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Gardenes pamatskolas pirmsskolas grupu avīze.
Raibo notikumu ritējums gada garumā.

Rudu, rudu rudenīti…
2017.

Pirmsskolas izglītības grupa
“Vāverēni” 1.septembrī.

Olimpiskā nedēļa 2017.
Pirmsskolas grupas aktīvi piedalījās
olimpiskās nedēļas aktivitātēs. Katru
rītu visas grupiņas pulcējās uz rīta
rosmi. Olimpiskā nedēļa noslēdzās ar
sporta aktivitātēm svaigā gaisā.

Zinību diena -1.septembris.
Diena, ar kuru sākas jauns
mācību gads, jaunas emocijas
un cerības, jaunas idejas un
zināšanas. Lai jaunajā
2017./2018. mācību gadā mēs
visi spētu paveikt daudz labus
un LIELUS darbus un pavisam
maziņus nedarbiņus! Paldies
vecākiem un bērniem par
skaistiem ziediem un sirsnīgiem
novēlējumiem Zinību dienā!

Miķeļdiena
Pirmsskolas grupa ‘’Vāverēni’’, 29. septembrī devās Miķeļdienas
pārgājienā. Saulainajā un rudenīgajā dienā, mežmala bija īpaši
skaista, un kā jau mēs zinām, Miķeļi ir ražas svētki, tāpēc grupa
“Vāverēni” nolēma tos kārtīgi nosvinēt. Bija desiņu cepšana pie
ugunskura, augļu un dārzeņu nogaršošana, kā arī tējas dzeršana
un rotaļas svaigā gaisā. Lai mežmala, kur notika svētki, būtu
piemērota svinēšanai, bija čakli jāpastrādā; jāizved atkritumi,
jāiekārto soliņi un ugunskura vieta, lai arī citi atpūtnieki varētu
baudīt dabas skaistumu.

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā:
Rudens rutki, rācenīši,
Rudens baltie kāpostiņi.
Miķeļdienā ,,Kāpēcīši’’
cienājās ar rudens
veltēm. Vienlaicīgi tas
bija izziņas process, jo pēc garšas
vajadzēja noteikt, kas šis ir par augli vai dārzeni. Ieguvumi vismaz divi;
jaunas zināšanas un pilns puncis.

Zelta rudentiņš ciemojas ,,Mazulīšos”

,,Rūķīši”- dabas pētnieki
Pastaigas laikā bērni vēroja dabas pārmaiņas rudenī.
Priecājās par krāsainajām koku lapām, no kurām izveidoja
darbiņus rudens noskaņās.

Darbs darītāju māca

,,Mazulīši” centās apgūt daudz jaunu iemaņu un prasmju; vingrināt rociņas,
apgūt līmēšanas prasmes. Bērniem lielu prieku sagādā ūdens rotaļas, rūpes
par lellīti un citi ikdienas darbiņi.

,,Vāverēnu’’ darbiņi par tēmu ,,Mana māja’’. Bērni konstruē
mājiņas no klučiem, no dažāda lieluma kastītēm (telpiska māja), no
ģeometriskām figūrām un plastilīna.

Spēļu un rotaļu laiks ,,Rūķīšos’’.

Gatavojoties Mārtiņdienai,
,,Kāpēcīšos” tapa šie jaukie darbiņi.

,,Mazo Sprīdīšu skoliņas’’ bērni zīmēja ūdens iemītniekus. Darbiņi sanāca
krāsaini un koši.

,,RĀDI, KO TU VARI!”
20.oktobrī “ Kāpēcīšu’’ grupas komanda
devās uz Dobeles novada Prāta spēlēm
“Zemgale-2017’’. Komandas dalībnieki:
Kristiana Millere, Oļegs Krists Kozlovskis
un Dāvis Kaķenāns parādīja prasmi
darboties komandā, atjautību un izdomu
konstruēšanas sacensībās. Paldies par
piedalīšanos!

Darbīgās rociņas

,,Rūķīši’’ rosās pa virtuvi, gatavo karstmaizītes. Pašu gatavotais ēdiens
vienmēr ir garšīgāks. Ņam, ņam!

Rudenīgi aizkari
Čaklie ,,Vāverēni’’ kopā ar skolotāju veidoja
caurspīdīgi rudenīgus aizkarus no dažādiem
ziediem un koku lapām.

Skolotāju dienā pirmsskolas kolektīvs devās
uz Jelgavu, jaunu emociju, patīkamu un
pozitīvu brīžu meklējumos.

Mārtiņi, Mārtiņi!
Ziemai vaļā vārtiņi.
Rudentiņis projām iet,
Nu tik ziemu sagaidiet!
9.novembrī, pirmsskolas grupas
sanāca kopā, lai ar dejām,
dziesmām un rotaļām, atzīmētu
Mārtiņdienu un pavadītu rudeni.

Svētki mūsu Latvijai
Svinīgi, krāšņi un reizē jautri atzīmējām Latvijas 99.dzimšanas dienu.
Pasākumu atklājām ar sveicienu un himnas dziedāšanu. Bērniem
tika uzdoti izzinoši jautājumi par Latvijas novadiem, karogu un
ģerboni, par Latvijas galvaspilsētu un Brīvības pieminekli.
Pirms pasākuma katrā grupiņā pagatavojām latviskās svētku
rotas karoga krāsās (aprocītes, piespraudes, zēniem tauriņus un
kaklasaites, meitenēm matu rotas).

Ar šo mācību gadu
psihologu. Tikšanās
jautājumus, saistībā
psihologa viedokli
problēmsituācijās.

pirmsskolas pedagogiem ir iespēja klātienē tikties ar
reizēs, pedagogi var uzdot sevi interesējošus
ar bērnu audzināšanu un izglītošanu. Uzzināt
un saņemt ieteikumus, kā labāk rīkoties

,,Cāļus skaita rudenī
Tad, kad lapas krīt!...’’

Mīļi sveicam visu grupiņu
rudens jubilārus!

Tumšajos vakaros logos iedegas gaismiņas,
kuras sasilda mūsu sirsniņas, gaidot baltos
Ziemassvētkus. Ar gaišām domām un
siltumu sirdī sagaidīsim šos svētkus!

,,Gadalaiku karuselis’’ - Gardenes pamatskolas
pirmsskolas grupu avīze. ,,Mazulīšu’’, ,,Rūķīšu’’ ,
,,Vāverēnu’’, ,,Kāpēcīšu’’ un ,, Mazo Sprīdīšu skoliņas’’
raibu raibais notikumu un pasākumu ritējums gada
garumā. Avīze ,,Gadalaiku karuselis’’ būs ciemos pie
mums četras reizes gadā: novembrī, februārī, maijā un
augustā.

Uz tikšanos februārī!
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