
 

Aktivitātes īsteno  

Izglītības iniciatīvu centrs 
sadarbībā ar 

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa” 

 

Iekļaujošu pasākumu mērķis ir sekmēt romu bērnu iekļaušanu un      

integrāciju vispārējās izglītības sistēmā un viņu ģimeņu integrāciju 

sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu  

sociālo atšķirību samazināšanai. 

Iekļaujošu pasākumu cikls  

romu bērniem un ģimenēm un  

viņu vienaudžiem 



IEPAZĪŠANĀS AR ČIGĀNMEITENI RINGLU 

UN GRĀMATU „DAMARA GADS” 

 
 rosināt romu bērnus piedalīties aktivitātēs,      

izbaudot kopīgo spēļu, rotaļu, grāmatas lasīšanas 

un mācīšanās prieku; 

 nostiprināt zināšanas par mēnešiem, gadalaikiem; 

 veicināt savstarpējo iepazīšanos, sapratni,              

pieņemšanu un sadarbību. 

Aktivitātes  

uzdevumi  

bērniem 

 dot iespēju romu vecākiem iepazīties ar PII un 

notiekošo tajā; 

 veicināt savstarpējo iepazīšanos, sapratni, pieņem-

šanu un sadarbību. 

Aktivitātes  

uzdevumi  

vecākiem 

Roku lelle, aizslietnis, gra mata „Damara gads”, lupa, kl avu lapas, papī ra lī mlente, papī ra ve deklī s i, baltas du nas,             
kra sainas ziedlapin as, ziedu viducī s i, lī me jos a  masa, kra sainas uzlī mes, papī ra lapas, mu zikas ieraksti, mu zikas centrs. 

Bērni vare ja para dī t savas prasmes un pieredzi, nostiprina ja zina s anas par norise m daba  daz a dos gadalaikos un 
me nes os, tika motive ti piedalī ties daz a da s aktivita te s, lasī t un pe tī t gra matu, sadarboties pa ros, maza s grupa s, 
vienam otru atbalstī t, kopa  prieca ties.  

Vecāki iepazina s savstarpe ji un ar pirmsskolas izglī tī bas iesta des vadī ta ju, skolota ja m, notiekos o pirmsskolas izglī tī -
bas iesta de , darbinieku pozitī vo, ieinterese to attieksmi, redze ja, ka  ar vienka rs a m spe le m un rotal a m veicina t 
savu be rnu attī stī bu, pa rliecina ja s, ka romu be rni un veca ki neka  netiek segrege ti.  

IEGUVUMI 

Iepazī s ana s ar 
c iga nmeiteni

Ringlu 

Visi kla tesos ie iepazī stas sava  starpa  un ar roku lelli- c iga nmeiteni 
Ringlu, kuru la cis ir uzaicina jis uz savu dzims anas dienu. Bet ir viena 
proble ma - Ringla ir pazaude jusi ielu gumu, neatceras, kura  gadalaika  
un me nesī  la cis vin u gaida ciemos. Vin a  ve l nav iema cī jusies arī  visus 
gadalaikus un me nes us. Visi kopī gi nolemj vin ai palī dze t. 

Kas notiek 

rudenī ? 

Visi kopī gi dejo, kad skan dziesma ”Ca l us skaita rudenī ”. Pe c dejas be rni 
nosauc rudens me nes us, pasta sta, kas notiek s aja  gadalaika . Pe c tam 
seko jautra spe le ar kl avu lapa m „Iepu t lapu otra  celin a puse !” Ringla 
secina, ka rudenī  la cis vin u negaida. 

Kas notiek 

ziema ? 

Be rni samekle  sev pa ri un rotal a jas ar du nu spalvin u ka  ar 
sniegpa rslin u (pa ros ve dinot ve deklī s us, spalvin u nedrī kst nolaist 
zeme ). Pe c rotal as be rni nosauc ziemas me nes us, pasta sta, kas notiek 
s aja  gadalaika . Ringla secina, ka la cis ziema  gul . 

Kas notiek 

pavasarī ? 

Skanot dziesmai „Pu polin i” be rni klausa s putnu balsis, me g ina ta s 
atpazī t un pareizi nosaukt. Pe c rotal as be rni nosauc pavasara me nes us, 
pasta sta, kas notiek s aja  gadalaika . Ringla grib doties pie la c a pavasarī  
sae sties medu, bet be rni vin u attur, teikdami, ka medus bu s tikai 
vasara . Ringla saprot, ka la cis vin u gaida ciemos vasara . 

Kas notiek 

vasara ? 

Dziesmas fona  „Zeltī tas vasaras” be rni pulce jas pa grupin a m pie ta  
ziedin a viducī s a, ka das kra sas uzlī mī te vin am ir pie apg e rba un telpa  
ja samekle  ta das pas as kra sa ziedlapin as un ja izveido ziedin s . 

Da vina jums 

gra mata 

„Damara 

gads” 

Be rni un Ringla san em da vana  gra matu „Damara gads” un lupu, lai var 
izpe tī t sī ka s detal as un iepazī ties ar Damaru un vin a gaita m gada laika . 
Aktivita te s tiek iesaistī ti gan be rni, gan pieaugus ie.  

Romu veca kiem ir iespe ja iepazī ties ar PII un apruna ties ar vadī ta ju. 

MATERIĀLI 

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar Preiļu PII „Pasaciņa” 



NO SPĒLES LĪDZ GRĀMATAI 

 

 rosināt bērnu interesi par grāmatu, vēlmi 

mācīties lasīt; 

 bagātināt jūtu pasauli, attīstīt uzmanību,   

sajūtas, domāšanu, atmiņu un iztēli; 

 radīt iespēju darboties. 

Aktivitātes  

uzdevumi  

bērniem 

 ieinteresēt romus un rosināt izmantot         

vietējos resursus (bibliotēku), paplašināt  

personisko pieredzi. 

Aktivitātes  

uzdevumi  

vecākiem 

Attī stos a s spe les, gra matas, gra matas ar pa rsteigumiem, pasakas „Ra cenis” persona z u galvas maskas, rotal u da rzen i, 

grozin i. 

Bērni labpra t klausī ja s sta stī juma  par bibliote kas darba rez ī mu un noteikumiem. Daudzi be rni pirmo reizi redze ja   
tik daudz interesantu gra matu viena  vieta . Liels pa rsteigums be rniem bija arī  tas, ka bibliote ka ir ta  vieta,     
kur var ne tikai lasī t gra matas, bet arī  spe le ties ar rotal lieta m un galda spe le m.  

Vecāki Romu be rnu veca ki bibliote ka  bija pirmo reizi, vin i iepazina s ar ka rtī bu, ka  var izn emt un lietot gra matas un 
arī  spe les, iespe ju  5 un 6 gadī gos be rnus uz stundu atsta t bibliote kas gra matu un spe l u za le .  

IEGUVUMI 

MATERIĀLI 

Iepazī s ana s ar Preil u 
Galvena s bibliote kas 
Be rnu literatu ras 
nodal as telpa m 

Visi kla tesos ie iepazī stas ar Preil u Galvena s 
bibliote kas Be rnu literatu ras nodal as telpa m 
(abonentdal u, lasī tavu, rotal u ma jin u). 
Turpina juma  be rni tiek ī suma  iepazī stina ti ar 
gra mata m (nelielu dal u no plas a  pieda va juma), 
kuras vin iem ir iespe jams izn emt no bibliote kas. 

Uzvedums „Ra cenis” Balstoties uz domu, ka gra matu tekstus pe c to 
izlasī s anas var arī  iestude t, be rni tika aicina ti kl u t 
par aktieriem, iestude t un pa re jiem kla tesos ajiem 
para dī t inscene jumu pasakai „Ra cenis”. 

Didaktiska  rotal a 
„Sakn u da rza ” 

Dinamiska s pauzes ietvaros be rni tika aicina ti uz 
izglī tojos u spe li ”Sakn u da rza ”. Komanda m a tri 
ja nova c un ja nosauc da rzen i. 

Patsta vī ga 
darbos ana s 

Be rni patsta vī gi un ar veca kiem pe c izve les 
darbojas bibliote kas telpa  (skata s un lasa  
gra matas, spe le  spe les, rotal a jas rotal u ma jin a  utt.). 
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SANĀCIET UN IZZINIET- IZ LATVIJAS 

VĒSTURES! 

 

 iepazīstināt bērnus ar muzeju; 

 paplašināt bērnu pieredzi, iepazīstoties ar 

vietējās sabiedrības vērtībām, pilsētas 

vēsturi.  

Aktivitātes  

uzdevumi  

bērniem 

 ieinteresēt romus un rosināt izmantot  

vietējos resursus (muzeju); 

 paplašināt pieaugušo personisko pieredzi, 

iepazīstoties ar vietējās sabiedrības 

vērtībām, pilsētas un apkārtnes vēsturi.  

Aktivitātes  

uzdevumi  

vecākiem 

Izmantota Preil u Ve stures un lietis k a s ma kslas muzeja ekspozī cija. 

Bērni muzeja  un gleznu  izsta de  bija pirmo reizi sava  mu z a , vare ja apskatī t etnogra fijas prieks metus, tekstī liju, 

keramikas traukus un koka me beles. 

Visiem bija iespe ja iepazī ties ar linu ka  ar l oti lietderī gu un interesantu augu. Be rni ieraudzī ja, ka  lins zied, 

ka  dabu t no liniem pusgatavu pavedienu un ka dus skaistus dviel us, kreklus un citus izstra da jumus var 

izgatavot no linu auduma. Bija dota iespe ja salī dzina t daz a dos Latvijas reg ionos iegu to linse klu el l u. 

Vecāki  iepazina ta s vietas ve sturi un kultu ru, kura  vin i dzī vo, atzina, ka  Preil u Ve stures un lietis k a s ma kslas 
muzeja apmekle jums bija interesants notikums gan be rniem, gan vin iem pas iem. Patī kami un                
interesanti iepazī ties ar muzeja kra jumiem, kuri atspogul o Preil u,  Latvijas un Latgales  ve sturi. 

IEGUVUMI 

MATERIĀLI 

Iepazī s ana s ar Preil u Ve stures 

un lietis k a s ma kslas muzeja 

atkla to ma cī bu kra tuvi 

Visi kla tesos ie iepazī stas ar muzeja atkla to ma cī bu kra tuvi, kura  skata mas senas 

latvies u me beles (tahta, skapis, pu rala de utt.), daz a di ma la veidojumi (podi, va zes, 

svec turi, s k ī vji ) un daz a di  izstra da jumi no lina (dviel i, krekli, galdauti). 

Sta stī jums par linu Kla tesos ajiem tiek  pasta stī ts un atte los para dī ts lina cel s  – no se s anas lī dz audekla 

gatavos anai. Visiem ir iespe ja no linu stiebra, to berze jot, iegu t lina diedzin u. Ka dreiz 

Preil os darboja s Linu fabrika un apka rtne  audze ja daudz linu. 

Linse klu el l as ar rudzu maizi 

degusta cija 

Visi pasa kuma dalī bnieki deguste  linse klu el l u ar rudzu maizi. 

Izsta z u za les apmekle jums, 

J.Streic a gleznu izsta des 

apmekle jums 

Turpina juma  visi tiek iepazī stina ti ar muzeja izsta z u za li, kura  s obrī d ir skata ma 

kinorez isora, Preil u novadnieka un Preil u Goda pilson a J.Streic a gleznu izsta de. Tepat 

ir aplu kojamas arī  kinorez isora daz as personī ga s lietas ( kinokamera, 

raksta mmas ī na u.c.) 
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IZGLĪTOJOŠS PASĀKUMS 

„NO GRAUDIŅA LĪDZ KLAIPIŅAM”  

 

Daz a du tautu maize, nazis, sviests, s k ī vis, prezenta cija, dators, senie darbarī ki maizes ceps anai – lize, abra, 
kruk is, slotin a u.c., kartī tes galda spe lei.  

Bērni guva zina s anas par to, ka daz a da s zeme s maize ir ats k irī ga, bet visur ir ja pieliek pu les, lai pie ta s 

tiktu un visur maizī ti tur cien a . Be rni attī stī ja sadarbī bas prasmes spe le  un kustī bu rotal a . 

Vecāki  ar interesi iepazina senos darbarī kus maizes ceps anai. Veca ki redze ja, ka runa jot par ta du 

ikdienis k u pa rtikas produktu ka  maizi, be rni gu st daudz informa cijas un daudz ko ma ca s. S ī  

aktivita te ir ka  veca ku sarunas un darbos ana s pieme rs, ko vin i var veikt  kopa  ar be rnu. 

IEGUVUMI 

MATERIĀLI 

 paplašināt bērnu zināšanas par       

maizes audzēšanu; 

 rosināt uz iekļaušanos un kopīgu   

darbošanos. 

Aktivitātes  

uzdevumi  

bērniem 

 paplašināt pieaugušo personisko    

pieredzi un zināšanas par maizes 

audzēšanu un ar to saistīto latviešu un 

citās kultūrās; 

 rosināt uz iekļaušanos un kopīgu    

darbošanos. 

Aktivitātes  

uzdevumi  

vecākiem 

Ievads 

 

  

Kustī bu rotal a 

Aplu kojam daz a da m tauta m raksturī gu maizi – rudzu 
maizes klaipu, bageti, kruasa nu, ciabattu, pitu, lavas u 
(Maizes g eogra fija http://neogeo.lv/?p=18379) 

Visa s tauta s maize ir cien a  un ja pieliek pu les, lai pie maizes 
tiktu. 

»Graudi un peles« 

No graudin a lī dz 

klaipin am Latvija  – 

agra k un tagad 

Visi rados a s aktivita tes apmekle ta ji iepazī stas ar maizī tes 

taps anas procesu (graudu se s ana, augs ana, va rpu 

salī dzina s ana - kvies i un rudzi, pl aus ana, graudu mals ana, 

klaipin a ceps ana).Visus iepazī stina m ar daz a diem seniem 

darba rī kiem – lize, abra, kruk is, slotin a u.c. 

Spe le Galda spe le „Dzirnavin as”. 

Nobeigums Rudzu un saldska bmaizes ar sviestu degusta cija 
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RUNĀ RAITI  

„VIRRU, LIRRU, BIRRU BUMS...”  

 

Kartī tes ar runas vingrina jumiem, dzejolī s iem, dzī vnieku atte liem, ma kon i, lietus la sī tes, kokteil a salmin i, 

zvaigznī tes, actin as, floma steri, kra su zī mul i, caurduri, auklas, s k e res, uzlī mes, konfektes. 

IEGUVUMI 

MATERIĀLI 

 veidot pozitīvu attieksmi pret  runas 

vingrinājumiem; 

 bagātināt bērnu emocijas un jūtu     

pasauli, attīstīt valodu, uzmanību,   

uztveri un iztēli. 

Aktivitātes  

uzdevumi  

bērniem 

 veidot pozitīvu attieksmi un paplašināt 

pieaugušo personisko pieredzi,         

zināšanas par logopēda darbu, runas 

vingrinājumiem, to nozīmi; 

 rosināt atbalstīt savu bērnu. 

Aktivitātes  

uzdevumi  

vecākiem 

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar Preiļu PII „Pasaciņa” 

Vecāki  Statistika liecina, ka 30% pirmsskolas vecuma be rniem ir valodas un runas trauce jumi ta da  paka pe , ka 
bez logope da palī dzī bas gala  netikt. Ta pe c nodarbī ba  veca ki un be rni stra da ja kopa  ar skolota ju – 
logope du. Tiks ana s ar veca kiem ir svarī ga, lai iepazī stina tu ar logope du, vin a darbu un to, cik ma cī bu 
procesa  be rnam svarī ga pareiza  valoda. Veca kiem rada s iespe ja pave rte t savu be rnu, redze t ka das 
zina s anas, ieman as un prasmes jau ir apgu tas un kuras ve l ir ja apgu st. 

Bērni Logope da nodarbī ba  be rniem interesantos, jautros uzdevumos tika vingrina ta sejas muskulatu ra, lu pas, 
me le,  pirkstu sī ka  muskulatu ra, kas ir tik l oti svarī ga valodas attī stī bai. Logope des izmanta s daz a das 
rotal u metodes – pirkstin rotal as, zī me s ana, valodas spe les ar spoguli, kura  vajadze ja skatī ties vai me lī te 
nolikta pareiza  vieta ,  vai lu pas atrodas pareiza  pozī cija , spe le ar kokteil salmin iem, zī mul iem, pu s anu,  
attī stī ja be rnu uzmanī bu, izte li, izraisī ja pozitī vas emocijas. Be rniem tika pieda va ti atte li vizua lo 
asocia ciju nostiprina s anai, dzejolī s i, pasaka. 

Ievads Iepazī s ana s, skaita mpanti - me les mez g i. 

Runa  raiti! Visiem pasa kuma apmekle ta jiem tiek pieda va ta 
iespe ja rotal u veida  iepazī ties un izme g ina t daz a dus 
vingrina jumus, kas palī dz nove rst runas trauce jumus 
(elpos anas un pu s anas vingrina jumi, me lī tes 
lokanuma vingrina jumi, pareiza skan u izruna u.c). 

Pasaka be rniem un 

saruna ar logope du 

veca kiem 

Be rni veido zvaigznī ti un „izdzī vo” pasaka  vin as 
cel ojumu, reize  vingrinot runas apara tu. 

Veca ki s aja  laika saruna jas ar logope di par be rnu 
valodas attī stī s anas nozī mi un iespe ja m. 

Spe le „Lietus 

ma konis un pilī tes” 

Be rni kopa  ar veca kiem ar kokteil a salmin a palī dzī bu 
„la pa” ma koni – saliek vieta  lietus la sī tes. 

Nobeigums Vingrina jums „U sas” un pasa kuma ve rte jums – viens 
teikums no katra dalī bnieka. 


