
 Sveicināti atnākošajā aprīlī! Tik 

labi ir apzināties, ka pavasaris straujiem 

soļiem nāk mums pretī. Esmu priecīga, 

ka daba mūs visus lutina ar siltumu, 

bērzu sulām un agri uzlecošu saulīti.  

 Pavasarī  daudzās izglītības 

iestādēs novērtē visu, kas mācību gadā ir 

paveikts. Arī mēs varam droši teikt: 

“Esam paveikuši daudz!” Daudz nozīmē prast risināt 

2.klases matemātikas uzdevumus. Daudz nozīmē 

noskaitīt alfabētu un skaitļus līdz 10 angļu valodā. Daudz 

nozīmē iemācīties uzrakstīt savu vārdu. Daudz nozīmē arī 

iemācīties iet uz podiņa. Kā nu kuram, bet droši varu 

apgalvot, ka mēs protam DAUDZ!  

 Šoreiz gribētu novēlēt visiem—gan lieliem, gan 

maziem-Lai jums tas pūpolzars Pūpolu svētdienā izdzen 

visas kaites ārā, jo veselība mūsdienās ir pats galvenais.  

 Piebildīšu, ka mūsu veidotā avīzīte centīsies iekļūt 

bērnu vecāku rokās katru mēnesi. Ceru, ka tajā jūs 

atradīsiet iedvesmu, jaunas zināšanas, noderīgu 

informāciju un paliekošas atmiņas.  

Raibām olām, siltu sauli un līksmām putnu 

dziesmām piepildītas Lieldienas!  

“Cālīšu” grupiņas skolotāja Gunita 

 Ir marts - pavasara vēstnesis. Laiks, kad saule smaida arvien biežāk, kad debestiņa 

spoguļojas arvien biežāk, kad putni vidžina arvien biežāk. Laiks, kad neviļus gribas gavilēt, - 

vismaz, pasmaidīt, priecāties par to, kas ir paveikts un domāt par turpmākajiem darbiņiem, lai 

mūsu mazajiem ķipariem bērnudārzā būtu interesantāk un jautrāk, lai varētu apgūt jaunas 

prasmes un iemaņas. Esam ļoti priecīgi, ka Vārkavas novada dome sadarbībā ar Vanagu informāci-

jas centru sarūpēja mums bijušās Vanagu pamatskolas interaktīvo tāfeli.  

 Mēs zinām, cik lielu mīlestību, pacietību un rūpes prasa bērna audzināšana. Zinām arī, 

kādu prieku un gandarījumu sagādā katrs mazā cilvēciņa atklājums, pateikts vārds, paveikts dar-

biņš. Un zinām, cik svarīgi ir saglabāt šo atklāsmes prieku un gandarījumu vecākiem. Tāpēc arī 

pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plānā 2015.-2017.gadam ir izvirzītas četras galvenās pri-

oritātes. Viena no tām ir sadarbības pilnveidošana ar izglītojamo vecākiem, iesaistot viņus dažādās 

aktivitātēs.  

 Tuvojas Lieldienas. Vecākiem, skolotājām un iestādes darbiniekiem vēlu sapratni un 

labestību, kā arī darba sparu un veiksmi pavasara darbiņos savās piemājas un zemnieku saim-

niecībās. 
 

Priecīgas un saulainas Lieldienas! 
 

Rimicānu PII direktore Velta Ziemele 
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Rimicānu PII avīzīte  

Laika ziņas bērnudārzā 
 

Jau agrā rītā jūtam saulītes siltumu, 

dažreiz nelielu vētru,kas ik brīdi var 

sasniegt taifūna apmērus laikā,kad 

vecāki atvadās no bērna.  

Savukārt pusdienlaikā skaidrosies,kļūs 

stipri siltāks,gaidāmi ziedu vēji un 

prieka šļaksti, nelieli siržu nokrišņi 

Rimicānu apkaimē.  

Pievakarē kļūst neskaidrāks, iespējami 

pārsteigumi no visām debesspusēm, 

īpaši tad,kad vecākiem jālūdz,lai bērns 

pats saģērbjas. 

Ap 16:00 būs iestājie vientulīgs 

klusums.  

Nākamā diena 

solās būt mie-

rīgāka, taču 

pārņemta ar ie-

priekšējās dienas 

straujajām laika 

pārmaiņām. 

 



“Cālīši” apciemo 

Rožkalnu  

Bibliotēku 
 

N o  9 . - 1 3 . m a r t a m 

g r u p i ņ ā  “ C ā l ī š i ” 

nedēļas tēma bija 

“Grāmatas”.Tāpēc ot-

rdienā devāmies stāvu 

zemāk apciemot mūsu 

Rožkalnu bibliotēku un 

tās saimnieci Ivetu. Mūs 

Iveta iepazīstināja ar 

d a ž n e d a ž ā d ā m 

g r ā m a t ā m . G a n 

bilžu,gan pasaku, gan 

dzejoļu. Bērniem lielu 

pārsteigumu radīja pati 

lielākā un pati mazākā 

grāmata bibliotēkā. 

Lieļākā grāmata bija tik 

smaga,ka  daži no mūsu 

mazuļiem to pat ne-

varēja noturēt rokās. 

Tikām arī iepazīstināti 

ar dažādām puzlēm un  

galda spēlēm, kuras 

Iveta mums ļāva pas-

pēlēt. Liels paldies par 

mīļo uzņemšanu un par 

gardumiem bibli-

otekārei Ivetai.  
 

Vecāku sapulce 

 10.martā Rimicānu 

PII kolektīvs aicināja 

bērnu vecākus uz 

vecāku sapulc i . 

Ievadā vecāki saņēma 

iedvesmas vārdus 

bērnu audzināšanā un 

novēlējumu katru 

dienu samīļot savus 

bērnu. Sapulces gaitā 

t i k a  a i c i n ā t a 

fizioterapeite Līga 

L a z d ā n e .  V i ņ a 

vecākus iepazīstināja 

ar pareizas stājas 

nosacījumiem, kam 

v a i r ā k  p i e v ē r s t 

uzmanību bērna stājā. 

Vecāki kopā ar Līgu 

v e i c a  d a ž u s 

vingrinājumus, kurus 

var pildīt arī mājās, lai 

palīdzētu nostabilizēt 

muguras un plecu 

z o n u .  S a p u l c e s 

turpinājumā Rimicānu 

PII direktore vecākus 

i ep a z ī s t in ā j a  a r 

iestādes apstiprināto 

b u d ž e t u   u n 

ēdināšanas  sistēmu PII.  

Vingrojam ar 

bērniem 

1 3 .  m a r t ā 
fizioterapeite Līga 
nāca ciemos uz  
Rimicānu PII pie 
bērniem, lai kopīgi 
p a v i n g r o t u  -
izkustinātu rociņas un 
kājiņas. Vispirms Līga  
apciemoja grupiņas 
“Cālīši” un “Zīļuks”. 
Kopā  veicām roku un 
kāju vingrinājumus, 
izkustinājām muguras 
un galvas. Tagad 
protam soļot pa aplīti 
un atdarināt ar 
kustībām dažādus 
dzīvnieciņus. 
Tālāk Līga devās uz 
grupiņu “Sprīdītis”. 
Tur ar lielākajiem 
b ē r n i e m  v e i c a 
s a v ā d ā k u s 
v i n g r o j u m u s 
a t b i l s t o š i  t o 
v e c u m p o s m a m . 
N o s p r i e d ā m  a r 
bērniem,ka vēl kādu 
citu reizi aicināsim 
Līgu atkal pie mums 
c i e m o s  k o p ā 
pavingrot. 
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Notikumi martā... 

KAMOLIŅŠ 

Kad kontaktējamies 

ar bērnu, mēs viņu 

redzam, jūtam un 

sadzirdam, mēs 

varam saprast, kā 

viņam ir par daudz 

un kā mēs, vecāki, 

varam palīdzēt.  

 

~I.Gēbele~ 

“Cālīši” bibliotēkā kopā ar Ivetu  Vingrojam ar Līgu 



Pavizināt putekļu sūcēju pa 

paklāju, klusītiņām ievilkt 

kājas mammas augstpapēžu 

kurpēs, meistarīgi atainot 

svarīgu telefona sarunu... 

Bērni tik rotaļīgi atdarina 

pieaugušos, un tai pat laikā 

nopietni mācās augt. Tādas 

rotaļas palīdz mazajiem 

imitatoriem pašapliecināties, 

atrisināt iekšējos konfliktus 

un apgūt pamata sociālās 

iemaņas.  

Ikdienā daudz kam 

nepievēršam uzmanību, bet nu 

- tas ir fakts, bērni ar prieku 

atdarina mūsu žestus. Un 

atdarināšana ir viena no 

pirmajām bērna prasmēm, jo 

tā viņam nepieciešama, lai 

viņš spētu adaptēties jaunā 

vidē. Viņš imitē apkārtējos. 

Jau dzemdību iestādē, atbildot 

uz māmiņas skatienu viņš 

mācās veidot ar viņu 

attiecības. Ja šis ieradums 

atkārtot pieaugušā darbības jau 

novērojams zīdaiņa vecumā, 

tad vislabākais laiks, ko 

redzēsiet, būs ap 

mazuļa diviem 

gadiem... Bērns 2-4 

gadu vecumā spēj 

mammu un tēti 

atdarināt tikai 

pateicoties tam, ka 

viņš ir jau sapratis, 

ka nav viens vesels 

ar kādu no viņiem. 

Un šīs, lai arī 

sākotnēji, kā šķiet - 

vienkāršās, rotaļas, 

patiesībā bērniem 

atklāj pašiem savas personības 

būtību. To varētu salīdzināt ar 

to, kā taustoties pētām telpu 

pārvietojoties pa tumsu. Tā 

bērni atdarinot, 

eksperimentējot pēta arī sevi. 

Rotaļas ar pieaugušo 

atdarināšanas elementiem 

ietver sevī arī citas bērna 

attīstības iespējas. Piemēram, 

gatavojot ēst paša lellēm, 

lāčiem, bērns apgūst uztura 

higiēnas principus. 

Meiteņu un zēnu lomas 

Apmēram vecumā ap trim 

gadiem parādās edipa 

kompleksa pazīmes: bērns 

apzinās savu piederību 

noteiktam dzimuma, un viņa 

ikdienā ienāk vīrišķīgas vai 

sievišķīgas rotaļas. Mazās 

lēdijas var bezgalīgi ilgi 

spoguļoties, bet mazie 

džentelmeņi var lasīt avīzi pat 

kājām gaisā vai, braukt ar 

rotaļu auto stundām ilgi. 

Vīriešu un sieviešu uzvedības 

stereotipi ne vienmēr ir 

precīzi: daudz kas atkarīgs no 

piemēriem, ko bērni ikdienā 

aplūko un novēro mājās. Kāds 

tētis varbūt ir unikāls ar to, ka 

mājās gatavo ēst viņš, nevis 

mamma. Attiecīgi tad arī viņa 

dēli var ar prieku darboties 

virtuvē pie katliem. Protams, 

situācijas ir dažādas. 

Iedomājieties māmiņu, kas 

rada tērpus. Viņas dēls noteikti 

bieži viņu redz pie šujmašīnas. 

Un ko viņš grib 

iemācīties? Šūt, 

protams! Dabīgi, 

ka mammai viņam 

arī ir jāpastāsta, ka 

modes dizaineru un 

šuvēju vidū ir arī 

vīrieši. Sociālā ziņā 

daudziem no mums 

daudz kas var 

nelikties normāls, 

ja dēls kopē 

mammu, bet meita 

- tēti. Patiesībā, tur 

galīgi nebūtu par ko 

uztraukties. Ja jūsu dēls vienā 

jaukā dienā izdomā iejusties 

meitenes ādā, uzvelk jūsu 

kurpes un uzkrāso lūpu krāsu, 

arī tas ir normāli. Tas ir 

jāsalīdzina kā ar nelielu 

ekskursiju sieviešu pasaulē. 

Zēni atdarina mammas tikai 

tāpēc, lai noskaidrotu, kāds ir 

tas otrs dzimums. Kad zēni ir 

daudz maz sapratuši, izdarījuši 

secinājumus šajā jautājumā, 

viņi mierīgi atgriežas pie savām 

ierastajām "vīru" nodarbēm. 

Starp citu, bieži vien zēni izsmej 

meiteņu rotaļas. 

Zāles pret bailēm 

Vērojot bērnus rotaļu laikā, var 

nākties saskarties arī ar 

pārsteigumiem. Piemēram, ja 

runājam par lellēm, ko ikdienā 

"auklē" mazās īpašnieces, reizēm 

pat grūti iedomāties visu, kas tām 

jāiztur. Un tas ir normāli, 

meitenes vien izspēlē ar 

maksimālu jaudu viņām zināmās 

situācijas. Dažreiz, kad viņas 

pašas kāds liek kaktā par sliktu 

uzvedību, viņas pēc tam to pašu 

situāciju var izspēlēt ar lellēm. 

Vecumā ap 2-3 gadiem bērnam ir 

sarežģītāk, grūtāk tikt galā ar 

vilšanos, grūtāk iemācīties klausīt 

pieaugušos. 

Nepieciešamība pakļauties rada 

bērnos pat agresīvus impulsus, no 

kuriem bērni atbrīvojas, spēlēs 

iekļaujot "dusmīgos vecākus". 

Tādas ainiņas palīdz bērniem 

apgūt vecāku aizliegumus. Tas 

pats attiecas pret populāro spēli 

"audzinātājās vai skolotājās". 

Bērniem patīk spēlēt skolās vai 

bērnudārzos, un tas, ka bērni 

reizēm tādās spēlēs iekļauj arī 

skaļāku vārdu apmaiņu, ne 

vienmēr nozīmē, ka pret viņiem 

skolotājas slikti izturas 

bērnudārzā vai skolā. Spēlēs var 

redzēt daļiņu bērnu baiļu, 

konfliktu un arī kompleksu, ko 

bērni izdzīvo reizēm dienas gaitā. 

Audzinātāja var arī kļūdīties, arī 

viņai ir tiesības sanervozēties, un 

bērni reizēm piedzīvoto var 

izspēlēt ar neparastu agresiju, lai 

it kā atriebtu paši savu 

netaisnības sajūtu, kas izjusta. 

Kaunināt bērnus, kas izrāda 

cietsirdību tādās spēlēs, ir 

bezjēdzīgi. Tā vietā labāk ar 

smaidu pateikt, ka jā - šodien nu 

gan tavai  lellītei nav paveicies! 

(Raksts no adreses 

maminuklubs.lv) 

Kamoliņa tēma: “Atdarina—tātad aug” 
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Katru dienu mēs 

veicam 

noguldījumus 

bankā, kuru sauc 

par mūsu bērnu 

atmiņu.  

 

~C.Swindoll~ 



Sveicam svētkos aprīlī! 
 

Saulītei ir tāda vara, 
Ka tā visu dzīvu dara -  

Kokiem, ziediem palīdz plaukt, 
Mazam bērnam lielam augt 

Dzimšanas dienā 
 

       Rebeku - 15.aprīlī 
        Dominiku - 16.aprīlī 

 

       Vārda dienā 
 

          Anastāsiju - 21.aprīlī 

Rimicānu PII avīzīte “Kamoliņš” 

Materiālus apkopoja un sagatavoja G.Lazdāne 
 

Idejas,informāciju un ierosinājumus sūtīt: 

gunita.lazdane@inbox.lv 

Tel.28300267 
2015. 

Grupiņu darbiņi aprīlī 

 Lielā talka 

 Mūzikas instrumentu ga-

tavošana 

 Puķu piķēšana un 

augšanas procesa 

vērošana 

Sakām  paldies! 
Grupiņas “Cālīši” 

vecākiem, kuri papildināja 

“Cālīšu” rokdarbu krātuves ar 

dažādiem materiāliem. 

  Elīzas mammai par rotaļu 

telti “Cālīšu” grupiņā.  

Grupiņas “Sprīdītis” 

vecākiem, kuri aizpildīja 

anketu. 

Grupiņas “Zīļuks” 

vecākiem par sapratni un 

sadarbību. 

KONKURSS!!! 

Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludina vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas darbu konkursu ZELTA SIETIŅŠ, kas 

domāts bērniem no 5 līdz 12 gadu vecumam. 

Konkurss tiek rīkots, atzīmējot Raiņa dzejoļu krājumu 
„Saules gadi”, „Putniņš uz zara” 90. gadadienu un „Zelta 

sietiņš” 95. gadadienu. 
 

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada  

17. aprīlis (pasta zīmogs).  
 

Sīkāk par konkursu: 
http://www.preili.lv/page/474?news_id=16276 Grupiņu  skolotājas aicina katru bērnu 

līdz  10.aprīlim atnest uz dārziņu tukšu 

PET pudeli platu augšpusi. (1,5 vai 2 l ) 
Martā mūsu PII pulciņam piebiedrojās jauni 

bērni—Gabriela un Emīls.  

Novēlam, lai vienmēr prieks vērt vaļā 

grupiņas durvis   un, lai katra  jauna 

diena sniedz gaišus saules starus un 

nenogurstošu zinātkāri iepazīt pasauli!  


