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Nodarbības plāns
Pirmsskolas vecuma bērniem

Tēma: FIGŪRU APGŪŠANA

Mērķis: Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu

 Uzdevumi: Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru

Resursi: Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām

Norise:

Bērni sadalās pa pāriem. Katram pārim uzdot sniegā “uzzinēt” kādu konkrētu figūru. 
Bērni savā starpā komunicējot vienojas, kur kuram jāiet, cik daudz, cik tālu, kad 
jāpagriežas u.l., lai izpildītu šo uzdevumu. Kad figūra ir “uzzīmēta”, skolotājs iedod 
laminēto kartiņu un bērni analizē, vai izveidojuši tādu pašu, vai un kur ir kļūdījušies, kas 
bija jādara, lai rezultāts tiktu sasniegts. Uzdevumu var padarīt sarežģītāku, iekļaujot 
tādas figūras kā, trapece, paralelograms, taisnleņķa trīstūris, parabola u.l. 
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Tēma: DABASZINĪBAS

Mērķis: Izpratnes veidošana par lietām un priekšmeties, kuri neiederas dabā; koncentrēšanās 
un atmiņas trenēšana

 Uzdevumi: Atpazīt un atcerēties priekšmetus, kuri neiederas dabā

Resursi: Dažādi priekšmeti, lietas, kas neiederas dabā (drēbju pakaramais, kurpe, rotaļu lācītis, 
grāmata utt)

Norise:

Bērnam parāda marķētu ceļu, kurā vieņiem jāatrod lietas vai priekšmeti, kuri neiederas 
dabā. Bērns iziet šo taku un nosauc skolotājam, cik un kādus priekšmetus viņš ir 
redzējis. Ja skolotājs dzird, ka visi priekšmeti nav pamanīti, bērns iet vēlreiz. 
Priekšmetus ar rokām neaiztiek, tikai ierauga un atceras. Ja kādu priekšmetu tik un tā 
nemapana, var lūgt palīdzību kādam citam bērnam un tad iet kopā. 
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Tēma: KOKU SUGAS

Mērķis: Koku sugu atpazīšana, darba analīze, kopsavilkuma veidošana, darba prezentēšana

 Uzdevumi: Atpazīt koku sugas, prast atzīmēt tās savā lapā, prezentēt savu darbu

Resursi: Balta A4 rūtiņu lapa uz kuras uzzīmēti koki (vai uzlīmētas koku lapas vai izprintēta koka 
bilde), parastais zīmulis vai krītiņš

Norise:
Bērnam iedot A4 rūtiņu lapu, uz kuras rindā ir uzzīmēti dažādi koki. Bērns iet pa 
marķētu ceļu un cenšas atpazīt kokus, kurus redz apkārt. Ja atpazīst bērzu, stabiņā 
uzvelk vienu krustiņu, ja redz vēl vienu, tad blakus uzvelk vēl krustiņu. Beigās izveidojas 
diagramma, kuru var analizēt, salīdzināt, prezentēt.
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Tēma: SASKAITĪŠANA 10 APJOMĀ 

Mērķis: Pilnveidot saskaitīšanu 10 apjomā, veicināt sadarbības prasmes

 Uzdevumi: Atrast noteiktu skaitu kociņu, sameklēt bērnu, ar kuru kopā veidojas vajadzīgā summa

Resursi: Koku zariņi, akmeņi, čiekuri vai citi dabā sastopami materiāli

Norise:

Skolotājs katram bērnam uzdot sameklēt noteiktu skaitu kociņu (katram citu skaitu).  
Tad skolotājs uzdot sameklēt bērnu, ar kuru kopā veidotu noteiktu kociņu summu (bērni 
nedalās pāros, bet katram bērnam jāatrod cits bērns). Kad uzdevums ir izpildīts, 
skolotājs nosauc jaunu summu un bērns turpina meklēt uzdodot jautājumus un skaitot 
kociņus.
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Tēma: AUGU ATTĪSTĪBAS STADIJAS

Mērķis:  Izpētīt pienenes attīstības stadijas

 Uzdevumi: Atrast 5 pieneņu attīstības stadijas un salikt tās atbilstošā secībā s ākot ar pumpuru un 
beidzot ar pāriedējušas pienenes kātu

Resursi: Pieneņu pļava

Norise:

Nodarbība veicama pavasarī laikā, kad zied pienenes. Bērni pirms tam tiek 
iepazīstināti ar pienenes attīstības stadijām (pumpurs, zieds, pārziedējis zieds utt). 
Pļavā katrs bērns meklē visas 5 pienenes attīstības stadijas noplūcot konkrēto ziedu. 
Tad bērns kārto noplūktās pienenes atbilstošā secībā. Bērnam veidojas izpratne par 
dabas procesiem, dzīves cikliem. 
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Tēma: ORIENTĒŠANĀS DABĀ  

Mērķis: veicināt izpratni par teritoriju, laukumu

 Uzdevumi: Pēc skolotāja komandas labirintā atrast konkrētu priekšmetu

Resursi: Plastmasas bumba, akmens, koka zars, cimds jebkāds drošs un saprotams priekšmets, 
kas pieejams. Sniega lāpsta, apsnidzis laukums

Norise:

Nodarbība notiek ziemā, skolotājs ir sagatavojis labirintu sniegā, bērnam pa maziem 
celiņiem ir jānonāk līdz konkrētam priekšmetam nekāpjot sniegā, nepārlecot pāri, 
drīkstot pārvietoties tikai pa iztīrīto celiņu. Labirintu iziet pa vienam. Kamēr viens meklē 
īsto ceļu labirintā, pārējie bērni slēpo, šlūc no kalna, notiek brīvā rotaļa. Ja labirinti tiek 
pildīti regulāri, skolotājs var uzņemt laiku un bērni var sacensties uz ātrumu. 
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Tēma: ORIENTĒŠANĀS DABĀ UN LASĪŠANA

Mērķis: Veicināt bērnu sadarbības, lasīšanas	prasmes, orientēšanos dabā, kartes lasīšanu

 Uzdevumi: Sadalīties, kurš meklēs kartiņu. No atrastajām kartiņām salikt vārdu

Resursi: Balta A4 lapa, zīmulis, laminētas kartiņas ar	bur*em. Kā alternatīvu var izmantot koka 
ripiņas, uz kurām uzrakstīti bur*.

Norise:

Bērniem tiek iedota karte, kurā skolotājs atzīmējis vietas, kur noliktas laminētās 
kartiņas. Bērni vienojas, kā kartiņas tiks meklētas (līderis pasaka, kur kuram jāiet, var 
iet visi uz visiem atzīmētajiem punktiem, var dalīties pa pāriem utt). Kad salasītas visas 
kartiņas, skolotājs uzdot jautājumu, uz kuru bērni var viegli atbildēt (atbildes vārdu veido 
salasītās kartiņas). Ar dotā uzdevuma palīdzību var veicināt arī skaitīšanas prasmes 
vai figūras, tādēj’di jāizmanto dažādas skaitļu kartiņas un figūru kartiņas. 



Metodes tapušas projekta “Meža skola - reģionālais resursu centrs mācībām brīvā dabā” apmācībās “ Meža skola - 
paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā. 

Apmācību laikā pedagogi apguva valdorfpedagoģijas metodes brīvā dabā, ezeru ūdens pētīšanas metodes, gaisa 
kvalitātes notiekšanas metodes, izmantojot ķērpjus kā bioindikatorus. Tika piedzīvoti daudzii krāsiani brīži un pieredzes. 

Rīkoja biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai”:

2015.gadā dibināja 1.alternatīvo skolu Latgalē – pamatskolu “Preiļu Brīvā skola”, kura 2016.gadā ir akreditēta un kuras 
viens no stūrakmeņiem ir jēgpilna, aktīva un integrēta apmācības procesa veidošana, lielu uzsvaru liekot uz iešanu 
dabā. NordPlus projekta ietvaros 3 skolotāji 2016.gada 1.-5.februārim apmeklēja Somiju, kur vēroja, kā notiek mācību 
stundas ārā. Biedrība 2016.gada maijā dibinājusi Vides reģionālo resursu centru, kura viens no galvenajiem 
uzdevumiem ir vides un meža izglītības veicināšana, dažādošana un popularizēšana visās sabiedrības grupās.
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