Mazais Gudrinieks
Gripas un citu vīrusu laikā lielākā daļa pirmsskolnieku šajā ziemā bijuši stipri
un neuzņēmīgi pret šīm slimībām. Par bērnu izturību priecājamies. Un laikā, kad
skolā bija karantīna, pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” 31. janvārī 5 – 6
gadus vecajiem bērniem notika atjautības, zināšanu un veiklības rīts „Mazais
Gudrinieks.”
„Vāverēnu” un „Rūķīšu” grupas audzēkņi pulcējās bērnu dārza zālē, kur
galvenais žūrijas pārstāvis bija Mikimausis Žanis. Viņam, protams, palīdzēja
skolotājas Aija Gertsone, Elga Deviņa un Gunita Delijeva.
Zināšanu un atjautības sacensības norisinājās divu vecumu grupu ietvaros. Savā
starpā sacentās 6 gadīgie bērni un 5 gadīgie bērni. Katrai vecuma grupai bija izvēlēti
uzdevumi ar atbilstošu grūtības pakāpi. Bērni minēja mīklas, veica atjautības
uzdevumus, parādīja zināšanas lasītprasmē, matemātikā, mūzikā. Uzdevumi bija
dažādi, piemēram, no čiekuriem izveidot noteiktu ģeometrisku figūru, skaitīt
priekšmetus, ar konkrētu burtu izdomāt vārdu, izlasīt vārdu pareizi, ja burti sajaukti
vietām, nosaukt mājdzīvniekus un meža dzīvniekus. 6 gadīgie bērni savas zināšanas
varēja parādīt, nosaucot, bērnudārza adresi, Latvijas galvaspilsētu un prezidenta
vārdu. Muzikālajās mīklās pēc dzirdes atmiņas jāatceras mācītā dziesma, kuru kopīgi
visi nodziedāja. Prieks visiem bija piedalīties rotaļā „Burvju mežs”, kur katrs kļuva
par muzikālu koku ar savu izvēlētu mūzikas instrumentu, un ceļotājam aizsietām acīm
vajadzēja iziet cauri mežam, neuzskrienot virsū spēlējošajam „kokam.” Jautrs brīdis
bija veiklības – draudzības stafete.
Balvā bērni nopelnīja zīmodziņus un konfektītes. Nobira arī pa kādai asarai, jo
uzvaru gūst labākie. Laikā, kad bērns sāk sagatavoties skolas gaitām, ir jāiemācās arī
zaudēt un apzināties, ka zināšanas, prasmes ir izkopjamas un pilnveidojamas.
Protams, noslēgums, visiem bija vienādi priecīgs – Mikimausis Žanis par dalību un
centību katram konkursa dalībniekam dāvināja čupa - čupa konfekti ar piebildi, ka
reizēm panašķoties drīkst, tikai vienmēr jāseko līdzi zobu tīrībai! Lai nebūtu kā vienā
no 5 gadīgo bērnu grupas atjautības uzdevumiem - „Zobārsts teic: „Kas te par
robiem? Noteikti gulēt ej ar nemazgātiem ….. ( zobiem )!”
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