
Mazo Pumpurnieku gaitas jau 

piecpadsmito gadu. 

 

Šajā skaistajā zelta rudenī  piecpadsmito reizi Pumpuru vidusskolas durvis vēra 5.-6. 

gadīgie bērni, lai pilnveidotu savas zināšanas obligātajā pirmsskolas sagatavošanas 

programmā. Programma ietver sevī priekštatus par apkārtējo pasauli, uzvedību tajā, 

attieksmi pret to, kā arī bērna pašapziņas, saskarsmes kultūras, sadzīves iemaņu 

veidošanu,  personības attīstīšanu. Notiek iepazīstināšana ar dabu, apkārtni, 

sabiedriskās dzīves norisēm,  kā arī runas attīstīšana, matemātisko priekštatu 

veidošana, sports, mūzika un tēlotājdarbība. 

Piecpadsmit mācību gadu laikā veiksmīgi skolas gaitām sagatavoti ap sešsimts bērnu, 

kas uzsākuši mācības 1. klasē. Lielākā daļa šo bērnu turpina mācības Pumpuru 

vidusskolā līdz pat 12. klasei. 

Ko tad skolā dara paši mazākie?    Uzsākot mācības pamatskolā, bērniem tiešām 

jāapgūst daudz dažādu prasmju un iemaņu,-sākot ar burtiem un cipariem līdz pat 

lasāšanai un rakstīšanai, skaitīšanai un atņemšanai. Lai mācību process būtu radošs, 

atbilstošs bērnu interesēm, klases telpās ir labs tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums(dators, projektors,TV, CD,galda un didaktiskās spēles).Skolotājas 

piedāvā tēmas un aktivitātes, kas interesē un attīsta 21.gadsimta bērnus. Mācību 

procesu organizē tā, lai bērns iegūtu gan zināšanas konkrētā mācību priekšmetā,gan 

universālas, vispārējas prasmes un darbības pieredzi.Mācību darbs tiek organizēts 

gan  frontāli,  apakšgrupās, individuāli- bērniem attīstošā un drošā vidē. 

Neliels ieskats šī rudens pasākumos!  Pirmie atnāk Miķeļdienas svētki ar rudens 

tirgiem. Tirdziņš tiek rīkots arī mūsu skolā. Mēs esam mazi, tirgoties vēl neprotam, 

bet mākam izcept āboļrausi. Šajā procesā bērni apgūst pirmās darba iemaņas, prasmi 

sadarboties ar vienaudžiem. Rezultāts sagādāja ne tikai prieku par paveikto, bet arī 

labi garšo pašiem cepējiem un viņu vecākiem. 

Apmeklējam koncertlekcijas”Muzikālās pasakas mazajiem”, kas tiek rīkotas Dzintaru 

koncertzālē. Šie koncerti pilnveido bērnu jūtu pasauli, zināšanas par dažādiem 

mūzikas žandriem, iepazīstina ar pasaku varoņiem. Lai apmeklētu koncertus 

pārvietojamies ar sabiedrisko transportu. Bērni mācās būt patstāvīgi, ievērot dažādus 

uzvedības noteikumus. Mācās būt draudzīgi, atsaucīgi un uzmanīgi pret vienaudžiem 

un pieaugušajiem. 



Pumpuru vidusskola ir Eko-skola . Mazie bērni  arī mācam dzīvot un domāt „zaļi”. 

Esam iesaistījušies makulatūras vākšanas konkursā”Izglābsim kokus”. Rūpējamies par 

savu tuvāko apkārtni un kopīgi grābām lapas rotaļu laukumā.Katru gadu gatavojam 

putnu barotavas un būrīšus-tā palīdzam mazajiem draugiem.Devāmies sēņot uz 

vietējo mežu.Bērni nostiprināja zināšanas par ēdamām un neēdamām 

sēnēm.Mācījāmies orentēties sev neierastā vidē-mežā. 

 

Nesen pie mums ciemojās Mikrobs un Burbulīte.Tas tik bija jautri un pamācoši! 

Burbulīte mācīja pareizi mazgāt rokas un ievērot higiēnas noteikumus.  Mikrobam 

palika neinteresanti. Viņš bija noskumis, ka nevar nevienam kaitēt!Te jāsaka liels 

paldies aktīvajiem un atsaucīgajiem bērnu vecākiem par iesaistīšanos audzināšanas 

un mācību procesā. 

Mazajiem skolēniem priekšā vēl daudz interesantu nodarbību un pasākumu. Ar 

satraukumu gaidām Latvijas Valsts svētkus. Tas būs pirmais lielais pasākums kurā 

sniegsim priekšnesumus uz īstas skatuves. Pārrunājam un domājam, kā iepriecināt 

vecākus Ziemassvētkos, jo sniega pārsliņas jau krīt! 

Bērnu  zināšanu, prasmju, iemaņu veidošana notiek visa mācību gada garumā, kopā 

ar skolotājām, kas mīl savu darbu un mazos skolēnus. Arī turpmāk priecāsimies par 

katru, kas izvēlēsies Pumpuru vidsskolas pirmsskolas klasīti,lai dotos aizraujošā 

piedzīvojumā uz zināšanu pasauli. 

Pumpuru vidusskolas pirmsskolas skolotāja Raisa Biseniece 

 


