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POLICISTU VELOBIEDRĪBA IZGLĪTO BĒRNUS 

 
Brauc ar velosipēdu- esi 

vesels! Arī mēs- Ekopadome- 

aicinām vairāk braukt ar velosipēdu.  

Iestādes teritorijā ir  vairākas 

velosipēdu novietnes, kuras arī tiek 

izmantotas – uz bērnudārzu brauc 

ne tikai bērni, bet arī darbinieki. 

Lai pārvietošanās ar velosipēdu 

būtu ne tikai veselīga, bet arī droša 

– aicinājām ciemos pārstāvi no 

Policistu velobiedrības. Nelielā sarunā bērni uzzināja noteikumus, kas jāievēro, kā arī 

svarīgāko par savu drošību, braucot ar velosipēdu. Bērni policijas pārstāvim uzdāvināja 

zīmējumu grāmatiņas. (Var skatīt arī: https://www.facebook.com/Policistu-

Velobiedriba/photos/) 
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Pašlaik Ekoskolu programmā ir 

iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir 170 izglītības iestādes, 

sākot no PII līdz pat augstskolām. 2010.gada rudenī arī Olaines PII „Magonīte” iesaistījās 

Ekoskolu programmā. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds 

no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti.  Par cik iestādē tika 

atklāts jaunais korpuss, svarīgi bija labiekārtot iestādes vidi, tāpēc pirmajā gadā 

izvēlējāmies tēmu – pirmsskolas izglītības iestādes vide un apkārtne.  

 2011.gada rudenī tika piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Latvijas 

Ekoskolas nosaukums.  

 2011./2012.m.g. tēma „Atkritumi”- saņemts 1.Zaļais karogs 

 2012./2013.m.g. tēma „Ūdens”- saņemts 2.Zaļais karogs 

 2013./2014.m.g. tēma „Mežs”- saņemts 3.Zaļais karogs 

 2014./2015.m.g. tēma „Veselīgs dzīvesveids” – saņemts 4.Zaļais karogs 

 2015./2016.m.g. tēma „Transports”- saņemts 5.Zaļais karogs 

 

 
Mūsu izvēlētā 2016./2017.mācību gada tēma – enerģija.  Uzdevumi- sekmēt 

priekšstatus par enerģiju, tās nozīmi, iegūšanu, pārveidošanu, izmantošanu un par šo   

procesu sekām, rosināt taupīgi, efektīvi izmantot enerģiju. 

Apbalvošanas ceremonija Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā 19.09.2016. 
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Pagājušajā mācību gadā piedalījāmies lietoto bateriju 

vākšanas konkursā.  

Savācām un nodevām 76 kg. 

 

 

GREENWALK! 

 
Mūsu iestādes darbiniekiem un bērnu 

vecākiem bija iespēja noklausīties semināru ciklu „Ekoloģiska un 

ekonomiska uzkopšana”.  Tēmas: Kas jāzina ikvienam par 

sadzīves ķīmiju? Svarīgākais par kosmētiku. Uzkopšana ar ūdeni 

un divu komponentu tīrīšanas šķiedras audumiem. Ūdens. 

 Pēc lekciju cikla noklausīšanās veicām pasūtījumu un 

iegādājāmies dažādus tīrīšanas līdzekļus iestādes telpu 

uzkopšanai, kā arī vēl saņēmām veicināšanas balvu- dāvanu karti 

no Greenwalk- videi un veselībai saudzīgu uzkopšanas un 

tīrīšanas līdzekļu  iegādei.  

 

 OLAINES NOVADA SPORTA 

DIENA 

 
 Kā katru gadu, arī pagājušajā mācību 

gadā piedalījāmies Olaines sporta centra 

rīkotajās Olaines novada iestāžu darbinieku  Sporta spēlēs . Ar lielu prieku un azartu 

centāmies izpildīt visus interesantos, sportiskos, 

reizēm arī sarežģītos uzdevumus.  Svarīgi ir būt 

lieliskai un draudzīgai komandai! 

 

MANS DRAUGS- VITAMĪNS! 

 
Latvijā audzēti dārzeņi, 

augļi.  Eksotiskie augļi. 

Kāds ir to ceļš līdz 

veikalam, mājām, 

bērnudārzam?  Vai 

ēdienā, dārzeņos, augļos  

ir vitamīni?  Kādi? Vai 

Latvijā audzēts tomāts 

ir veselīgāks nekā tomāts no Spānijas? Ja es dzeršu 

daudz piena, vai man būs balti zobi?      

Uz šiem un vēl 

daudziem citiem  jautājumiem meklējām un 

radām atbildes tematiskajās pēcpusdienās, 

mājturības nodarbībās. Arī Rudens svētkos 

„Mans draugs- Vitamīns!” – muzikālā, krāsainā un 

interesantā veidā bērni uzzināja par dārzeņiem 

un vitamīniem tajos, kā arī – ko var no tiem 

pagatavot. Paldies vecākiem par atbalstu! 

 

                  VIDES FORUMS 
Ekoskolu koordinatoru nometne jeb vides forums ir izglītojošs pieredzes apmaiņas 

pasākums Ekoskolu pārstāvjiem.  Katru gadu arī kāds Ekopadomes pārstāvis no  mūsu 

iestādes piedalās Eko-nometnē. Par tradīciju kļuvušais vasaras forums šoreiz notika 

Zvejniekciemā,  un turp devās  Lija Kalniņa. Šogad forums bija veltīts dabas aizsardzībai 

un sugu izmiršanas apturēšanai - tādēļ bija ietvertas ne tikai izglītojošas nodarbības, bet 

arī praktiski aspekti, kas mazina sugu izmiršanas iemeslus. Kā lielākais no tiem ir arvien 

pieaugošs gaļas produktu patēriņš pasaulē, tādēļ šis bija pirmais forums, kura ēdienkarte 

bija bez gaļas produktiem.  

Dalība forumā -  

labs veids, lai 

kopīgi dalītos 

pieredzē, mācītos 

gan lekcijās, gan 

darbnīcās, kopā 

saliedētos un ar 

savām rīcībām 

sekmīgāk 

aizstāvētu 

apkārtējo vidi. 



Olaines PII “Magonīte” 

 

OLIMPISKĀ DIENA 2015 

 
 “Olimpiskās dienas 2015” devīze Latvijā bija- 

“Nebrīnies. Piedalies!” un tā tika veltīta Olimpiskā 

sporta veida – basketbola popularizēšanai. Vienlaicīgi 

visās Latvijas “Olimpiskās dienas 2015” norises 

vietās – arī PII „Magonīte”-  pasākums sākās ar 

Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis bija 

dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās 

dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi 

veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas 

sastāvdaļu. Izglītības iestāžu audzēkņi iepazinās ar  

basketbola un tā 

spēles  

noteikumiem, 

piedalījās stafetēs 

un citās sporta 

sacensībās. 

“Basketbols ir 

mana spēle!”. 
 

SNIEGA DIENA 

Sniegs,  sniega pikas un sniega kaujas. Sniegavīrs,  sniegameitene un krāsainās ledus 

krelles. Cik daudz prieka var rast, darbojoties ar sniegu un izbaudot ziemas priekus!    

 

 

 

 
 

GLOBĀLĀS RĪCĪBAS DIENAS 

 

Novembra sākumā 

Rīcības dienas notika 

arī mūsu pirmsskolā, 

akcentējot tēmu 

“Transports”. 

Nedēļas laikā grupās 

tika organizētas 

radošās darbnīcas, tematiskās pēcpusdienas, bērnu 

darbu izstādes, zīmējumu konkursi, spēles un 

rotaļas par tēmu.  

 

Kādā  

grupā 

skolotājas  organizēja pēcpusdienu 

kopā ar vecākiem par tēmu „Transports” (konkursi, 

radošās darbnīcas, mīklu minēšana un citas aktivitātes 

par tēmu).   

IZSTĀDE „MANS SAPŅU AUTO”  
 

Sadarbībā ar bērnu vecākiem tika organizēta 

izstāde „Mans sapņu auto”. Vecāku atsaucība bija 

ļoti liela un viņu fantāzija un izdoma- apbrīnas 

vērta! Auto modeļi bija visdažādākie- mazi un 

lieli, no papīra, no plastmasas, no metāla un pat no 

šokolādes!  Izstāde bija plaša, krāsaina un idejām 

bagāta. Paldies vecākiem par atsaucību! 

KĀ TOP PAŠGATAVOTIE  EKO-SVEČTURI ?  
 

    Auto vai     

    divritenis?    Esi uzmanīgs  

              uz ceļa!  
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FOTO-IZSTĀDE „SKAT, KO REDZĒJĀM 

CEĻOJUMĀ!” 

 

Ceļojums- tā ir lieliska iespēja ko jaunu ieraudzīt, 

uzzināt, iepazīt savas un arī citu tautu kultūru.  

Ceļojumos dodas visi, arī bērni kopā ar vecākiem - 

tuvākos vai tālākos. Tāpēc Ekopadomei radās doma- uzaicināt bērnus un viņu vecākus 

CEĻOT!  Bet, ceļot ar fotogrāfiju palīdzību - padalīties savos ceļojuma iespaidos un 

piedalīties fotoizstādē „Skat, ko redzējām ceļojumā!”. Ceļojums mums bija lielisks- ne tikai 

apceļojot Latviju, bet bijām arī Lietuvā, Igaunijā, Grieķijā, Turcijā, pat Kanāriju salās! 

 

 

 

ATPAZĪSIM KOKUS NE TIKAI VASARĀ!  

 

Ekopadome jau 

kādu laiku plāno 

visiem iestādes 

teritorijā esošajiem 

kokiem, krūmiem 

izgatavot nosaukumu 

plāksnītes.  Ir jau 

tapušas pirmās  

plāksnītes – senajam 

ozolam, mazajai ābelītei, ceriņiem, eglei, kadiķim, pīlādzim, 

liepai, kļavai. Taču darbs ir tikai sākuma posmā, vēl daudz 

darba jāpaveic... 

  

PĀRVIETOTIES VESELĪGI KATRU 

DIENU !    

    

  Pārvietoties veselīgi! – 

arī grupu laukumiņos 

pastaigas laikā!    

 

 

METODISKAIS 

MATERIĀLS 

Pedagogi izstrādāja un  apkopoja 

metodisko materiālu par tēmu 

„Transports” , ko varēs izmantot 

mācību procesā. 

 

 PAVASARA SPORTA DIENA 

 Kad pavasarī saule silda siltāk un daba tā vien vilina, 

radās doma Lieldienas sagaidīt sportiskā noskaņojumā. 

Sporta dienā organizējām 

stafetes, dažādas rotaļas 

un sacensības. Balvā – 

katram bērnam vimpelis, 

kuru gatavošanā piedalījās 

grupu skolotājas. 

 

 

 


