"Liepziediņš" uzsāk jauno mācību gadu

Jauno mācību gadu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” bērni sāka,
svinot Zinību dienu, piedaloties Olimpiskajā dienā, drošībai un Miķeļdienai veltītajos
bērnurītos, kā arī priecējot visus ar sēņu izstādi un bērnu un vecāku kopdarbu “Rudens
pasaka”. Zinību dienā ikvienu, ierodoties Liepziediņā, sagaidīja vārda pirmais burtiņš,
kuru bērns ievietoja stendā. Vēlāk izglītojamie, vecāki un darbinieki pulcējās iestādes
pagalmā. Ciemos ieradās jautrā Notiņa, atraktīvais Niķis, gudrā Pūce. Viesi iesaistīja
klātesošos jautros atjautības uzdevumos, kas lika bērniem parādīt savu lasītprasmi,
dziedātprasmi, skaitītprasmi un dejotprasmi. Pasākuma noslēgumā katrs cienastā
saņēma bumbieri. 12. septembrī pie mums viesojās komponists Didzis Rijnieks ar
koncertprogrammu “Uzmanību, elektrība”. Interesantā, dziesmotā diskusijā bērni
apguva drošības noteikumus par elektrību. 12.–14. septembrī 4. un 5. grupas bērni
iestādes teritorijā priecēja visus ar interesantu sēņu izstādi, savukārt 19. septembrī
iestādē notika tradicionālā pilsētas bērnu bibliotēkas viesošanās diena, kurā 5–gadnieki
un 6–gadnieki rūpīgi izvēlējās grāmatas un nodeva atpakaļ izlasītās. Šogad “Olimpiskās
dienas 2016” devīze ir “Padod bumbu”, un to braši atbalstīja mūsu iestādes kolektīvs
un izglītojamie. 22. septembrī dienu sākām ar rīta vingrošanu. Pēc tam bērni iesaistījās
sešās stafetēs un kustību rotaļās, kas prasīja izveicību, veiklību, ātrumu, līdzsvaru,
koordināciju, kā arī zināšanas par veselīgiem produktiem. Olimpiskās dienas
pasākumu ietvaros bērniem bija iespēja iesaistīties zīmējumu konkursā “Mana sapņu
bumba”. Atsaucās 4. grupas bērni. Zīmējumus vērtēs LOK, trīs labākie darbi no visas
Latvijas tiks publicēti žurnālā “Sports”. Par godu Tēva dienai visi 4. grupas bērni

iesaistījās konkursā “Idejas Tēva dienas apsveikuma kartītēm”, ko rīkoja Latvijas
vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” kopā ar LEGO un Moller’s. Darbs publicēts
“Mammamuntetiem.lv” mājaslapā. 16. septembrī nākamie skolēni – 4. grupa – ar
vecāku atbalstu devās ekskursijā “Atvadas no vasaras” uz z/s “Kamenes”. Kopīgi tika
vārīta biešu zupa, savākti daudzveidīgi dabas materiāli ziemas nodarbībām, spēlētas
spēles un jautras stafetes. No 26. septembra "Liepziediņa" teritorijā apskatāma
Miķeļdienai veltīta ražas izstāde – bērnu un vecāku kopdarbs “Rudens pasaka”. 28.
septembrī, bērnurītā “Esmu drošs”, drosmīgais Zaķis teatralizētās miniatūrās
pārbaudīja šomēnes apgūtās bērnu zināšanas visdažādākajos drošības noteikumos.
Sekoja tikšanās ar policisti, kura iesaistīja bērnus dialogā par pareizu bērnu rīcību
dažādās situācijās. Par labām zināšanām bērni dāvanā saņēma atstarotāju un
krāsojamo grāmatiņu “Ceļu satiksmes noteikumi velosipēdistiem”. Pagalmā ikviens
drīkstēja iekāpt policijas automašīnās, izpētīt to un pat iedarbināt skaņas signālu. 29.
septembrī, tradicionālajā Miķeļdienas bērnurītā, bērni palīdzēja Nezinītim noskaidrot,
kas tā Miķeļdiena ir, minēja mīklas par dārzeņiem, skandēja tautasdziesmas,
apdziedāja rudeni, noteica dārzeņus pēc garšas, kā arī sacentās dažādās stafetēs. Šis
rudens iestādei bijis īsts dāvanu saņemšanas laiks. Augusta beigās saņēmām ilgi
gaidītās un ar MAXIMA uzlīmju cītīgu krāšanu nopelnītās dāvanas – rīkus sporta
nodarbībām – hanteles, barjeras, kāpnes, robežkonusus, lecamauklas, u.c. Paldies
ikvienam, kas iesaistījās un palīdzēja! Tā kā 3, 4 un 5 kg smagās hanteles mums
par smagu, bet piedāvātajā komplektā tās bija, Skrundas jubilejai veltīto labo darbu
ietvaros, uzdāvinājām tās Skrundas vidusskolai.
Pavasarī iesaistījāmies TOYOTA
piedāvājumā – saņemt dāvanā 6 Arekas palmas. NASA pētījumos noskaidrots, ka šī
palma ir labākais telpaugs gaisa attīrīšanai un mitrināšanai, īpaši ziemā. Kopš 23.
septembra šī palma dzīvo visās sešās bērnu grupās. Teksts: Dzintra Eglīte, PII
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