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"Tieši pirmsskolā patriotis-
kā audzināšana, īstenojot dažādas
aktivitātes, tiek nodrošināta aug-
stā līmenī,” saka Veselavas
pirms skolas izglītības iestādes
vadītāja IVETA LIEPIŅA.
“Jaunajā kompetenču pieejā iz-
glītības saturs ir jāīsteno saistībā
ar reālo dzīvi, un mēs to varam iz-
darīt ļoti veiksmīgi – gan kūkas
gatavošana, kas atbilstoši valsts
karoga krāsām ir ar putukrējumu
un dzērvenēm,  gan lukturīšu ga-
tavošana, gājiens, savstarpēja sa-
darbība - tas viss vairo patriotis-
ma sajūtu. Pirmsskolā bērniem
ļoti daudz stāstām, ka mēs paši
esam tie, kas veido Latviju. Un, ja
labi mācīsimies, mācēsim daudz
dažādu amatu, strādāsim, tad bū-
sim arī Latvijai ļoti vērtīgi. Mēs
Latvijai varam palīdzēt ar savu
darbu un ar to, ka esam labi pret
līdzcilvēkiem. Tad varam būt vie-
nota un draudzīga valsts, tādējādi
veidojot kopējo attieksmi pret
mūsu valsti.”

Cēsu 3.pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja RASA SILIŅA
vērtē: “Pirmsskola kā vieta ir pats
sākums, kur bērnam sākam mācīt
vērtības, kuras pēc tam paliek ga-
diem līdz pieaugšanai un arī vēl
vēlāk. Šis vecums ir pats labā-
kais, lai bērnam  iesētu mīlestību
pret visu: citam pret citu, sabied-
rību, aktivitātēm, valsti, Latviju.
Bērni visu uztver tā, kā stāstām,
kādu piemēru rādām. Svētki ir
visgaišākie tieši pirmsskolas ve-
cumā, jo tie ir patiesi un no sirds,
un to var redzēt bērnu emocijās.”

Cēsu Bērzaines pamatskolas-
attīstības centra direktora vietnie-
ce pirmsskolas izglītības jautāju-
mos ANŽELLA PĀŽE pastāsta:
""Pīlādzītī" svinam dzimšanas
dienu Latvijai, katru reizi svinību
norisē padomājot par kaut ko jau-
nu. Šogad svinīgajā pasākumā
bērni runāja latviešu tautasdzies-

mas, dziedāja bērnu ansamblis,
arī skolotāji sniedza priekšnesu-
mu. Jēdziens  “dzimšanas diena”
bērniem ir labi pazīstams. Viņi zi-
na, ka dzimšanas diena ir svētki,
prieks, skaists apģērbs, dāvanas,
kūka. Dzimšanas diena Latvijai ir
jau sarežģītāk izprotams pasā-
kums, jo Latvija jau nav uzreiz
saskatāma, to nevar apmīļot, ne-
var redzēt, kā tā priecājas par sa-
ņemtām dāvanām, izrotātu vidi.
Tādēļ pirmsskolas izglītības ie-
stādes uzdevums un arī vecāku
uzdevums ģimenē ir veidot šo sa-
pratni - parādīt cieņu pret savu
valsti, valsts karogu, iemācīties
dziedāt himnu, tās laikā kungiem
noņemt savu cepuri, visiem pie-
celties kājās. Vienmēr notrīc
sirds, kad bērnudārza zālē  redzi
un dzirdi, cik izjusti mazie dzied
līdzi himnas vārdus, kā vecāki
parūpējušies un saposuši savus
bērnus. Tikai kopīgiem spēkiem
— pirmsskolas izglītības iestāde
un ģimene - mēs varēsim paveikt
grūto darbu - veidot lepnumu par
savu valsti!”

Iveta Liepiņa atzīst, ka novem-
bris ir svētkiem bagāts, tas palīdz
veidot kopīgu izpratni par nacio-
nālajiem svētkiem: “Novembrī
mums mēneša tēma ir “Manas
mājas”. Jaunu tēmu sākot, bērns
to vislabāk izprot caur sev tuvām
lietām, tāpēc runājam par mājām,
kāda tā ir, kas tajā dzīvo, bērni
uzzina vairāk par savu ģimeni,
katra nodarbošanos. Bērni veido
savu māju maketus. Caur tuvā-
kām tēmām virzāmies tālāk, va-
ram runāt par mūsu valsti, mūsu
Latviju. Novembrī ir arī Mārtiņi,
kad, mācoties tautas dejas un ro-
taļas, dziesmas, bērniem stāstām,
cik mūsu tautai ir bagāts folkloras
mantojums, kas arī dod vērtības
sajūtu un patriotismu. Tāpat runā-
jam par valsts simboliku – karo-
gu, himnu -, valsts prezidentu,
galvaspilsētu, citām pilsētām, da-
bas bagātībām. Runājam arī par
mūsu drošību valstī, ka mums ir
ne tikai skaista daba un tīrs gaiss,
bet arī miers, varam dzīvot, nesa -
traucoties par nākamo dienu.
Lāčplēša dienā atceramies mūsu
valsts aizstāvjus, kuriem pateico-
ties varam dzīvot mierā, šajā die-
nā pie mums viesojās arī karavīrs
– sieviete, kas iepazīstināja ar sa-
vu profesiju bērniem saprotamā
un aizraujošā veidā.

Lai būtu svētki, tie ir gan jāiz-
plāno, gan tiem jāgatavojas.
Bērni gatavo Latvijas karodziņus,
āra lukturīšus ar Latvijas simboli-
ku, ko izmantojam, ejot gājienā
uz lielo ozolu. Mums ir tradīcija,
ka rīta cēlienā ir muzikāls pasā-
kums zālē par Latvijas vērtībām
un bagātībām. Uz to vecāki bēr-
nus sapucējuši, un arī bērniem ir
saprotams svētku tērps, viņi sapo-
šas ar prieku un lielu lepnumu.
Pēcpusdienā dodamies pie pagas-
ta lielā ozola. No tā netālu ir  mū-
su bibliotekāres Ingrīdas mājas,
viņa bērnus laipni uzņem ciemos,
parāda  Latvijas karogu ar dzelte-
no saulīti, pastāsta par to vairāk.
Šogad bērnus sagaidīja arī pār-
steigums – cilvēks, kurš cieši
sais tīts ar Latvijas vēstures noti-
kumiem un par tiem varēja pa-

stāstīt vairāk.”
Rasa Siliņa atklāj, ka šogad

patriotiskā noskaņa sākās pat vēl
pirms novembra, jo pirmo reizi
Cēsīs notika bērnu vēlēšanas:
“Varēja redzēt bērnu atbildības
sajūtu, piedaloties  tajās. Tās stip-
rināja viņu piederības izjūtu
Cēsīm, no kā veidojas arī piederī-
ba Latvijai. Tūlīt pēc tam arī sā-
kām gatavoties Latvijas mēne-
sim. Tam ļoti svarīga ir vide, ko
veidojam ap sevi, noformējums.
Kompetenču pieejā vēl jo svarī-
gāka ir bērnu pašradītā vide. Arī
bērnu vecāki iesaistās svētku no-
skaņas radīšanā, iedod bērniem
svecītes, no kurām pagalmā vei-
dojam latviskus simbolus. Ejot
mājās, visi priecājas, un tas ir vēl
viens iemesls sarunai. Saruna ir
ļoti svarīga. Tieši novembrī ļoti
daudz runājam par latvisko un
Latviju, bet būtībā tas notiek visa

gada garumā.
Svētki ir kulminācijas diena,

uz ko ir vedis viss mēnesis, un
bērni visu dara ar lielu mīlestību
un interesi. Šajā vecumā viņiem
viss ir jauns, arī tas, kas mums,
pieaugušajiem, ir pierasts. Gada
laikā bērns gūst milzīgu pieredzi,
mainās un pieaug, nākamajā reizē
svētkus redz jau citām acīm. Tieši
šinī vecumā bērni jūtas piederīgi
Latvijai, himnu dzied ar lielu go-
du un mīlestību. Arī karogu tur ar
lielu godu. Kad Lāčplēša dienā
pie mums viesojās zemessargi no
27. kājnieku bataljona un bērni
varēja paturēt karogu, viņi to da-
rīja ar lielu atbildību. Un mums ir
jādomā, kā šo sajūtu bērnos notu-
rēt arī turpmāk, lai tā nav tikai
pirmsskolas vecumā.” q

Latvijas dzimšanas dienu
svin ar prieku, godu 
un mīlestību

Dziedāt, zīmēt un 
mācīties daudz jauna,
īpaši Latvijas 
dzimšanas dienai, – 
to pirmsskolas vecuma
bērni dara ar 
aizrautību.

Svētki ir 
kulminācijas 
diena, uz ko ir 
vedis viss 
mēnesis, un bērni
visu dara ar lielu
mīlestību un 
interesi. Šajā 
vecumā viņiem
viss ir jauns, arī
tas, kas mums,
pieaugušajiem, ir
pierasts.

nSAPUCĒTIES SVĒTKIEM. Bērniem pirmsskolas vecumā ļoti patīk sapucēties svētkiem. Arī Cēsu 3.
pirmsskolas izglītības iestādē.

nARĪ UKRAIŅI MĀCĀS LAT-
VISKO. Cēsu Bērzaines pamat-
skolas-attīstības centrā ir
pirms skolas grupas “Pīlā -
dzītis”.  Vienu no tām apmeklē
arī ukraiņu meitene, kas svēt-
ku koncertā runāja latviešu
tautas dziesmu.

nMANAS MĀJAS - MANA VALSTS. Veselavas pirmsskolas izglītī-
bas iestādē novembra tēma ir “Manas mājas”. Bērni izveidojuši sa-
vu māju maketus.

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA "Cēsu Druva".


