Februāris "Liepziediņā"

Skrundas PII “Liepziediņš” februārī tika organizēta sveču izstāde, ekskursija uz pastu,
Valentīndienas diskotēka, kā arī atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, viesojās
Bērnu un jauniešu teātra radošā apvienība “Divi”, koncertu iestādē sniedza Spilvenu
Feja. Februāra pirmajā nedēļā, 1. februārī, atraktīvu koncertu mūsu pirmsskolas
izglītības iestādē sniedza Spilvenu Feja (dzejniece un komponiste Ingūna Lipska).
Šoreiz viņas programma stāstīja par dzīvnieciņiem. Jautra, lipīga mūzika, saprotami
vārdi, kas pavadīti ar interesantām kustībām – tāda ir šīs mākslinieces daiļrade. Visos
koncerta priekšnesumos Spilvenu Feja iesaistīja arī koncerta apmeklētājus.
Februāra pirmajā nedēļā par godu sveču dienai katrā grupā ar vecāku atbalstu tika
organizēta sveču izstāde. Bērni iepazina sveču krāsu un formu daudzveidību un apguva
ugunsdrošības noteikumus. Februāra otrajā nedēļā par godu Valentīndienai iestādē
bija izveidota īpaša pastkastīte. Visu nedēļu bērni apguva vēstuļu rakstīšanas un
nosūtīšanas iemaņas. Februāra trešajā nedēļā, 13. februārī, bērni devās
ekskursijā uz pastu, lai tuvāk iepazītos ar profesiju – pastnieks. 14. februārī
norisinājās tradicionālā Valentīndienas diskotēka, uz kuru bērni ieradās tērpušies rozā
un sarkanā apģērbā, greznojušies ar sirsniņām, un kurā diskodejas mijās ar rotaļām un
dziedāšanu. Pēc dejām tika izdalītas un lasītas visu nedēļu rakstītās vēstules. 15.
februārī, Ēnu dienā, mūsu iestādē viesojās viena ēna – skolniece no Skrundas
vidusskolas. Viņa vēlējās ēnot jaunāko grupu skolotāju, izmēģinot spēkus šajā
arodā. Ēnu dienu beidza ar pārdomām, vai šāds darbs varētu kļūt par profesiju
nākotnē. 15. februāris bija Skrundas bērnu bibliotēkas kārtējā viesošanās diena, kad

bērni no mājām atnesa izlasītās grāmatas un izvēlējās, ko lasīt turpmāk. 21.
februārī Liepziediņā viesojās Bērnu un jauniešu teātra radošā apvienība “Divi” ar
ziemas pasaku “Kā trollītis devās pēc svecēm”. 27. februārī iestādē tika svinēti
Meteņi – tie ir ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas svētki. Laika apstākļi ārā jau
vēsta par pavasara tuvošanos, tāpēc priecīgā noskaņojumā devāmies uz zāli svinēt
Meteņus. Kā jau tas Meteņos pienākas, bērni skandēja latviešu tautasdziesmas, minēja
mīklas, runāja ticējumus. Jautrība valdīja visu pasākuma laiku, jo bērniem tika
piedāvātas dažādas stafetes un sacensības komandās: 4. grupas bērni ripināja lielas
bumbas, lai augtu apaļi, lieli kāposti, 5. grupas bērni sacentās bumbiņas nešanā ar
karoti, lai būtu laba ābolu raža, savukārt 6. grupas bērni vilka virvi, kas simbolizē
ziemas cīņu ar pavasari. 28. februārī Bērnu bibliotēkā notika Dzimtās valodas dienai
veltīts M. Stārastes pasaku bērnurīts. Katrai grupai bija sagatavoti dažādi uzdevumi
par M. Stārastes pasakām. Pasākuma noslēgumā bērni varēja noskatīties bibliotekāres
sagatavoto pasakas dramatizējumu “Gliemezis un pienene” un iepazīties ar grāmatu
klāstu bibliotēkā. Janvārī katrā grupā ar vecāku atbalstu bija iestādīti sīpoli, kas tagad
jau dižojas ar lieliem lokiem, tāpēc februāra pēdējā nedēļā mājturības nodarbībā
tika gatavotas vitamīnu sviestmaizes. Bērni iemācījās apsmērēt maizes šķēles un
sagriezt redīsus un lociņus. Bērniem tika arī sniegtas zināšanas par veselīgu uzturu.
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