rotaļu dabis-
kās, jauktās un strukturētās zonās. 
Viņa atklāja, ka bērni pārsvarā deva priekšroku jauktiem 
apstākļiem, kas ietvēra dabīgu un ražotu elementu klāstu. 
Jauktie apstākļi nodrošināja visvairāk iespēju funkcionālai, 
konstruktīvai, dramatiskai rotaļai un rotaļai ar spēles notei-
kumiem. 
Ārpustelpu pirmsskolas rotaļu laukumi kognitīvās rotaļas 
uzvedībai ietver:

1. Pieejamus dabīgus un ražotus izpausmes elementus.

2. Virkni dabisku apstākļu cilvēku radītu īpašību kontek-
stā, kas attīsta ekosistēmas, nodrošina tiešu kontaktu ar
dabu, atbalsta atšķirīgus mācīšanās stilus un apmierina
bērnu zinātkāri mācīties par dabu.

3. Līdzsvars starp riskēšanu un drošām īpašībām rotaļu
laukumos, kas veicina bērnu sajūsmas un prieka sajūtu
brīvas rotaļas laikā. Rotaļai brīvdabas teritorijā ir poten-
ciāls palielināt fizisko aktivitāti saistībā ar labsajūtu, un
bērni parādīja augstu labsajūtas līmeni, kad tika konkrē -

ti izmantotas takas un fiksēts funk-
cionālais aprīkojums (Bento & 

Sandseter, 2020).
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un dabīgie materiāli: “Materiāli nav vērsti uz unikālu un ie -
priekš noteiktu lietošanu, taču tie paredz atklātas kombi-
nācijas, kas var nodrošināt elastīgu un jauktu darbību ie -
spēju” (M. Guerra, 2017, Materie intelligenti p.17)

Brīvdabas darbnīcā iespējas pētījumiem ar materiāliem un 
priekšmetiem, eksperimentiem un ieskatiem notiek ik die-
nas, pateicoties pieaugušo un bērnu aģitācijām.
Mācīšanās procesa stimulēšana un “radošās domāšanas 
veicināšana nozīmē tādas vietas izveidi un ieteikšanu, ku-
rā bērniem tiek dotas situācijas un iespējas paplašināt savu 
garīgo lauku, eksperimentēt un rotaļāties ar idejām, cen-
sties apvienot un savienot pieredzes un domas” (Gariboldi 

e Pugnaghi, 2020, Educare alla creatività p.7). Šajos 
nolūkos bērnu zināšanu procesus var  kvalificēt 

kā radošus procesus.
Vygotsky (pats) runā par radošumu 

kā par attieksmi, kas piemīt vi-
sām dzīvām būtnēm. Viņa do -

ma ir būtiski ietekmējusi citus 
itāļu autorus, tādus kā Bruno 
Munari, kas uzsver procesa 
svarīgumu salīdzinājumā ar 
produkta izveidi, vai Gianni 
Rodari, kurš saista tādus ter-
minus kā radošums, fantāzija 

un iztēle, un visbeidzot Loris 
Malaguzzi, kurš kvalificē “rado -

šumu kā mūsu domāšanas, zinā-
šanas un lēmumu pieņemšanas vei-

da īpašību” (Malaguzzi, 2017, I cento 
linguaggi dei bambini, p.98).

Tikšanās vietas

Attiecībā uz fiziskām brīvdabas tikšanās vietām pētījumi 
netika atrasti, izmantojot meklēšanas vārdu ‘tikšanās vie -
tas’, taču viens pētījums tomēr apsprieda tikšanās vietu 
nozīmīgumu, runājot par bērnu stāstījumiem (Puroila, Es-
tola  & Syrjälä, 2012). 
Viņu pētījumā stāstījums ir tikšanās vieta, kur bērni veido 
attiecības, stāsta, klausās un saskaras un risina problēmas, 
taču viņi arī argumentē pedagoģisko vidi, kurā bērnu ik-
dienas stāstījumiem ir pieejamas nefiziskas tikšanās vie-
tas, un tas ietver resursus, tādus kā laiks un ‘ideoloģiska un 
morāla telpa, kas vērtē bērnu izpausmes’ (p. 203). 
Apkopojot secinājumus par šo pētījumu, svarīgas ir arī fi -
ziskās tikšanās vietas, kur bērni un skolotāji var tikties ab -
pusējai pieredzes apmaiņai un stāstu stāstīšanai. 
Tikšanās vietas plašākā perspektīvā ir svarīgas ECEC, 
kur centrā atrodas bērnu perspektīvas (piem., Sommer, 
Pramling Samuelsson & Hundeide, 2013). 
Lai veicinātu pieaugušo tikšanos ar bērniem un to klau-
sīšanos, fiziskās tikšanās vietas, kas ir sagatavotas šiem 

Brīvdabas darbnīca

Saistot mākslu ar  brīvdabas teritoriju pirmsskolas bērniem, 
tika atrasts tikai viens pētījums. Kaplan (2020) argumentē 
virzību no tradicionāli plānotas, uz rezultātu balstītas  un  uz
mērķi vērstas mākslas programmas uz atklātiem atklājumu 

talantiem un atklātību bērnu pašu radošajos procesos. 
Situācijas pētījumā konteksts ir iknedēļas mākslas darbu 
radīšanas nodarbība rotaļu laukumā, kur savijas plānotais ar 

neplānoto un rodas iestrādāta mākslas izpēte. Autore 
uzsver brīvdabas teritoriju kā neparastu vidi mākslas no-
darbībai un secina, ka:
brīva  izzināšana  ir  svarīga  ne  tikai mazu 

bērnu izpratnei par kultūru, bet arī pēt -
nieciskai, uz materiāliem un ražotā -
jiem  balstītai  izpratnei,  kas  ļauj  īste-
not sava veida netiešu mācīšanās 
procesu, kurā attiecībās pastā -
vošie (bērni, skolotāji, priekšme -
ti un citi) rada un veido jaunas 
zināšanas (p. 28).
Brīvdabas darbnīca, kas vien-
mēr ir uz vietas un gatava iz-
mantošanai, var būt daudzso-
lošs veids, kā attīstīt talantus uz 
atklājumiem bērnu z īmēšanā un 
ļaujot viņiem zīmēt brīvākā un ie -
kļautākā veidā. Ja darbnīca  ir vienmēr 
uz vietas, skolotājiem ir vieglāk ‘satvert 
mirkli’,  kad bērni parāda interesi par zīmēšanu 
vai ir kas interesants, ko var uzzīmēt. 

Ir arī citi pētījumi par darbnīcas tēmu, kas plašākā nozīmē
tiek uzskatīti par radošu vietu, kura aptver dažādas izpaus-
mes valodas. Izglītojošā darbnīcas telpa kļūst taustāma un 
simboliska vieta, kur bērni un pieaugušie veido personības, 
attiecības un zināšanas. 
Vieta, kas pārveido un pārveidojas pati attiecībā uz atklā -
jumu un pētījumu  takām  bērniem,  pieaugušo  ieteikumiem 
un paredzētiem un neparedzētiem notikumiem. 
Vieta, kas dialogā ievērpj dažādas un daudzas  valodas,  ar 
kurām katrs bērns pauž savu personīgo būšanas, zināšanas 
un mācīšanās veidu. 
“Saikne un savstarpēja ieaušana atšķirīgās disciplīnās un
valodās darbnīcā bieži vien izraisa iepriekš noteiktu vie -
dokļu maiņu un rosina kompleksāku pieeju problēmām, 
atklājot ekspresīvus, empātiskus un estētiskus elementus 
saistībā ar katru konkrētu disciplīnu vai problēmu” (V. Vec-
chi, 2017, I cento linguaggi dei bambini,  p.305.)
Mācīšanās attīstība un apvienošana arī ir padarīta iespē-
jama, pateicoties darbnīcas materiāliem. Materiāli ir ba-
gātīgi pieejami, daudzveidīgi to kvantitātē un kvalitātē
un tai pat laikā piedāvā nepārtrauktību un jaunumus.
Nestrukturēti materiāli, rūpnieciskie atkritumi, pārstrādātie 

Intelektuālais rezultāts 2 DEHORS PROJEKTS
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Intelektuālais rezultāts 2 DEHORS PROJEKTS

Brīvdabas 
teritoriju izpētes 
un pētīšanas 
vērtēšana

Bērniem sākumā bija 
nepieciešams neliels 
iedrošinājums, jo viņi 
vienkārši staigāja 
apkārt un patiesībā 
nepētīja teritoriju. 
Daži bērni vienkārši 
sekoja citiem bērniem. 
Skolotāji atzīmēja, 
ka ir svarīgi, lai 
jūs, kā pieaugušie, 
izrādītu entuziasmu 
un modelētu aktivitāti 
tā, lai bērni saprastu 
un varētu sekot. Bērni 
pētīja skolas pagalmu 
visos virzienos, 
skatoties uz zemi un 
lūkojoties debesīs. 
Viņi taustīja lapas un 
ziedlapiņas, apskāva 
kokus un pētīja 
kukaiņu mītnes. Bērni 
pārsvarā izbaudīja 
savas pieredzes 
apmaiņu vienam ar 
otru, piemēram, “Es 
tev parādīšu ko ļoti 
īpašu” un izpauda 
un dalījās ar bažām 
par citām sugām, 
“esi rūpīgs, nedrīkst 
mest augsni skudru 
pūznī, jo skudras 
būs skumīgas”. Tā 
kā bērni jutās ērti 
tajā vietā, skolas 
pagalmā, viņi varēja 
brīvi izpētīt to. Tā kā 
viņi bieži rotaļājas 
ar plastmasas 
rotaļlietām, viņi 
izrādīja interesi par 
dažādu priekšmetu 
pētīšanu, piemēram, 
koku, augu valsts un 
dzīvnieku pētīšanu. 
Nelielā grupa deva 
visiem bērniem 
iespēju dalīties ar savu 
pieredzi, un pārdomas 
no skolotāju puses bija 
par to, ka viņi novēroja 
lietas, kuras nebija 
redzamas daudzus 
mēnešus.

Savvaļas zona

DABAS  MATERIĀLU  IZPĒTE 
UN  VĒRTĒŠANA 

Šīs aktivitātes rezultāti  

ir saistīti ar kognitīvo mācīšanos,
pašrealizāciju un iemaņām.

Galvenais uzdevums/jautājumi bērniem
Kād ir bērnu 
teritorijās? Kā var brīvdabas teritorijas izpēte 
iedrošināt bērnus iepazīt citus cilvēkus un jaunas 
telpas? Iespējamie izaicinājumi skolēniem: Pētīšana, 
izpēte, pašapziņa un pašpārliecinātība.

Aktivitātes vispārīgie mērķi 
un mācību uzdevumi
Lai pastiprinātu tuvību ārējām telpām un tai pat lai-
kā mazinātu briesmu uztveri, novērot, savākt, ie -
vākt, nosaukt dabas elementus, radīt interesējošos 
elementus un situācijas projekta nolūkā.

Aktivitātes apraksts
Aktivitāte norisinās ik reizi, kad bērni dodas ārpus 
telpām, it īpaši uz bērnudārza skolas dārzu. Viņi iziet 
nelielās grupās vai visi kopā un rūpīgi sāk pētīt kat-
ru atsevišķu detaļu. Katrs priekšmets saņem novēr-
tējumu un nozīmi brīdī, kad tiek novērots, paņemts, 

novērtēts un atlasīts. Mēs gūstam iespaidu no kat-
ra priekšmeta, pateicoties tā izskatam un tā izraisī-
tām atmiņām. Tas izraisa sajūtas un nozīmi, ko mēs 

jau esam izjutuši, tas piesaista mūsu uzmanību par 

tā izklaidējošo, stāstošo un pētniecisko potenciālu. 

Bērni dod priekšroku atrasties tuvu zemei un rū-
pīgi skatīties uz visu, kas piesaista viņu skatienus: 

lapām, oļiem, zariem, kukaiņiem, zāli, dzīvžogiem, 

stumbriem, mizām utt.. 

Bērni tāpat spēj atklāt elementus uz zemes, ko pie-
augušie nepamana, un paņem tos savām īpašajām 
kolekcijām. Bērni var tulkot mums apkārt esošo 

realitāti, izvairoties no sekluma un ieradumiem, uz-
labojot atšķirības ar to izcelšanu. Šādā veidā bērni 

spēj ne tikai izpētīt interesantas detaļas paši sev, bet 

var arī nonākt saskarē viens ar otru un ar dabu, sa-
darbojoties un uzlabojot attiecības ar sajūtu un do-
mu  apmaiņu.

Ieteicamie pasākumi aktivitātes
organizēšanai
1.  Ne pieciešams definēt vietas nodarbes kalendāru 

darba grupā, lai izvairītos no grupu pārklāšanās. 
2.  Tad nodaļas bērnu rīta pulcēšanās laikā ir būtis-

ki izlemt, kā meklēt dabas elementus, kādas ta-
kas izpētīt un kāda veida instrumentus izmantot
(plecu somas vai grozus, lupas, binokļus, papīru
vai klēpjdatorus utt.).

Izmantojamie materiāli
Plecu somas, dažāda izmēra un formas konteineri, 
lupas, kamera, binokļi, papīrs vai klēpjdatori, liek-
šķeres, grābekļi utt.

Dabas elementu savvaļas zonā pētošu  
bērnu piemēri (Kipra).

Dabas elementu savvaļas zonā pētošu  
bērnu piemērs (Kipra).

Dabas elementu savvaļas zonā rūpīgi pētoša  
bērna piemērs (Kipra).

piee ja   atklājumiem brīvdabas 

-
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Sevis rašanas 
novērtējums

Aktivitāte izdevās. 
Bērni juta empātiju 
pret stāsta varoni un 
gribēja tam palīdzēt. 
Viņi meklēja brīvdabas 
teritorijā elementus, 
kuri kādam palīdzētu 
atpūsties, un viņiem 
tika lūgts padomāt 
par to, kas viņus 
nomierina, lai šo 
domu paplašinātu. 
Vides izpēte izdevās, 
bērniem bija daudz 
dažādu ideju par 
zonām, ko varētu 
izmantot. Viņi 
ieteica klusu vietu 
starp kokiem vai 
iedomātu vietu dabā. 
Daudzi bērni ieteica 
vigvamu un visi 
kopā tur sapulcējās, 
lai apkopotu visus 
labos elementus 
nomierināšanās vietai 
un izmantojamos 
elementus. Bērni 
pārdomāja par 
to, kas tiem lika 
nomierināties, un 
saglabāt savu kontroli, 
lai noskaidroti, kā 
palīdzēt to izdarīt 
citam. Daži bērni 
tikai minēja laiku kā 
faktoru, taču ar nelielu 
turpmāku apspriedi, 
bērni atrada daudz 
dažādu vietu un 
faktoru. Viņi minēja 
visus pieejamos 
elementus teltī: plīša 
lācīti, spilvenu, papīru, 
zīmuļus un masāžas 
bumbiņas, kā arī daži 
no viņiem izmēģināja 
tos uz vietas un 
pārdomāja par to, ko 
viņi darīs nākotnē 
līdzīgās situācijās. 

Slepenās vietas

SEVIS  RAŠANA

Šīs aktivitātes rezultāti ir saistīti  

ar pašrealizāciju ( emociju  identificēšana, 

izpausme un kontrole).

Pārvaldīt emocijas, paškontrole un pašregulācija.

Aktivitātes vispārīgie mērķi 
un mācību uzdevumi
Šīs aktivitātes mērķis ir palīdzēt bērniem atpazīt, iz-
paust un kontrolēt savas emocijas, lai krīzes gadī-
jumā viņi varētu kontrolēt un regulēt sevi. Šī akti-
vitāte dod bērniem iespēju atpazīt un izpaust savas 
sajūtas, izmantojot alternatīvus veidus vardarbībai 
vai /un dusmām tā, lai viņi varētu attīstīt paškontro-
li. Stāstot bērniem par dažādajiem savu emociju iz-
paušanas veidiem, var palīdzēt viņiem reaģēt mierī-
gi un kontrolēt sevi dažādās emocionālās situācijās. 
Iespējamie izaicinājumi ir rast variantus, kā nomie-
rināt sevi un atgriezties grupā.

Aktivitātes apraksts
Skolotājs sāk ar stāstu par dzīvnieku varoni, kuram 
ir bijis konflikts ar draugu, un viņš ir ļoti sarūgtināts. 
Viņam bija nepieciešams nedaudz laika, lai padomā-
tu vienatnē.  Bērniem ir jāpalīdz varonim atrast labu   

vietu, kur pabūt vienatnē un padomāt par to, kas        

noticis. Skolotājs kopā ar bērniem dodas uz pagalmu 

atbilstošas vietas meklējumos (pagalmā no dabīgiem 
  materiāliem jau ir uzcelts vigvams).  Bērniem tiek    

  piedāvāts vigvams. Grupa pulcējas tur un apspriež to,     
       kāpēc tā ir laba vieta slēptuvei (vigvamā ir plīša  
  lācītis, spilvens, papīrs, zīmuļi, masāžas bumbiņas   

   un emociju skala). Skolotājs demonstrē materiālu  
 izmantošanu vigvamā. Lai aktivitāte būtu veiksmīga, ,

 bērniem jābūt empātijai pret stāsta varoni, lai viņi      
  gribētu tam palīdzēt, aktivitātei jāpalīdz bērniem   

attīstīt paškontroli. Aktivitāte būs veiksmīga, ja bērni 
izmantos slepeno vietu, kur nomierināties /pārvaldīt

 savas sajūtas, kad ārpustelpu rotaļās notiek konflikti.

Ieteicamie pasākumi aktivitātes 
organizēšanai

1. Pastāstīt stāstu par lāci, kas strīdas ar draugu.
2. Izvietot dabīgu materiālu vigvamu pagalmā (ru-

gāji un audums).
3. Sagatavot materiālus vigvamā: plīša lācītis, spil-

vens, papīrs, zīmuļi, masāžas bumbiņas, nomie-
rinoša mūzika.

4. Sagatavot emociju skalu (laminēts papīrs ar ska-
lu, emociju sejiņas - laimīga, skumja, dusmīga,
izbijusies ar Velcro un bērnu figūriņas - zēns/
meitene).

Izmantojamie materiāli
Lai aktivitāte tiktu īstenota, mums būs nepieciešami 
šādi materiāli: improvizēts stāsts, improvizēta telts, 
spilvens, plīša lācītis, papīrs, zīmuļi, masāžas bum-
biņas, emociju skala.

Bērns slēpjas slepenajā vietā (Kipra).

Galvenais uzdevums/jautājumi bērniem 

-
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1.  Plānot personāla praksi, lai izlemtu, kuras kla-
ses būs iesaistītas aprūpes programmā.

2.  Pārbaudīt materiālus.
3.  Parunāt ar klases bērniem, lai izraisītu zinātkāri,

organizēt grupas un aktivitāšu kalendāru.
4.  Iziet ārā.
5.  Sapulcēties komunikācijai ar draugiem.
6.  Dokumentēt aktivitāti (ar 5 gadus veciem bēr -

niem).

Izmantojamie materiāli
Dārza instrumenti, cimdi, avīzes, ūdens, spaiņi, 
komposts, zaļie organiskie atkritumi (salāti, mizas, 
zaļie atkritumi, kafija, tēja utt.), salmi vai siens, kar-
tons, sēklas; mapes dokumentācijai, kameras, pie-
zīmju bloknoti, lupas.

Pārtikas meža/dārza novērtēšana – izveide un pārvaldība

Bērni ar interesi seko 
nelieliem augiem, kurus 
mēs jau iepriekš sākām 
audzēt iekštelpās, un 
palīdz laistīšanā. Bērni 
ir bijuši ārā un rakuši 
augsni, lai tā būtu gatava 
mūsu augiem un sēklām. 
Bērni ir entuziastiski un 
daži no viņiem atceras 
pērnā gada ražu. Bērniem 
atmiņas no iepriekšējiem 
gadiem palīdz izjust 
kontekstu. 
Aktivitātes ap šo 
zonu ir nepārtraukts 
process. Skolotāji atbild 
uz viņu jautājumiem un 
atklāj, ka viņi dalās ar 
savām domām ar citiem 
par to, ko audzēs un ko 
viņiem patīk ēst. Bērni 
ir sajūsmā par dažādu 
sēklu iesēšanu, augsnes 
rakšanu, un viņiem ir savs 
vēlmju saraksts – ko viņi 
vēlas stādīt, taču mūsu 
klimatā ir nepieciešami 
iepriekšēji darbi. Viņiem 
patīk rakšana, 

smērēšanās, laistīšana 
un, protams, arī redzēt 
rezultātu. Ir svarīgi, lai 
dārzeņu dārzs atrastos 
sasaistīti ar virtuvi, mūsu 
šefpavārs ir iesaistīts 
mūsu audzēšanas un 
ražas novākšanas 
jautājumos. Viņa aktīvi 
māca par dažādiem 
ēdieniem un runā ar 
bērniem par ēdināšanu 
un to, kas nepieciešams 
bērnu organismiem, lai 
viņi augtu stipri, un tas 
tiek ļoti novērtēts! Ir arī 
svarīgi, ka mūsu dārza 
aprūpe kļūst par kopīgu 
interesi, tā mēs palīdzam 
viens otram laistīt, retināt 
un novākt ražu. 

Skolotāji ir veikuši 
aktivitāti samērā 
nestrukturētās grupās, 
kur visi klātesošie bērni 
ir laipni gaidīti. No 
izglītojošā skatu punkta 
viņi iesaka, ka būtu labāk, 
ja būtu strukturētas 

grupas ar nodarbībām 
dārzeņu dārzā. No otras 
puses, viņi saka, ka ir 
jautri redzēt, kad bērni 
iesaistās procesā un 
individuāli mācās par 
dažādiem ārstnieciskiem 
augiem, dārzeņiem un 
augļiem. Trakulīga ideja, 
ko viņi piepildīja, bija 
tad, kad bērni gribēja 
stādīt sendviču un gurķi. 
Skolotāji nolēma sekot 
idejai, taču nākamais 
solis bija izjokot viņus 
1. aprīlī – Joku dienā. 1.
aprīlī brokastu laikā bērni
dārzeņu dārzā ieraudzīja
sendviču koku un burku
ar gurķiem. Trīs un
četrus gadus veci bērni
bija patiesā sajūsmā un
nejautāja, kas noticis,
taču daži no viņiem un
piecgadīgie bērni bija
skeptiski noskaņoti, un
tad skolotāji pastāstīja
viņiem par Joku dienu
– dažreiz ir svarīgi
izsmieties kopā.

Visu sajūtu dārzs

PĀRTIKAS  MEŽS/DĀRZS 
IZVEIDE  UN PĀRVALDĪBA

Šīs aktivitātes rezultāti ir saistīti  

ar pašrealizāciju ( dabas kontakts 

un veselības veicināšana).

Kāda ir mūsu pārtikas meža labsajūta? Vai zeme jā -
laista?  Vai augsnei nepieciešama mulča?

Aktivitātes vispārīgie mērķi 
un mācību uzdevumi
Attīstīt piederības sajūtu skolai, stiprināt cieņu pret 
dabu, novērot dabas elementus un pārdomāt antro -
pos; uzlabot aprūpes iemaņas, atbildību un pastā-
vību. 

Aktivitātes apraksts
Aktivitāte ieteicama bērniem nelielā klases grupā. 

Kopā ar skolotāju viņi novēro izmaiņas pārtikas me-
žā septembrī un oktobrī, pēc vasaras perioda pār-
traukuma. Pateicoties pārtikas meža aprūpes ro-
kasgrāmatai, kur u skolotāji jau iepriekš sagatavojuši 
apmācību kursa laikā, viņi ir gatavi mulčēt augsni. 
Vienreiz nedēļā bērni pārbauda, vai zemei nepiecie-
šams ūdens, un vai ir pamanāmas izmaiņas, ar ku-
rām var dalīties ar draugiem.

Ieteicamie pasākumi aktivitātes
organizēšanai

Intelektuālais rezultāts 2 DEHORS PROJEKTS

Galvenais uzdevums/jautājumi bērniem
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Baskāju takas 
novērtējums

Bērni lēma, kāds
materiāls  jāizmanto 
takai, un skolotāji ar 
bērniem to kopā 
sagatavoja. 
Viņi vispirms izgāja 
taku ar atvērtām 
acīm un tad ar 
aizvērtām, un bija
ļoti sajūsmināti, jo
tā viņiem bija jauna 
aktivitāte. Viņi to 
izbaudīja, lai arī
sākumā dāžiem
likās sarežģīti 
noturēt  līdzsvaru 
basām  kājām. 
Bērni sadarbojās un 
ļoti koncentrējās
staigājot pa taku, lai 
izjustu atškirīgos
materiālus. 
Viņi turpināja 
aktivitāti, staigājot 
basām kājām pa
dažādām dabiskām
virsmām. Aktivitāte 
iedrošināja bērnu
pašnovērtējumu un
raksturu.

Mācību takas

BASKĀJU  TAKA

Šīs aktivitātes rezultāti ir saistīti 
ar kognitīvo  mācīšanos,  

pašrealizāciju un iemaņām.

 
Pieredzēt mācīšanos caur maņām, attīstot dažā-
das uztveres spējas.

Aktivitātes vispārīgie mērķi 
un mācību uzdevumi
Uzlabot bērnu zināšanas par to, ka staigāšana 
basām kājām pa dažādām dabīgām virsmām var 
stiprināt un padarīt izturīgāku viņu ķermeni, stip-
rināt kāju muskuļus, saites, locītavas. 
Veicināt līdzsvara un iekšējās stabilitātes attīstību 
– gan fizisku, gan psiholoģisku. Viegla pēdu
nospiedumu nervu galu aktivizēšana labvēlīgi ie-
tekmēs visu organismu. Iedrošināt bērnus izjust
fizisku enerģijas pieplūdumu ķermenim, zemes
enerģijas uzsūkšanas dzīvīgumu un pārpalikuma
atdošanu. Bērniem ir iespēja ir ar aizvērtām acīm 
minēt, pa kādu materiālu viņi iet, un aprakstīt
savas sajūtas.

Aktivitātes apraksts
Skolotājs, sadarbojoties ar bērniem, kopīgi apspriež 
baskāju takas projekta attīstības plāna izveidi, iesa-
ka pēc citu noklausīšanās un piekrīt par takas at-
rašanās vietu. Tiek veikta pirmsskolas iestādes 
teritorijā pieejamo dabas materiālu izpēte, pētīti un 
šķiroti vecāku atnestie dabas materiāli. Bērni tiek 
iedrošināti izmantot iespēju priekšrocības, ko piedāvā 
daba, lai attīstītu veselīgu dzīvesveidu pilsētas vidē. 
Tiek piedāvātās idejas par to, kā izvietot dabas 
materiālus zonu joslās un kā mainīt piegulošās 
tekstūras virsmas. Bērnam tiek piedāvāts aizsietām 
acīm iet pa visām virsmām (viņu var paņemt 
skolotājs vai kāds cits students), un kad bērns 
turpina ceļu, viņš vai viņa nosaka, kāds ir materiāls 
un kād ties 

– no 
kurienes nāk materiāls, kādas ir tā īpašības.

Ieteicamie  pasākumi  aktivitātes 
organizēšanai
1. Vietas sagatavošana baskāju takas izveidei

pirmsskolas iestādes teritorijā.
2. Dabas materiālu iegāde.
3. Baskāju takas izveide ar veiksmīgu dažādu

virsmu izmantošanu.
4. Jaunas izveidotas takas izmēģināšana, dalīša -

nās iespaidos.

Izmantojamie materiāli
Egles, priedes čiekuri; koka diski, kubi, kaudzes; 
smiltis, grants, koka korķi, mizas mulča, niedres, 
sūnas; uzblīdis māls; kastaņi, melnzeme, ūdens utt.

Galvenais uzdevums/jautājumi bērniem

as sajūtas tas raisa. Faktiski darbojo
svaigā gaisā, bērni risina praktiskus uzdevumus 



23

1.  Nepieciešams, lai tajā telpā nav citu bērnu, lai
varētu klausīties, pārdomāt un lai citi bērni vai
pieaugušie nenovērstu uzmanību.

2.  Ja vēlas, uz zemes var uzklāt palagu vai segu, ta-
ču tas nav būtiski.

Izmantojamie materiāli
Var izmantot lapu  ,bloknotu , videokameru, lai 
ierakstītu bērnu dialogus un žestus.

Atpūtas zona

ATPŪTA  SAULĒ

Aktivitātes rezultāti ir saistīti  

ar pašrealizāciju ( dabas kontakts 

un veselības veicināšana).

Galvenais uzdevums/jautājumi bērniem
Kā atpūta var atmodināt jaunu pašapziņu? Atpūtas 
zonā - kā var rasties personīgā pieredze un stās-
ti starp bērniem?

Aktivitātes vispārīgie mērķi 
un mācību uzdevumi
Vairāk iepazīstināt ar dabas elementiem dārzā, uzla-
bot paškontroli, rast iztēles stāstījumus, dalīties so-
cializācijas pieredzē.

Aktivitātes apraksts
Aktivitāte norisinās , kad bērni apguļas vai apsēžas uz 
zemes uz zāles paklāja, kas ir samērā mīksts un 
patīkams taustei, vai uz segas.
Guļot vai sēžot, viņi var pastāstīt par savu personīgo 
pieredzi , atpazīt un izpaust savas emocijas , pastāstīt 
vai izgudrot  fantasti skus st stāstus.
Šādā veidā bērni var atpūsties, izpaust un atpazīt sa-
vas emocijas, bagātināt savu vārdu krājumu ar jau-
niem vārdiem un jaunām pārdomām.
Iespējamie izaicinājumi skolēniem ir savu darbību, 
emociju  apzināšanās. 

Ieteicamie pasākumi aktivitātes 
organizēšanai

Bērni atpūšas saulē atpūtas zonā (Itālija).

Atpūtas saulē novērtējums

Aktivitātes instrukcijas bija skaidras un 
noderīgas, tādēļ sagatavošanās bija viegla, un 
aktivitāte noritēja ļoti labi. Dažiem bērniem bija 
sarežģīti, jo tā ir jauna aktivitāte, taču vairākums 
no tās guva baudu. Viņi  visi  labi apzinājās atpūtas 
lomu  un  kādēļ  ķermenim nepieciešams 
atpūsties. Ne notika nekas neparedzēts, taču 
skolotāji pamanīja, ka viņiem vajadzīgs vairāk 
prakses, lai bērniem būtu ērtāk. Skolotāji 
secināja, ka  šī  bija ļoti laba aktivitāte, jo tā 
sniedza daudz iedvesmas, lai turpinātu ar šāda 
veida aktivitātēm un pārliecinātos, ka šī atpūtas 
zona ir daļa no skolas pagalma.

Intelektuālais rezultāts 2 DEHORS PROJEKTS
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Svaru izveides 
novērtējums

Bērni šai pieredzei 
piegāja zinātkārā un 
uzjautrinošā veidā, 
viņi izrādīja interesi 
un uzmanību, lai 
bagātinātu savu 
pētījumu ar jēdzieniem 
un saturu. Bērni 
vispirms bija iesaistīti 
materiālu izpētē, tad 
svaru izveidē. Viņus 
visvairāk piesaistīja 
līdzsvara radīšana: 
atbilstoša materiāla 
izvēle, pareiza 
satveres pozīcija 
līdzsvara rašanai, taču 
visvairāk viņiem patika 
saprast funkcionalitāti. 
Bērni labi sadarbojās 
savā starpā, ar cieņu 
izturējās pret citu 
idejām un darbībām. 
Skolotāji novēroja, 
kā bērni diskusijā 
koncentrējās, 
uzklausot viņu 
draugu sacītajā un 
tad sāka ar savām 
idejām un pievienoja 
fundamentālus 
elementus, kas ir 
noderīgi kolektīvās 
domas īstenošanai. 
Skolotāji secināja, 
ka pieredze ne tikai 
sniedza nelielus 
jēdzienus par 
svaru, līdzsvaru un 
mērījumiem, bet 
arī stiprināja domu 
par spēju dalīties 
un gūt pieredzi 
kopā. Visi elementi: 
nelielā grupa, dabas 
materiālu pieejamība, 
iespēja izmantot tos 
un veidot kaut ko 
kopā ļāva bērniem 
sadarboties un būt 
līdzdalībniekiem.

Strukturētā rotaļu zona

SVARU  IZVEIDE

Šīs aktivitātes rezultāti  
ir saistīti ar kognitīvo  mācīšanos  

un iemaņām.

Galvenais uzdevums/jautājumi bērniem
Saprast  jēdzienu ‘svars’ – smags, viegls, līdzsvars.

Aktivitātes vispārīgie mērķi 
un mācību uzdevumi
Mēs ierosinam  bērniem apzināties to, kā viņi var 
ietekmēt  rezultātu, kad lieto šūpoles, un  izmantojām 
spaiņus ar dažādu saturu un svaru  vienā no mūsu 
grupām. Šī aktivitāte paredz paplašināt zināšanas par 
svaru un blīvumu, eksperimentējot un pētot to pašiem

Aktivitātes apraksts
Mēs veidosim svarus kopā – taču es kā skolotāja 
paredzu sagatavot materiālus un ļaut viņiem izman-
tot svarus ar dažādiem priekšmetiem spainī. Iespē-
jamie izaicinājumi skolēniem ir izmantot dažādus 
priekšmetus pētīšanai , piemēram – izjust  līdzsvaru.

Ieteicamie pasākumi aktivitātes 
organizēšanai
1.  Nopirkt un savākt visu nepieciešamo aprīkojumu.

2.  Kopā ar kolēģiem izlemt, kur novietot svarus.

3.  Uzstādīt dažus noteikumus par svaru lietošanu.

4.  Iepazīstināt bērnus.

5.  Sarīkot aktivitāti.

6.  Dokumentēt aktivitāti.

7.  Novērtēt.

Izmantojamie materiāli
Koka nūjas, āķi un virves, spaiņi. Dabas materiāli 
jāievieto spaiņos, piemēram, priežu čiekuri, smiltis, 
tapas, akmeņi.

Bērni veido svarus (Itālija).



 Galvenais uzdevums/jautajumi bērniem 

Aktivitātes vispārīgie mērķi  
un mācību uzdevumi 

Aktivitātes apraksts

Ieteicamie pasākumi aktivitātes
        organizēžanai

Ieteicamie pasākumi aktivitātes

Izmantojamie materiāli

Intelektuālais rezultāts 2 DEHORS PROJEKTS
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Bērnu 
pulcēšanās 
ārpus telpām 
novērtējums

Kopumā viss izdevās 
ļoti labi, bērni atklāti 
runāja un uzklausīja 
viens otru. 
Četri bērni pirms 
tam palīdzēja 
iekārtot tikšanās 
vietu, tāpēc bija 
priecīgi to izmantot. 
Galvenie mērķi 
bija “radīt jaunas 
klausīšanās formas 
un dialogu starp 
bērniem, novērot 
un veidot elementus 
un interesantas 
situācijas projekta 
nolūkos” – mērķi 
tika sasniegti, tas 
bija jauns veids, 
kā bērni varēja 
novērtēt projektu, 
jo tā bērniem bija 
jauna forma un jauna 
tikšanās vieta. 
Bērni dalījās 
pieredzē, vispirms 
ar nelielu skolotāju 
palīdzību, taču pēc 
brīža viņi jau brīvi 
runāja. 
Viņiem patika jaunā 
tikšanās vieta, viņi 
bija ieinteresēti citu 
bērnu apgūtajā un 
paveiktajā – kas 
bija līdzīgs un kas 
atšķiras. 
Tā bija pozitīva 
pieredze, jo bērni 
viens otru nezināja, 
taču bija ļoti 
komunikabli grupā. 
Faktiski tā rezultātā 
dzima jaunas idejas – 
kā attīstīt projektu. 
Skolotāji ticēja, 
ka šī bija ļoti laba 
aktivitāte; tā deva 
daudz iedvesmas 
turpināt šāda 
veida sapulces un 
pārliecināties, ka šī 
tikšanās vieta ir daļa 
no pagalma.

Tikšanās vietas

BĒRNU  PULCĒŠANĀS 
ĀRPUS TELPĀM

Aktivitāte ir saistīta  
ar kognitīvo mācīšanos,   

pašrealizāciju  un  sociālām  iemaņām.

Galvenais  uzdevums/jautājumi bērniem
Kā  ārējā  realitāte var atgādināt bērniem par situāci-
jām,  izjūtām  un  stāstiem?

Aktivitātes  vispārīgie mērķi 
un  mācību  uzdevumi
Adoptēties  telpai  un radīt jaunas klausīšanās un 
dialoga  starp  bērniem formas, novērot un attīstīt 
elementus  un  interesantas situācijas projekta no-
lūkā.

Aktivitātes  apraksts
Aktivitāte  norisinās divreiz nedēļā ar lielu vai mazu 
grupu  saskaņā  ar pulcēšanos dabā no rīta vai pa-
staigājoties. 
Pulcēšanās ir nozīmīgs brīdis bērnu dienā. 
Bērni  sēž  aplī  un runā par to, kas viņiem ir svarīgi: 
piemēram,  iepriekšējo  d ienu pieredze bērnudārzā, 
konkrēti  brīži  vakarā vai dienu pirms tam mājās. Viņi 
var  lasīt  grāmatas, stāstīt stāstus un katrs no viņiem 
var  stāstīt  par  to, ko viņš/viņa domā vai kas 

ienāk viņa/viņas prātā, daloties ar citiem bērniem un 
                     skolotājiem. 

Lai dalītos ar domām, mēs nolēmām sapulcēties ārā 
mūsu dārzā gan rīta, gan pastaigas pulcēšanās laikā, 
lai ļautu bērniem saņemt ieteikumus no brīvdabas un 
ārpustelpu konteksta. Pastaigas pulcēšanās tiek 
veikta kopā ar nelielu bērnu grupu  uzreiz  pēc 
pētījuma pabeigšanas. Bērni, kas pētīja un 
izmeklēja apkārtni, apsēžas  un  sāk stāstīt par viņu 
veikto pētījumu veidiem un idejām, stratēģijām un 
gūtajiem iespaidiem.  Veids, kādā bērni salīdzina un 
dalās ar savu pieredzi, kļūst par iespēju visai grupai 
uzlabot savus viedokļus, uzzināt  citus  viedokļus, 
padziļināt un gūt  jaunas nozīmīgas  zināšanas 
mācībām: evolūcijas ieguvums. Pēc aktivitātes bērni 
dalās ar savu pieredzi un iegūtām zināšanām.

Ieteicamie  pasākumi aktivitātes 
organizēšanai
Pedagogi ar bērniem dialoga veidā pārrunā un 
atzīmē ikdienas aktivitāšu kalendārī ieplānotos 
ieteicamos darbus, kā arī piefiksē padarītos darbus 
( kas izdevies, pie ka jāpiestrādā)

Izmantojamie materiāli
Kamera, papīrs vai digitālie piezīmju bloknoti, video-
kamera,  iespējami  savākti  m ateriāli,  utt.
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Nākamais solis pirms-
skolām četrās valstīs 
bija plānot brīvda-
bas aktivitātes, kas 
saistītas ar katru mēr-
ķa jomu, un tika izvēlēts 
šablons, ko iepriekš iz-
mantoja partneris no Kipras 
aktivitātes aprakstam. Šīs ak-
tivitātes mērķis bija parādīt, 
ko mēs jau darījām brīvā da-
bā dažādās valstīs, un mums 
šie piemēri bija kā sākuma punkts 
turpmākām diskusijām un attīstībai. 

PIRMAIS APMĀCĪBAS SEMINĀRS  
SCANDIANO-CASALGRANDE (ITĀLIJA)
Pirmajā apmācības seminārā, kurā piedalī -
jās pirmsskolas skolotāji, pieaicinātie eksperti (no izglītības 
un vides psiholoģijas jomām) sniedza prezentācijas par trīs 
ieteicamām mācīšanās jomām (kognitīvā, pašrealizācijas un 
iemaņu) un citi pieaicinātie eksperti prezentēja veiksmīgas 
prakses brīvdabas mācīšanās jomā. 
Mācību vizīte uz vietējo pirmsskolu papildināja to visu ar sa-
viem rezultātiem grupu diskusijām. 

Šīs zināšanas ir vērtīgas diskusijās par brīvdabas vides un ak-
tivitāšu izveidi. 
Vēl viens svarīgs ieguldījums bija ekspertu iesaistīšana no ci-
tiem akadēmiskajiem lauciņiem, piemēram, vides psiholoģi -
jas un permakultūras dizaina. 
Eksperti piedalījās grupu diskusijās apmācības semināros un 
arī dalījās ar savām zināšanām plenēru prezentācijās.

DARBA PROCESS TRĪS GADUS ILGA 
PROJEKTA GAITĀ 

PIRMĀ KOORDINĀCIJAS SANĀKSME
Pirmās koordinācijas sanāksmes laikā partneri apsprieda sa-
vu pirmsskolu personāla iepriekšējo pieredzi brīvdabas ap-
mācībā un brīvdabas apmācības veidus, kas tika praktizēti 
dažādās valstīs. 
Partneri arī apsprieda to, kādas mācīšanās jomas viņi vēlētos 
vairāk uzsvērt, un pieņēma lēmumu par labu trim jomām 
– kognitīvā mācīšanās (dažādos priekšmetos), mācīšanās un
pašrealizācija (dabas kontakts, veselības veicināšana) un mā-
cīšanās un iemaņas (smalkās/ lielās motorikas iemaņas, soci-
ālā attīstība). Viena no inovatīvām idejām šajā projektā bija
ekspertu no citām jomām ieguldījums, un tika sastādīts uz-
aicināmo ekspertu saraksts.
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 muzikālas sienas izveidei.  Darbā tika iesaistīti ne tikai skolotāji, 
 bet arī tehniskie darbinieki, kuri strādāja ar koku, veidoja 
 pamatus izglītojošajiem objektiem. 
Katra aktivitāte tika apspriesta grupā, skolotāji izvēlējās zonu, 
kurā vēlējās strādāt.  Grupa apsprieda prakses analīzes formu, 
bildēja, filmēja un veica pierakstus. Vecāki un citi skolotāji tika
iiepazīstināti ar aktivitāšu rezultātiem.  Skolotāji dalījās ar vasaras 
prakses rezultātiem ar citiem kolēģiem. Darba grupa pievērsa 
īpašu uzmanību pārdomām par to,  kas izraisīja lielāko interesi  
bērnos,  kādas problēmas radās,  k ā arī par bērnu reakcijām uz 
problēmas situāciju.   Skolotāji secināja, ka prakses fāzu laikā 
atklātajām bērnu emociju izpausmēm un aktivitātēm bija liela
nozīme. 

ZVIEDRIJA
Darba grupa ar pirmsskolas skolotājiem regulāri tikās pieredzes
ap maiņai. Viņi izplatīja un nodeva zināšanas savu pirmsskolu  
darbavietu   sanāksmēs   un   mācību   dienās.   Viņi   izrādīja   un
aprakstīja veiktās aktivitātes un izveidotās zonas. Aktivitātes, kas
bija jāīsteno un  jānovērtē  arī tika izplatītas      darbinieku vidū. Tā 
rezultātā tika gūta lielāka  izpratne par projekta saturu.  Darbs tika 
nepārtraukti    prezentēts   pirmsskolas   vadības    grupā,    kur
piedalījās  visu  pašvaldības  pirmsskolu  vadītāji.   Tika  īstenota 
sadarbība ar mūsu īpašuma pārvaldnieku. Projekts ir pamats 
jaunu pirmsskolu un to brīvdabas vides plānošanai, kā arī jau 
esošo renovācijai. Pirmsskolas jau ir aizsākušas nelielas izmaiņas 
savās  brīvdabas  vidēs  un  iegādājoties  jaunu  materiālu  par 
saviem  līdzekļiem.  Kopumā  šis  projekts  tiktāl  mums  ir  devis 
daudz  iedvesmas  un  jauninājumu  mūsu  brīvdabas  vidē. 
Koleģiālā mācīžanās bija aizraujoša un izglītojoša daļa gan 
kolēģiem no citām dalībvalstīm, gan kolēģiem šeit, Motala. 

apmācību. Zonas tika izvēlētas, balstoties uz grupu diskusiju 
par ‘’Septiņiem C ‘’un eksperimentāliem ideāliem pirmssko -
las laukumiem. 
Šīs zonas būtu par pamatu IO1 un tās jāattiecina uz mācīša-
nās rezultātiem un valsts programmu IO1. 
Tika rīkota mācību vizīte uz vietējo pirmsskolu, kas sniedza ie-
dvesmu nākotnes darbam, radot jaunas aktivitātes IO2 un IO3. 
Pēc šīs sanāksmes visas pirmsskolas tālāk veidoja aktivitātes, 
kuras var veikt dažādās zonās. 
Tās bija saistītas ar vienu , divām vai trim mācīšanās zonām, 
kuras tika atlasītas pirmajā sanāksmē (kognitīvās,  pašrealizā-
cijas un iemaņu zonas). Kopumā tika izveidotas 40 aktivitā-
tes (skatiet 1. tabulu). 
Kad šis darbs tika pabeigts, piedalošās pirmsskolas izvēlējās 
vienu aktivitāti katrai zonai un testēja to savā kontekstā. Pēc 
tam viņi novērtēja to, izmantojot vērtējuma formu.

DARBA PROCESS DAŽĀDĀS VALSTĪS

LATVIJA
Pēc katra semināra  un sanāksmes ar partneriem mēs stā-  
stījām skolotājiem par citu valstu pieredzi, skatījāmies vi- 
deo, fotogrāfijas un apspriedām idejas.  
Mēs testējām šīs idejas, kas šķita vispieņemamākās mūsu 
nosacījumiem un bija interesantas. Lai īstenotu mūsu praksi  
un pārbaudītu citu valstu projekta dalībnieku pieredzi, tika   
izveidota darba grupa pirmsskolas iestādē.  
Grupa sastāvēja no skolotājiem, kuri strādāja ar dažāda ve-
cuma bērniem. Darba grupa jau iepriekš gatavojās katrai se-
zonai, kā arī ierīkoja jaunus objektus. Mēs ļoti aktīvi
sadarbojāmies ar vecākiem.  Vecāki palīdzēja radīt   
izglītojošus objektus teritorijā – muzikālo sienu, akmeņu
labirintu un sajūtu takas.  Viņi  atnesa daudz dažādu dabas
materiālu (akmeņi, sūnas, jūras smiltis, čiekuri, kastaņi ...),    
lai radītu sajūtu takas un sajūtu koku, virtuves piederumus
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Iesaistīto bērnu mācīšanās sineriģijas novērtējums, viņu

gada jūnijā CARDET un pirmsskolas skolotājiem 
 bija  vairākas  diskusijas  par  7C  un to  piemērojamību   Kipras  

kontekstā.  Skolotāji  deva  ļoti  nodevīgus  padomus,  balstītus 
uz  šo  elementu  piemērošanas  iespējamību  Kipras  pirmsskolas,



BRĪVDABAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS VADLĪNIJAS



Intelektuālais rezultāts 2 DEHORS PROJEKTS



BRĪVDABAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS VADLĪNIJAS





SIA “Demra”

Stacijas 42, Daugavpils

 Tālr.  29720313 
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