Marta mēnešraksts 03.2014.
Tēma - „ES RĪKOJOS”





1.nedēļa „Es mākslas pasaulē”
2.nedēļa „Es vēroju pārmaiņas dabā”
3.nedēļa „Es skaņu pasaulē”
4.nedēļa „Es palīdzu”

BITĪTES

MĀRĪTES

Līdzās senajiem latviskajiem marta nosaukumiemsērsnu jeb sērksnu mēnesis, baložu mēnesis,
gavēņu mēnesis- un jaunākajam nosaukumam pavasara mēnesis- būtu pamats martu dēvēt arī
par pūpolu mēnesi, atdzimšanas mēnesi.*Dīvainis
ir gada trešais mēnesis- tā sākums ir ziema ar
kūstošā sniega elpu krūtīs, bet beigas jau
pavasaris ar lāsteku slapjiem deguniem. Galējību
mēnesis- mūžīgās dusas sargs un augšām cēlējs.
Oficiālā pavasara sākuma paziņotājs un reālas
ziemas putinātājs. Dzestrs, bet spirgts ir marta
gaiss. Stindzinošs un spirdzinošs vienlaikus. Kā
sekundants divkaujā marts stāv starp dzīvību un
nāvi, augšāmcelšanos un mūža miegu. Starpnieks
un liecinieks ir marts ar tikai martam piederīgo
sudraba zizli rokā- ar pūpolzaru.....*Pūpoli,
pūpolīši, pūpoliņi. Apaļie, mīļie, sudrabainie. Tie
izplata svētku nojautu. Tie ieviļņo dvēseli. «Mūsu
zemē pūpoli paši pirmie stāsta par debess

Čaklākie jau pavasara darbus iesākuši, un tie
šoreiz ir paši mazākie dārziņa „Patnis” iedzīvotāji Bitīšu un Mārīšu grupiņas bērni. Lai pirmos zaļos
lociņus varētu jau drīzumā sagaidīt smaržojam uz
grupiņas palodzes, vispirms kārtīgi jāsagatavo
augsne, kas iesākumā jāsapilda iekšā lielajā toverī.
Kamēr ar mazām saujiņām augsne pildās toverī,
tikmēr pārējie izlupina sīpoliņus no liekām miziņām,
bet vēl citi vērīgi novēro to no malas. Kad pirmās
instrukcijas saņemtas, kas un kā ir jādara, pie darba
var ķerties paši čaklākie. Kad kārtīgi pastrādāts, tad
pelnīta atpūta  Talkas mēnesi gaidot, mums bija
pārstrādes nedēļa, kurā jau reiz izmantoto
materiālu izmantojām otrreiz.. Sākotnēji to cītīgi un
sīki saplēšot, salikām to lielā traukā, ko pēc tam ar
mazām rociņām apmaisījām. Tā mūsu rociņas tika
pie darbošanās un sajūtām. Pēc tam mēs
turpinājām ar sajūtām, kuras veselībai
nepieciešamas smaida veidā... Aptuveni tā mums
gāja ar priecīgām emocijām!

atmodu, par augšāmcelšanos.

PELĪTES

PUTNIŅI

Martā mēs iepazinām katrs savu un drauga burtu.
Daži arī pieprot to jau uzrakstīt!

Putniņi martā nokļuva mākslas, skaņu pasaulē, vēroja
dabu un bija ļoti izpalīdzīgi. Mākslas pasaulē izmēģinājām
daudzus dažādus veidus kā var zīmēt: sēdus, guļus, ar
zīmuļiem, krītiņiem, otu, diegu, vates kociņu, pūšot caur
salmiņu un var pat nokrāsot papīra salveti. Iepazina
dažādas skaņas skaļākas, klusākas, kāda skaņa ir vējam,
lietum. Mēģināja atveidot ar pašu veidotām, bungu vālītē
lietus gāzi. Iepazinām jauno gadalaiku ar viņa
raksturīgajām iezīmēm, paplašinot vārda krājumu asns,
pumpurs, kļūst siltāks un tml. Iepazināmies ar pavasara
vēstnesi sniegpulkstenīti. Ielikām glāzītēs diedzēties cūku
pupas, vērojām tās. Vērojot koku plaukšanas procesu,
izveidojām savu „bērzu birzi” uz palodzes, lai varētu ar
bērniem attēlot pārmaiņas dabā. Pārrunājām un
pierakstījām kam bērni palīdz un kas palīdz viņiem.
Grupiņas puiši veidoja dāvanas un sveica grupiņas
meitenes marta svētkos. Iepazinās ar jauniem draugiem
burtiņiem E,Ē, Ā un vārdiņiem ar ko šie burtiņi
draudzējās. Veidoja savus burtiņus uz plastmasas vāciņa
no plastilīna. Meža māte bija atsūtījusi kociņus, ar kuru
palīdzību skaitīja, apguva kas ir īss, garš, vidējs, veidoja
figūras četrstūrus, trīsstūrus. Mācījās krāsas ar krāsaino
mākoņu dziesmiņu. Attīstīja stāstīt prasmi, pastāstot ko
redz attēlā, pareizi veidot teikumus ar vārdiem- uz, zem,
aiz, blakus. Aktīvi darbojās Putnu dienā, pieliekot savu
roku putnu būra tapšanā.

Pamājām ‘’atā’’ ziemai un vērojām kā iestājas
pavasaris - devāmies garās pastaigās gar upi,
vērojām dabu, klausījāmies putnu dziesmās.
Visu Martu kopām mūsu sīpolus. Kad sīpolloki ir
izauguši, nogriežam tos un nesam uz virtuvi
pavārītei, lai liktu tos zupā!
Grupiņā mēs vērojam iestādītās pupas – tās
izaugs tik lielas, ka varēs uzkāpt mākoņos! Un par
pupu esam iemācījušies arī dzejoli.
Visu Martu esam arī mācījušies angļu valodu –
dziesmu par zvaigznīti jau katrs mākam pats
nodziedāt, kā arī mūsu jauno dziesmu ’’family
fingers’’.
Angļu valodā arī mākam saskaitīt visus savus,
mammas, tēta, brāļa un māsas pirkstiņus!
Martā līmējām, krāsojām, zīmējām, šuvām
pavasara puķes un izrotājām savus burtus, lai
labāk tos atcerētos!
Marta vienu dienu mēs bijām teātra mākslinieki
un uzstājāmies visam bērnudārzam ar lugu ‘’Kas
dzīvo namiņā?’’.

Marta beigās pie mums ciemojās
‘’namdaru darbnīca’’. Mēs visi kopā
taisījām putnu būrīšus, kurus pēc tam
iekarinājām lielajos ozolos.

LĀCĒNI

ZAĶĒNI

Urā! Sen gaidītais pavasaris ir klāt! Pavasaris rotājas
mūsu zīmējumos, aplikācijās, logu dekoros un krāšņi
veidotajos putnos gaitenī. Sirsnīgs paldies, jums mīļie
vecāki, par radošiem un krāšņiem darbiem! Liels paldies
arī Kristera Krūmiņa mammai Solvitai, kura regulāri
mums ved un dāvina ziedus, tā atdzīvinot un radot vēl
mīlīgāku atmosfēru grupiņā, kā arī uzskatāmi mācīt
bērniem puķu nosaukumus.
Šomēnes dārziņā ir iegādātas jaunās izgaismotās smilšu
kastes, kuras bērni ir patiesi iecienījuši.
Vakara rituāls ir spēlēt dažādas galda un atmiņas spēles,
nereti bērni pārspēj pat audzinātāju:))
Šī mēnēša lielākais notikums bija sagatavot un prezentēt
angļu valodas nodarbību, kura izdevās fantastiski,
pateicoties bērnu uzcītībai un vēlmei mācīties.
Šī mēneša vārda dienu svinētāji bija Luīze, Alises, Artis un
Gustavi. Tā lielākā daļa laika mums aiziet jubilejas un
dzīves svinēšanā:))
Kā jau pavasarī, arī mūsu grupiņā notiek lielie sēšanas,
pētīšanas un garšošanas darbi. Sasejām un audzējam
ķibjus, samtenes, sīpolus, kressalātus. Kressalātus
notiesājām pie pusdienām, bija dažādas atsauksmes,
dažiem ļoti garšoja, citi vien galvu nogrozīja:))
Vēl pavasara lielais notikums un mūsu prieks ir sveikt
gājputnus atgriežoties mājā, interesanti vai viņi mūsu
mazo bariņu pamana, kad viens caur otru skaļi sveicinam
viņus?!!!:))
Lai jauks un iedvesmojošs pavasaris arī jums, kolosālie
vecāki!

Marts sākās ar Eduarda dzimšanas dienu. Viņš mums
ir tāds „Marta zaķis’’. Eduardam palika 4 gadi. Eduarda
dzimšanas dienai sekoja Alises vārda diena – arī
„Marta zaķis”.
Daudz pārunājām un iztēlojāmies „Ziemas kauju ar
pavasari”. Iemācījāmies arī fragmentu no Raiņa
dzejoļa „Ziemas kauja”. Kamēr dabā ziema cīnījās ar
pavasari, mēs – mazie zaķēni cīnījāmies ar vīrusiem un
nejaukiem baciļiem. Mēs uzvarējām un sākām gaidīt
gājputnus. Iemācījāmies dzejoļa „Putniņš uz zara”
fragmentu. Barojām pīles. Vērojām graciozās stārķu
dejas augstu, augstu virs galvas. Skaitījām putnu kāšus
debesīs. Vērojām Vējupīti, kā to lēni, rēni pārņem
pavasaris. Putnu dienā tapa divi jauki putnu būrī, kuri
gaida tagad jaunos iemītniekus, katrs savā ozolā.
Mūsu gurķis ir ļoti paaudzies, un mēs vērojam, kā tas
rāpjas uz augšu pretī saulei. Mums ir iesētas cūku
pupas, kuras aug griezdamies. Bet par pārsteigumu
māmiņām, šobrīd, ne vārda! Daži zaķēni iepazinās ar
burtiem „E”, „Ē”, „Č”, „Ģ” un „F”. Citi zaķēni jau glīti
vilka rakstītos „v; V; k; ķ; K; Ķ”, pat dažu vārdu
iemanījās uzrakstīt! Klausījāmies un runājām,
izteicām svas domas un spriedām. Skatījāmies kā citu
grupiņu bērni rāda savus iestudējumus lugai „Kas
namiņā dzīvo” un demonstrējām savu iestudējumu.
Mācījāmies kā angļu zvēriņi „runā”, skaitīt angliski un
nosaukt krāsas.Trenējāmies pielikt un atņemt,
salīdzināt lielāks un mazāks, garāks un īsāks, vairāk un
mazāk. Bet pats galvenais daudz smējāmies un katru
dienu ar prieku tikāmies.Mūsu grupā uzradušās jaunas
lietas: leļļu virtuves iekārta, spogulis un smilšu
gaismas kaste. Paldies, visiem vecākiem, kas piedalījās
garderobes izdaiļošanā ar pašgatavotajiem putniņiem!

Aprīļa tēmas
Tēma – „Es zinu, ko daru pasaulē”
 „Es jokojos visās varavīksnes
krāsās”
 „Es pušķoju un rotāju”
 „Es gatavojos Lieldienām”
 „Es mūzikas pasaulē”

Adrese:
Ādaži, Ūbeļu iela
13.
Tālrunis:
27877275

Ja Jums ir kādi ierosinājumi par
mūsu pirmsskolas dzīvi, tad, lūdzu,
rakstiet:
adazi@patnis.lv
www.patnis.lv

