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Projekta “Bur, bur- uzmini, ko bur!” materiāliem 
Free Cliparts. Clipart Library
Personīgā arhīva



Pirmsskolas projekts

Piedalās: Jaunpiebalgas vidusskolas, Kalnciema vidusskolas, PII “Mežmaliņa”



Tiek rosināta iztēle “buroties”.

Notiek iepazīšanās, burtu izloze un balsošana.

Tiek domāti vārdi ar konkrētu sākuma burtu. 

Notiek radoša burta izveide, apstrāde.

Tiek veikta izloze vārdiem un stāsta pakāpeniska veidošana. 

Notiek stāsta tēlu radoša izveide un satura izspēlēšana, 
filmēšana.

Tiek domāta dejas daļa, apgūtas citu izdomātās dejas daļas.

Tiek iziets burta maršruts, izmantojot aplikāciju telefonā. 
Dalīšanās ar citiem. 

Notiek satura apkopošana virtuālajā grāmatā.

Noslēgumā Virtuālās grāmatas atvēršanas ballīte. 



Pēc ievada aktivitātes, kad bērni izveidojuši 
savus ideju mākoņus “Ko varētu uzburt”, 
pirmajā videokonferencē viņus pārsteidz burve, 
kura rosina uz dažādām aktivitātēm, lai kopīgi 
uzburtu “grāmatu datorā” (Virtuālā grāmata).

Vai visi 
mani 

dzird? 

Ieteikums no pieredzes: 
VIENMĒR izmēģināt 

videokonferenci pirms 
pasākuma ar TIEM 

PAŠIEM rīkiem (datoriem)!

https://www.thinglink.com/card/1291444683892850691


Kā visu padarīt bērniem saistošu? 

Kaut kas bērnu 
radīts

Kaut kas, no kā var 
izvēlēties

Kaut kas dots gatavs

https://wheelofnames.com/lv/

Prieks

https://wheelofnames.com/lv/


Bērnu radītais Projekta ideju mākoņi

Bērnu izvēlētais Burts, par kuru nobalso vairākums

Bērniem dotais Pēc nejaušības principa izvēlētie burti. Uzdevumi (izdomāt un radīt).

Pirmā videokonference

Visās aktivitātēs kopā bērni vēl radīja: Burtu savā iecerētajā tehnikā
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Stāstu- Pasaku par 
laimīgo biti.



Stāsta tēlus un 
dekorācijas, ar ko 
pēc tam izspēlēja 
teātri.

Radoši apstrādādus 
sava izietā 
maršruta attēlus.

Dejo



Burvīgu Ballītes galdu - visi produkti sākas ar “B” (pat ja 
mums tā pirmajā acu uzmetienā neliekas).



1.posma izvērtējums

Bērni arī izvērtēja divos posmos notikušās aktivitātes 

Secinājumi: 
• bērniem patīk radīt,

• visvairāk patīk ballītes (starp citu, 
arī pieaugušajiem).



Kā rīkoties kā 
mentoram? Kā 
sastrādāties ar 
mentorējamo?

Psiholoģiskā drošība

Savstarpēja uzticēšanās

Struktūra un skaidrība 

Darba nozīmīguma 
personiska uztvere

Jēgpilnība

Pozitīvās emocijas • Uzmundrinājumi, uzslavas, 
patiesa interese, 
novēlējumi, patīkami 
pārsteigumi.• Darbībai un 

rezultātiem jābūt 
jēgpilniem, vērtīgiem, 
noderīgiem.

• Jāprot iedegties par to, 
ko dari, darīt ar prieku 
un no sirds.

• Skaidri izstrādāts plāns, 
savstarpēja vienošanās, 
ko sagaidām viens no 
otra. Noteikumi, kas 
darīti zināmi. 

• Termiņi. Atbildības 
sadale. Kad, kur, cikos.  

• Jautāt par 
neskaidro. 
Uzklausīt. 
Pieļaut, ka var 
būt dažādi 
varianti.

• Uztvert kļūdas kā 
neatņemamu procesa 
sastāvdaļu. Raudzīties ar 
mīlestību un iecietību. 
Piedot. Smaidīt. Zināt, ka 
viss ir kārtībā. 



Paldies par uzmanību!


