
 Pie durvīm klauvē oktobris. Un mēs, arī bērni paliekam nedaudz 

nosvērtāki, mierīgāki, un katrā iezogas rudens pārdomu laiks. Rotaļīgā 

vasara aizgājusi. Bet tas nenozīmē, ka mēs nerotaļājamies rudenī. Es 

šoreiz gribu palielīt bērnus par viņu zinātkāri un idejām. Man ir tā iespēja 

katru nedēļu būt kaut uz mirkli kopā ar visu grupiņu bērniem. “Sprīdīšu” 

grupiņā ir idejām bagātākie bērni. Un viņos mirdz dzirkstelīte, lai radītu 

ko jaunu un neatkārtojamu. Grupiņā “Zīļuks” bērni ir enerģijas pilni un 

gatavi darīt neprātīgas lietas, ja vien ir  radīta iedvesma pašos bērnos. 

Grupiņā “Cālīši” mēs mācāmies mīlestību un draudzību. Mīlestību pret 

līdzcilvēku, pret dzīvo un pret lietām. Jo tieši šajā vecumā  pats 

svarīgākais, kas jāiemāca bērnam - ir līdzcietība, mīlestība un spēja 

sadarboties vienam ar otru un prast dalīties. Mēs 

mācāmies, cerams, ka mums izdosies.. Šoreiz 

gribu palielīties ar mūsu jauno popgrupu, kura 

kādā lietainā dienā izlēma mums un pērējiem 

bērniem pamuzicēt. No šādiem jaukiem mirkļiem 

sastāv ikdiena. Lai veicas rudenī un lapkritī!  

Gunita 
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10 idejas, kā pavadīt laiku kopā ar bērnu! 

Oktobris nāk pie mums ne vien ar rudens veltēm, bet arī ar drēgniem un lietainiem vakariem, 

kurus visomulīgāk pavadīt siltā istabā kopā ar saviem bērniem. Kā interesanti izmantot laiku  kopā 

ar bērnu? Lai šis saraksts ir jūsu brīnumnūjiņa, ieliekat grāmatzīmi un pamazām izmēģiniet visus 

veidus :)  

1. Izmantojiet krēslus un citas lietas—uzceliet cietoksni no segām; 

2. Spēlējiet manikīra kabinetu—uztaisiet viens otram skaistu manikīru; 

3. Noslēpiet kaut kur “dārgumus”. Spēlējiet “Dārgumu meklētājus”; 

4. Uzrakstiet kopīgi vēstuli vecmāmiņai vai vectētiņam. Kopīgi aizejiet 

to nosūtīt; 

5. Uztaisiet kroni princim vai princesei; 

6. Taisiet no zīlēm un kastaņiem cilvēciņus un zvēriņus; 

7. Liekat kaltēties grāmatu lappusēs salasītās rudens koku lapas; 

8. Spēlējiet galda spēles—loro, cirku vai dambreti; 

9. Cepat vafeles un cepumus. 

10. Kopīgi veidojat un aplicējat apsveikuma kartiņas gaidāmajiem 

svētkiem un nosūtiet tās saviem tuvākajiem. 
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Notikumi Septembrī... 

KAMOLIŅŠ 

Bērni redz 

brīnumus, jo viņi 

tiem tic un tos 

meklē... 

31.08. Rimicānu PII iestādē norisinājās 

pasākums veltīts Zinību dienai. Koncertā 

skanēja gan bērnu dziesmas, gan gari dzejoļi, 

kurus mūsu mazie mākslinieki godam 

noskaitīja. Rimicānu PII ļoti priecājas par 

bērniem, kuru vecāki ir izvēlējušies tieši šo 

mācību iestādi. Pasākumā tika suminātas 

ģimenes, kuras jūnijā piedalījās fotokonkursā 

“Mani lustīgie Jāņi”. Pēc pasākuma norisinājās 

vecāku sapulce, kurā tika apspriesti jautājumi 

par PII darbību, ēdināšanu, transportu u.c. Arī 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A. 

Brakovska un Rožkalnu pagasta pārvaldes 

vadītāja M. Stulpiņa sveica visus Rimicānu PII 

bērnus, vecākus un skolotājus Zinību dienā. 

Taču skolotāji vēlas pateikties bērniem par 

dāvinātajiem rudens ziediem un cer uz 

veiksmīgu sadarbību ar bērniem un vecākiem.  

25.09 visā Latvijā norisinājās Olimpiskā diena. Arī Rimicānu PII nebija izņēmums. Grupiņas 

“Zīļuks” un “Cālīši” devās uz “Lielo skolu”, kur kopā ar “Sprīdīšu” grupiņu izvingrināja kājas 

un rokas. Kopā ar skolotājām un darbiniekiem tika veikti dažādi kustību vingrinājumi un 

rotaļas. Dziedājām arī dziesmas. Katrs bērns sportisko aktivitāšu noslēgumā saņēma diplomu 

par centību un azartu sporta dieniņā! 
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29.09 Rimicānu PII bērni un skolotāji svinēja 

Miķeļdienu. Ciemos bija atnācis Miķelis! Bērni 

Miķelim dziedāja rudens dziesmas, iepazīstināja ar 

saviem “rudens dārza karaļiem”. Tika minātas mīklas 

un skaitītas tautasdziesmas. “Sprīdīša” grupiņas bērni 

pastāstīja ticējumus par Miķeļdienu. Miķelim bija ar 

aizsietām acīm jāuzmin dažādi dārzeņi un augļi, ko tam 

deva nogaršot. Minēšanā veicās ļoti labi! Miķelis 

bērniem cinastā bija atnesis vārītas pupas, un skolotājas 

cienāja bērnus ar bumbieriem un burkāniem! Miķelis 

bija sasējis arī lapu slotiņas ar kurām vajadzēja izslau-

cīt visas grupiņas, lai ziemā nelīstu pelītes! Vitamīnu 

pilniem vēderiem un jautriem mirkļiem mums pagāja 

Miķeļdiena!  

Ziedu paklāja veidošana ir sena tradīcija Rimicānu PII. 

Tas ir veids, kā rudeni ienest telpās un priecāties par tā 

košumu krāsām un daudzveidību. Arī šogad bērni un 

vecāki bija čakli ziedu lasītāji un tāpēc tapa 

brīnumjauki ziedu paklāji. “Cālīšu” un “Zīļuku” 

paklājs tika izveidots Rožkalnu KN foajē, taču 

“Sprīdīšu” grupiņa savu ziedu paklāju saulītes formā 

izveidoja pie Rimicānu skolas. Paldies visiem 

vecākiem par krāšņajiem ziediem un augiem! 



Gudrās Pūces 

lappusīte  bērniem 



“Kamoliņa” tēma: “Skolotājs starp mums” 
 Rimicānu PII grupiņas “Zīļuks” (3 - 4 g) skolotāja Evita Jaudzema ir mamma, 

skolotāja, sieva un labs padomu devējs ik vienam. Kas ir Evitas dzinējspēks ikdienā un 

iedvesmas smelšanas vieta, to noskaidrojām intervijā.  

 Evita ir pabeigusi Daugavpils 
Universitātes bakalaura studiju 
programmu un ieguvusi 
pamatizglītības skolotāja kvalifikāciju 
un bakalaura profesionālo grādu un 
pēc dažiem gadiem sapratusi, ka 
zināšanu bagātināšana jāturpina 
maģistra studiju programmā 
“Izglītība” un ieguvusi profesionālo 
maģistra grādu izglītībā. Taču šogad 
jau septīto gadu Evita ir skolotāja 
Rimicānu PII.  

Pastāsti par savu izglītības pieredzi 
un kursus, kurus Tu esi beigusi?
Mana izglītības darba pieredze sākās 
bijušajā Rimicānu pamatskolā uzreiz 
pēc Daugavpils Universitātes 
absolvēšanas 2006. gadā. Tur es sāku 
strādāt apvienotajās 2. un 3. klasē, nu 
tagad mani pirmie audzēkņi jau 
mācās vidusskolā. Ir beigti daudzi 
kursi, kur ir saņemti gan sertifikāti, 
gan apliecības un esmu piedalījusies 
arī zinātniskajās konferencē, nu daži 
kursi, piemēram ir, kā “Matemātiskie 
priekšstati kā sensorās audzināšanas 
kompotence pirmskolā”, 
“Pedagoģiskā darba organizēšanas un 
vadīšanas aktualitātes bērncentrētas 
vides veidošanai pirmsskolas 
izglītības iestādē”, “Integrētās 
rotaļnodarbības sešgadīgo bērnu 
pēctecīgai attīstībai”, “Muzikālā 
audzināšana agrīnā vecuma bērnu 
muzikālo un intelektuālo spēju 
attīstīšanai”, “Speciālās zināšanas 
bērnu tiesību aizsardzības jomā” un 
citi. 
Tu šajā rudenī apmeklēji kursus 
“Bērnu tiesības un aizsardzība”. 
Pastāsti, kādas svarīgākās atziņas 
Tu guvi šajos kursos? Šie kursi bija 

interesanti ar to, ka lektores visu 
stāstīja no dzīves pieredzes dažādas 
problēmsituācijas un konfliktus, kur 
zinot attiecīgo likuma pantu tu vari 
pasargāt gan sevi, kā skolotāju un 
vecāku no nepatikšanām, gan arī 
aizsargāt bērnu un viņa intereses. 
Vai bērnu uzvedība, mācīšanās 
spējas ir mainījušās Tava darba 
laikā Rimicānu PII. Nu kā jau 
vienmēr ir tādi bērni, kuri visu aptver 
un iemācās ātri un ir arī tādi, kuriem 
tas tik ātri nepadodas, tad tas prasa 
lielāku piepūli, pedagoģisko darbu, 
lai bērns apgūtu vajadzīgās prasmes 
un iemaņas. Par uzvedību- nu tas lielā 
mērā ir atkarīgs no bērna ģimenes un 
sadarbības ar skolotāju, bet savu lomu 
spēlē arī bērna raksturs, protams, ir 
tādi “ašie” bērni, nu bez tādiem 
neiztikt. Es uzskatu, ka šādi bērni 
bagātina mūsu pieredzi darboties 
dažādas situācijās, viņi paši ir savas 
“laimes kalēji”, kuri reizēm dzīvē 
sasniedz augstākas virsotnes nekā 
paklausīgie un rātnie. 
Kas ir svarīgākais, ko bērnam būtu 
jāzina 3 – 4 gadu vecumā?
Svarīgākās prasmes un iemaņas, kas 
būtu jāzina pirmsskolas vecuma 
bērniem ir atrodamas Pirmsskolas 
izglītības mācību satura programmā, 
ja interesē vecākiem vairāk, tad to 
visu var sameklēt un izlasīt internetā. 
Programmā katram vecumposmam ir 
attiecīgā pakāpe, kur tad ir norādīts, 
kas būtu “jau jādara”, un “vēl 
jāmācās” atsevišķi katrā mācību 
priekšmetu grupā. 
Sabiedrībā ir zināms, ka ar bērnu  
jādarbojas mājās arī vecākiem. Ko 
Tu ieteiktu vecākiem, lai 
pilnveidotu bērna zināšanas un 
prasmes. Ar bērnu ir jādarbojas jau 
no pašas dzimšanas, no pirmajām 
bērna dzīves dienām un tas ir 
neatlaidīgi jāturpina katru dienu 
atbilstoši bērna vecumam. Daudz 
informācijas var atrast interneta 
tīmekļos un tagad ir nopērkamas arī 
daudz dažādu grāmatu. 
Varbūt vari vecākus iepazīstināt ar 
kādu rudens pirsktiņrotaļu? Ir 
daudz un dažādu pirkstiņrotaļu, bet 
šogad manas grupas bērniem patīk šī 
vienkāršā.  
 

Čibu čabu čab, 
Lapas čab, lapas čab. 

Piku paku pak, 
Piku paku pak, 

Lietiņš līst, lietiņš līst. 
Klusi, klusi, klusi, 

Sēnes dīgst. 
Klusi, klusi, klusi, 

Sēnes dīgst. 
(B. Brice) 

Katrai pirkstiņrotaļai kustības var 
izdomāt pats, atkarībā ko bērns var 
izdarīt, lai viņam būtu patīkami to 
mācīties un pakāpeniski sākt 
palielināt sarežģītības, grūtuma 
pakāpi. 
Kuri ir Tavi mīļākie svētki un kā 
Tu tos svini? Mani mīļākie svētki ir 
Līgo svētki, jo tad ir vasara, un 
dažreiz Līgo svētkos nelīst J. Šos 
svētkus man patīk svinēt ģimenes 
lokā, izcept speķa pīrāgus, ar bērniem 
salasīt pļavas ziedus, sapīt vainagus, 
sasiet svaigas pirts slotas vakara 
pērienam pirtī un sildieties pie Līgo 
ugunskura siltās liesmas. 
Kur Tu smelies iedvesmu un idejas 
darbam un nodarbībām ar 
bērniem? Iedvesma darbam atnāk 
pati no sevis, bet kādu daļu ideju es 
pašpikoju no interneta, grāmatām vai 
arī kaut ko izdomāju, kad naktī nenāk 
miegs J 
Vai Tev ir kāds mīļākais ēdiens, 
kuru Tu pati gatavo un kas visiem 
garšo? 
Kad īsti nav laika gatavot, tad es 
uzcepu picu, ar dažādu garnējumu 
( vienam bez paprikas, otram bez 
sīpoliem, utt.),  tādā veidā, tad visiem 
garšo. 
Kāda ir Tava sapņu valsts uz kuru 
Tu gribētu aizceļot?  Gribētu 
aizceļot uz kādu siltu zemi, kur visu 
laiku ir saulains un silts. 
Kādi ir Tavi hobiji un brīvā laika 
aktivitātes? Man patīk rokdarbi un 
brīvajā laikā es pagatavoju kādu 
apsveikuma kartīti, patamborēju, utt., 
kā arī organizēju floristikas un 
rokdarbu nodarbības biedrībā 
“Dzintars 2007”projekta ietvaros.  
Ko Tu gribētu novēlēt visiem 
“Kamoliņa” lasītājiem? Kamoliņa 
lasītājiem es novēlu visu to pozitīvo, 
saskaņu ģimenē, dvēseles skaidrību 
un neizsīkstošu gribasspēku.  



Sveicam svētkos oktobrī! 
 

Lapu un asteru putenī,  

Gājputnu atvadu klaigās, 

Atkal Tava diena ar rudeni 

Rokrokā mīļi staigā. 

Līksmo par pēdējām dālijām, 

Klejo pa purva ciņiem, 

Dzērvenes lasa un bērzlapes, 

Reibstot no vaivariņiem.  

   Vārda dienā 
Elzu-3. 

Amandu A. un Amandu L. - 26. 

Dzimšanas dienā 
Ēriku - 8. 

Renāru -11. 

Ingu - 26. 
  

Rimicānu PII avīzīte “Kamoliņš” 

Materiālus apkopoja un sagatavoja G.Lazdāne 
 

Idejas,informāciju un ierosinājumus sūtīt: 

gunita.lazdane@inbox.lv 

Tel.28300267 
2015. 

Rimicānu PII teic LIELU PALDIES par  

sanestajiem  

“Dārza karaļiem” 

Miķeļdienas svinībām!  

Sakām paldies! 

 Somu ģimenei par bērnu gultiņu! 

 Elzas ģimenei par saldajiem 

bumbieriem! 

 Uzuliņu ģimenei par dabas materiāliem– 

čiekuriem, zīlēm un kastaņiem un 

sulīgajiem āboliem! 

 Gustava vecmammai par krāsainajiem 

kartoniem! 

 Aigai par gultiņas matracīti! 

 Paldies Vārkavas novada domei par 

piepūšamajām atrakcijām Zinību dienā! 

     

Grupiņu darbiņi oktobrī 

 Grupiņās “Cālīši” un “Zīļuks” nor-

isināsies Krāsu nedēļa (Sīkāks info 

būs drīzumā)  

 Koku lapu vākšana un kaltēšana.  

 Mošķu dienas svinības.  

09.10. dodamies mācību ekskursijā uz 

zirgu sētu “Klajumi”! 

Ekskursija norisinās “Labo darbu nedēļas” 

ietvaros. Rimicānu PII labais darbs būs pārtikas 

dāvināšana zirgiem.  

 

Lūgums ekskursijā līdzi paņemt maisiņu ar 

našķiem priekš zirdziņiem ( Tie var būt burkāni, 

āboli, kaltēta maize, cukurgraudi)  

 

Ja kādam būs vēlēšanās, būs iespēja arī 

izvizināties ar zirgu ( 3 eur). 

 

Izbraukšana no Rimicāniem 9:15.  

Atgriešanās ~ 15:00 

Sīkāks info pie grupiņu skolotājām. 
 

Klajumi.lv 


