Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīts svētku pasākums
„Latvijas dzimšanas diena”.
Bērnudārza audzēkņiem veltītā sarīkojuma scenārijs izceļas ar precīzu uzbūvi un
prasmīgu teatralizācijas pielietojumu. Sarīkojuma saturs atbilst bērnu vecuma
īpatnībām, un pozitīvi vērtējama pašu audzēkņu aktīva iesaistīšanās darbībā.
Bez tam sarīkojumā izpaužas audzēkņu iepriekš veiktā darba kvintesence un
nostiprinājums jau apgūtajam savas Dzimtenes dabas izzināšanā, kas realizējas kā
Valsts dzimšanas dienas svinības.
Autors: Vineta Vītola
Sarīkojuma mērķis: Veidot bērna izpratni par Latviju kā zemi, kurā dzīvojam.
Tēma: Latvijas daba, mans ciems un bērnudārzs, manas kaimiņu tautas.
Ideja: Latvija ir mana mīļā zeme, jo tajā ir skaista daba, manas mājas un mani draugi.
Mērķauditorija: Rīgas rajona PII ”Saimīte”’ bērni no „Rūķīšu”(5-6g), „Rakaru”(45g.), „Podziņu”(4-5g.), „Bitīšu”(5-6g.), „Cālēnu”(5-6g.) un „Skudriņu”(6-7g.) grupām.
Sarīkojuma norise
Mūzikas zāles noformējums:
Pie centrālās sienas piestiprināta liela Latvijas kartes kontūra, kuru ieskauj zila jūra ar
uzlīmētām, bērnu izgatavotām zivīm.
Katras grupas vietu zālē norāda krāsains aplis, uz kura ir katras grupas bērnu veidota
aplikācija pēc katrai grupai atbilstošās tēmas:
•
„Rūķīšu” grupa- Latvijas upes un ezeri,
•
„Rakaru” grupa – dzīvnieki Latvijā,
•
„Podziņu” grupa – putni Latvijā,
•
„Bitīšu” grupa – Latvijas galvaspilsēta Rīga ,mans ciems Piņķi un bērnudārzs
„Saimīte” ,
•
„Cālēnu” grupa –Rīgas tilti,
•
„Skudriņu „ grupa – Latvijas kaimiņu valstis un to karogi.
Bērniem rokās pašu gatavotas figūras, kuras atbilst katras grupas tēmai un kuras tiks
ievietotas Latvijas kontūrā ar lipekļa palīdzību.
Skatuvītes labajā stūrī ir aizslietnis, dekorēts ar eglītēm un krāsainām rudens lapiņām.
Aiz aizslietņa darbosies divas skolotājas, kuras tēlos ciemiņus no Āfrikas – Tīģerēnu un
Pērtiķēnu, kuriem katras grupas bērni iepriekš rakstījuši vēstuli – ielūgumu atbraukt uz
Latviju, uz Babītes pagasta Piņķiem, uz bērnudārzu „Saimīte”, ar aicinājumu piedalīties
Latvijas dzimšanas dienas svētkos. Izgatavots arī kartona vilciens ar uzrakstu „ĀFRIKARĪGA”, kura lodziņos sēdēs Pērtiķēns un Tīģerēns.
Bērniem pulcējoties, zālē kā fona mūzika skan CD ieraksts „Nāc sadziedāt!”, kurā
skan latviešu tautas dziesmu instrumentāls pavadījums J.Lūsēna apdarē.
Bērni un skolotājas, sameklējot grupai atbilstošo attēlu apsēžas uz krēsliņiem.
Svētku vadītāja:
Kas ir tā zeme, kuru labi zinām?
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Kur plaši lauki, meži, debess zila, zila!
Kur ģimene un visi labie draugi!
Tā mūsu Latvija, to visi ļoti mīlam!

(Vineta Vītola)

„Labdien visiem! Šodien „Saimītē” kopā esam pulcējušies uz mūsu mīļās Latvijas
dzimšanas dienu. Lai skan Latvijas himna, kuru dziedās Ričards no „Rūķīšu „grupas:

•

Latvijas valsts himna „Dievs svētī Latviju!”(Kārlis Baumanis)

Aiz leļļu skatuvītes atskan vilciena svilpe un vilciena skaņas (vilciena skaņas un
svilpe CD ierakstā).
Svētku vadītāja tēlo izbrīnu par dzirdēto vilciena skaņu un aktivizē bērnu uzmanību
tam, kas notiks uz aizslietņa. Tur parādās vilciens ar uzrakstu ĀFRIKA – LATVIJA.
Vilciena logos sēž Pērtiķītis un Tīģerēns un abi sarunājas:
Pērtiķēns:
„Paskaties kas te ir sapulcējušies! Bērni līdzīgi kā pie mums Āfrikā, tikai balti!”
Tīģerēns:
„Pajautāsim bērniem, vai mēs esam Latvijā?”
Tīģerēns un Pērtiķēns (abi reizē):
„Labdien! Vai jūs lūdzu mums pateiktu, kur mēs esam nokļuvuši? Vai šeit ir
Latvija?”
Svētku vadītāja: (pieejot pie aizslietņa)
„Jā, jā viss ir pareizi – jūs atrodaties Latvijā. Šeit ir Piņķu bērnudārzs „Saimīte”. Mēs
jums sūtījām ielūgumu uz Latvijas dzimšanas dienas svētkiem. Vai mūsu ielūgumu
saņēmāt?”
Tīģerēns:
„Jā, protams, saņēmām! Tāpēc arī esam šeit ieradušies!”
Svētku vadītāja:
„ Bērni! Vai jūs atpazināt, kas tie tādi par ciemiņiem?
Pareizi! Tie ir mūsu jaunie draugi no tālās Āfrikas- Tīģerēns(bērni aplaudē) un
Pērtiķēns(bērni aplaudē)”.
Pērtiķēns un Tīģerēns: („izkāpjot” no vilciena)
„Ļoti ilgi braucām, gulējām, skatījāmies pa logu, atkal gulējām...
Tīģerēns:
„Nu gribam uzzināt visu par Latviju. Vai jūs pastāstīsiet to mums?”
Svētku vadītāja:
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„Tad klausieties un skatieties! Bērni to jums šodien pastāstīs”.
•

Dziesma „Vai tu zini kas ir Latvija?”( Ilzes Arnes mūzika, Māras Zālītes
vārdi)
Dzied meiteņu ansamblis.

Pērtiķēns:
„Mēs esam dzimuši Āfrikā. Kas tad ir mūsu dzimtene?”
Bērni:
„Āfrika!”.
Svētku vadītāja:
„Tagad klausieties uzmanīgi. Par Latvijas mežiem, par kokiem kas tajos aug, par
Latvijas upēm un ezeriem stāstīs bērni un skolotājas no grupas „Rūķīši”.

Grupas skolotāja:
Skaista mana tēvu zeme,
Par visām zemītēm
Zaļi lauki, zaļi meži,
Zilis jūras ūdentiņš (Latv. t. dz.)
Grupas bērni un skolotājas ievieto Latvijas kartes kontūrā lielākās upes, ezerus un
parāda Baltijas jūru. Kartē izklaidus saliek arī Latvijā pazīstamākos kokus – bērzu, egli,
priedi, ozolu utt.
•
Deja „Zvejnieks mani aicināja”(latv.t.deja) – dejo bērni no grupas „Rūķīši”,
dzied visi bērni.
Tīģerēns:
„Man patika jūsu deja un dziesma. Bet sakiet, vai tīģeri, lauvas, papagaiļi pie
jums mežos arī dzīvo?”
Svētku vadītāja:
„Sakiet, bērni – vai dzīvo”?
Bērni:
„Nē! Nedzīvo. Šie zvēri dzīvo tikai siltajās zemēs”.
Svētku vadītāja:
„Tagad bērni no grupām „Rakari” un „Podziņas” pastāstīs par to, kādi dzīvnieki un
putni dzīvo Latvijā”.
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Grupas skolotāja:
Cipu, capu vāverīte
Ar ezīti riņķi griež.
Kamēr ezis riņķi grieza
Vāver’ koka galiņā! (Latv.t.dz)

Grupas „Rakari” skolotāja demonstrē Latvijas mežos dzīvojošo dzīvnieku figūras,
stāsta par tiem. Bērni ievieto kartē lāča, vilka, lapsas, vāveres, eža, mežacūkas, aļņa un zaķa
figūras.
Grupas „Podziņas” bērni:
Padziedi, mazputniņ, pavītero
Ieleci krūmiņā tā tava muiža. (Latv.t.dz.)
Grupas „Podziņas” bērni un skolotāja demonstrē Latvijas mežos dzīvojošo putnu
figūras, un lūdz bērniem tos atpazīt. Pēc tam ievieto Latvijas kartē pūces, dzeņa, zvirbuļa,
baloža, zīlītes un strazda figūras.
Pasākuma turpinājumā „Podziņu” grupas bērni iemāca Tīģerēnam un Pērtiķēnam
Latviešu tautas rotaļu par putniem - un spēlē to kopā ar bērniem.

•

„Šikutēni, šekutēni” (Latv.t.rotaļa)

Svētku vadītāja:
„Bērni, vai jūs zināt, kas ir Latvijas galvaspilsēta? (Rīga).
Un kā sauc to vietu Latvijā, kur dzīvojam mēs? (Piņķi). Arī šīs vietas kartē mēs
gribētu iezīmēt. To izdarīs grupiņas „Bitītes” skolotāja un bērni”.
Grupas bērni un skolotāja ievieto Latvijas kartē Latvijas galvaspilsētas Rīgas un
Piņķu baznīcas un bērnudārza siluetus, kurus dažādās tehnikās izgatavojuši bērni..
Svētku vadītāja:(spēlē) visi svētku dalībnieki dzied:

•

Latviešu tautas dziesma „Rīga dimd”

„Cālēnu” grupas skolotāja:
Rīgas tilti – plaši tilti
Pāri gāju dziedādams.
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Jājautā vai bērni zin,
Cik to Rīgas tiltu ir? (Vineta Vītola)
Bērni mēģina atcerēties un nosaukt visus zināmos Rīgas tiltus (zināšanas apgūtas
grupās nodarbību laikā). Arī tilti tiek ievietoti Latvijas kartē pāri Daugavas upei – Salu tilts,
Vanšu tilts, Akmens tilts, Dzelzceļa tilts.

Svētku vadītāja: aicina visus pasākuma dalībniekus rotaļā:
•

Latviešu tautas rotaļa „Mēs ejam caur Rīgas tiltu”

(Tīģerēns un Pērtiķēns visu pasākuma laiku kustās uz skatuvītes vai parādās dažādos
leļļu aizslietņa lodziņos)
Svētku vadītāja:
„Vai visi bērni zina, kā cilvēki sveicina viens otru dienā satiekoties”?
Bērni atbild:
„Labdien”!
Svētku vadītāja:
„Taču citās valstīs cilvēki sveicinās citādāk. Vai jūs zināt, kurā valstī sveicinās ar
vārdu „Privet!”?
Bērni:
„Tā sveicinās Krievijā un arī citreiz Latvijā”. Visi kopā izrunā krievisko
sasveicināšanos.
Svētku vadītāja:
„Citādi nekā mēs sasveicinās mūsu Latvijas kaimiņu zemēs. Par kaimiņu zemēm
pastāstīs grupas „Skudriņas” bērni un skolotāja”:
Bērni un skolotāja no grupas „Skudriņas” Latvijas kartē ievieto kaimiņu valstu
karodziņus un nosauc Latvijas kaimiņu valstis. Visiem svētku dalībniekiem iemāca
sasveicināšanos krievu, igauņu, lietuviešu un baltkrievu valodās, kurus kora runā iemācoties
atkārto pasākuma dalībnieki: baltkrieviski-dobrīj deņ, lietuviski-labas rītas, igauniski- teretere, krieviski- privet.
Lai varētu izmēģināt sasveicināšanos citās valodās „Skudriņu” grupas bērni aicina
visus uz rotaļu:

•

Rotaļa „Labdien!” (pēc K. Orfa).
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Pērtiķēns un Tīģerēns reizē:
„Ai, ai – kā mums patīk piedalīties jūsu ballītē! Un cik daudz ko mēs šeit uzzinājām
par Latviju. Mēs arī redzam, cik tagad jūsu Latvija ir skaista!”.

Svētku vadītāja:

„Vēl tikai mūsu Latvijā ir jāievieto cilvēki, kas dzīvo Latvijā!”
(Skanot mūzikai pārstāvji no katras grupas ievieto Latvijas kartē cilvēku figūras).
„Ārā tagad ir vēls rudens un daudz skaistu, krāsainu lapu.
Izgreznosim mūsu mīļo dzimteni ar krāsainām koku lapām un skolotājas
nodziedās Latvijai dzimšanas dienā apsveikuma dziesmiņu!”
•
vārdi)

Dziesma „Nāk rudens apgleznot Latviju”( U..Stabulnieka mūzika un J. Petera
Dzied skolotāju ansamblis.

Tīģerēns(mazliet skumīgi):
„Pie jums te ir tik jauki un mīļi, taču es jau esmu sailgojies pēc mājām. Es gribu
braukt atpakaļ uz savu dzimteni Āfriku.”
Svētku vadītāja:
„Tīģerēnam ir taisnība. Ciemos ir jauki, bet katrs tomēr ilgojas pēc savām
mājām, pēc savas dzimtenes. Lai jūs atcerētos, ka bijāt Latvijā bērni jums
uzdāvinās piemiņai pašu izgatavotus Latvijas karodziņus. Kādreiz savā Āfrikā
atcerieties par mums – par bērniem no Latvijas un brauciet ciemos pie mums
arī citā gadā!”
(Skanot „Nāk rudens apgleznot Latviju” melodijai, bērni no katras grupas
aiznes un iedod karodziņus draugiem no Āfrikas.)
Pērtiķēns un Tīģerēns:
„Paldies, jums bērni – paldies!”
Svētku vadītāja:
„Visi bērni pamāsim Pērtiķēnam un Tīģerēnam! Atā”! (Skanot vilciena svilpei un
ierakstam CD, personāži „aizbrauc” – roku lelles pazūd aiz aizslietņa).
Svētku vadītāja:
„Paldies visiem par sagatavotajiem priekšnesumiem un teiksim visi reizē: „Daudz
laimes Latvijai dzimšanas dienā!” (visi kora runā saka sveicienu vēl vienu reizi).
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Izejot no zāles jūs visus sagaidīs grupu auklītes ar svētku kliņģeriem. Lai jums
visiem jauks svētku turpinājums pie svētku galda!”
Fonā skan latviešu tautas dziesmu fonogrammas un grupiņu bērni un skolotājas
sadevušies rokās (virtenītēs) dodas ārā no svētku zāles. Pie durvīm katru grupiņu sagaida
auklīte ar svētku kliņģeri rokās un ved bērnus uz grupiņu, lai sēstos pie svētku galda,
nopūstu svecītes svētku kliņģerī un aiznestu svētku prieku tālāk- savās ģimenēs.
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