
 „Kad es izaugšu liels, es kļūšu par...” 

2.GRUPA 

 Mēs, paši mazākie, iejutāmies dažādu profesiju pārstāvju lomās: pavāri, dakteri, pārdevēji. 

 Mums ļoti patika darboties ar traukiem un vārīt putru.  Bet vēl interesantāk bija iepazīties ar  

 mūsu mīļajām pavārītēm, kas mums katru dienu gatavo tik gardas maltītes! 

         
Kopā ārstējām lellīti Lollīti, kura bija apaukstējusies. Mēs ļoti par viņu rūpējāmies - mērījām 

temperatūru, devām dzert  tēju, kā arī pārbaudījām sāpošo kakliņu. Cik labi, ka nevajadzēja 

saukt ātro palīdzību, jo ar visu paši tikām galā!  

 
 Cik ātri un radoši mums pagāja šīs divas nedēļas! Mēs jau sākam domāt, par ko nākotnē, kad 

izaugsim lieli, vēlamies kļūt! 

  
Skolotāja: Solveiga  

 



3.GRUPA 

 

Profesiju nedēļu ietvaros mēs izzinājām dažādas profesijas. Bērni iepazinās ar bērnudārza 

virtuvi, to apmeklējot un arī ar medmāsas darbu, kabinetu un medinstrumentiem. Tika 

pārrunātas arī citas profesijas, kā rezultātā arī karnevāla varēja redzēt ne tikai pavārus un 

ārstus, bet arī frizierus, policistus , māksliniekus, solistus, mūziķus, krāsotājus. Bērni ar interesi 

piedalījās karnevāla noslēgumā.  

 

 

 

Skolotāja: Vija 

 

 



 

4. A. GRUPA   

Profesijas ir tik daudz un dažādas! Veicām aptauju, kā rezultātā mūsu pulkā jau aug frizieri, 

policisti, pavāri, šuvējas, mežsargs un ugunsdzēsējs.  

Viena lieta runāt, bet pavisam cita  - darīt. Labāk izprast kādu profesiju var ar pieredzes 

palīdzību. Tādu profesiju, kā konditors mums palīdzēja apgūt Ričarda mamma – Svetlana, kura 

parādīja un iemācīja bērnus gatavot ļoti garšīgus cepumus ar sēklām, riekstiem un žāvētiem 

augļiem. Gatavošanas procesā ar aizrautību piedalījās visi.  Ar entuziasmu un pacietību 

drupināja lielos Selgas cepumus. Tas nebija viegli, jo tik ļoti kārojās katru cepumu pagaršot.  Kad 

sajaucām visu kopā, tad  pienāca pats patīkamākais brīdis – garšošana. Izrādās, ka viss kopā 

garšo vēl labāk!   

Paldies mammai Svetlanai par atbalstu un atsaucību! 

 

Skolotāja: Svetlana 

 

 



4. B GRUPA 

Mūsu grupā iepazīšanās ar profesijām notika ļoti daudzpusīgi. Sākotnēji izzinājām vecāku 

profesijas, vēlāk sākām pārrunāt par ko vēlamies kļūt, kad izaugsim lieli. Daļa no meitenēm 

nākotnē būšot dakteres, puiši - piloti vai šoferi.  

Paldies tiem vecākiem, vecvecākiem un kolēgiem, kas bija atnākuši ciemos, lai mēs daudz vairāk 

uzzinātu par katras profesijas niansēm. Uz mūsu grupu bija atnākuši stāstīt bērnu vecāki- 

Annijas, Rasas un Elizabetes mammas kā arī Melānijas vecmāmiņa. Profesiju dienu laikā mēs 

apciemojām  medmāsu Andu. 

Noslēgumā mums bija tikšanās ar pārējiem grupu bērniem neaizmirstamā tērpu parādē ar 

omulīgu foto stūrīti.  

 

 



 

Meitenes laicīgi sāk studēt medicīnu, lai 

būtu zinošas un labas dakterītes!  

 

 

 

 

 

 

 

Puiši, kas tulīt vēlas pacelties gaisā ir 

ne tikai piloti, bet arī vetārsti! 

  

 

 

Goda aplis ar skaistajiem tērpiem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunie piloti, vetārsts un dakterītes! 

Skolotājas: Ilze un Mairita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.GRUPA 

Viens no pašiem spilgtākajiem Profesijas nedēļas pasākumiem 

 bija tikšanās ar Eduarda  māmiņu.  Inta  Kezika ir pediatre un  

viņas pacienti ir bērni un skolēni.  

Pie mums bērnu dakterīte  ieradās baltā  virsvalkā un līdzi bija 

 Arī  medicīnas instrumenti.  Prezentācijas  sākumā   Eduarda  

mamma   stāstīja,   kas  un   kādi   mēs   esam  no  fizioloģiskā  

viedokļa: no kā mēs sastāvam un kā tas viss darbojas.  

Bija daudz interesantu faktu, liela bērnu interese un jautājumi 

 netrūka. Notika arī improvizēta vizīte pie ārsta – dakterīte  

ar mazu gumijas āmuriņu pārbaudīja refleksus, uzsitot ar āmuriņu pa ceļgalu katram mazajam 

pacientam. Vislielākais prieks bērniem bija par iespēju ar īstu fonendoskopu pārbaudīt 

sirdspukstus un iejusties ārsta lomā.  

Sajust dažādas garšas (salds, sāļs, rūgts, skābs) izmēģināja paši drosmīgākie, jo nezin jau, kas 

tajās mēģenītēs īsti ir! 

Ar lielu prieku bērni saņēma dakteres atnestos 

vitamīnus – dzērvenes pūdercukurā, kā arī uzlīmītes 

„Mikrobi”, lai zinātu, no kā izvairīties un kā saglabāt 

labu veselību arī laikā, kad vīrusi lido apkārt lielā 

ātrumā. Gan jau klusībā ne viens vien nodomāja, ka 

būt par dakteri ir dikti forši! 

Vēl pie mums bija Elīnas vecmāmiņa, kas ilgus 

gadus nostrādājusi par viesmīli Hotel de Roma. 

Kurš gan nav baudījis smalkas pusdienas vai bijis 

banketā kādā smalkā kafeijnīcā vai restorānā. Šādu 

ainu mums  uzbūra Elīnas vecmāmiņa. Cik daudz 

ļaužu tiek iesaistīti procesā, ko sauc par maltīti 

ārpus mājas.  

Tie ir gan pavāri, menedžeri, šveicari, interjeristi, mūziķi, gan viesmīļi, kas visvairāk no visiem 

kontaktējas ar klientu. Būt par viesmīli nav nemaz tik vienkārši kā izklausās. Par to varēja 

pārliecināties gan meitenes, gan zēni, kuriem bija iespēja ar palāti uz kuras bija augļi, dzērieni 

(tik ļoti augsti vērtētā Coca-cola) izstaigāt starp galdiņiem, ievērojot etiķeti.  

Meisterklases salvešu salocīšanā – tas  bija īsts pārsteigums! Cik dažādos veidos var pārtapt 

vienkāršs balts papīra četrstūris! Galda kultūras elementi nepieciešami arī ikdienā, ko apsolīja 

ievērot arī 5.grupas bērni, servējot galdu savās mājās kā ikdienā, tā arī svētku brīdī. 

Skolotāja: Elga 

 

 

 



 

 

6. GRUPA 

Uz jautājumu „Par ko tu gribi kļūt?”, bērni meklē atbildes ar 

lielāko prieku un gandarījumu. No 20. līdz 31. janvārim tieši 

par tēmu „Profesijas” mēs – 6. grupas bērni – centāmies 

runāt, domāt un uzzināt jaunu informāciju.   

Iesākām ar to, ka katram bērnam tika uzdots jautājums „Par 

ko tu gribi kļūt, kad izaugsi liels?”. Uz šo jautājumu 

nevajadzējo dot atbildi uzreiz, jo visas divas nedēļas bija 

dotas mums, lai iepazītos ar dažādām profesijām. Iepazīšanās notika vairākos veidos – gan caur 

pārrunām, gan caur dažādu profesiju attēliem (vairāk nekā 30 profesiju attēli), gan arī caur 

ciemiņu sagaidīšanu. Šie ciemiņi bija pašu bērnu vecāki 

vai mūsu kolēģi pirmsskolā. 

Pirmā pie mums ciemos atnāca Inga – Kārļa mamma. 

Viņa ir friziere. Daudz stāstīt nebija nepieciešams, jo 

instrumenti un darbarīki, ko atnesa stāstīja paši par sevi: 

visdažādākā izmēra un formas ķemmes, sķēres, fēns, 

gofrētajs un citi frieziera darba piederumi momentāli tika 

iepazīti tikko tie nonāca bērnu rokās! Paldies Ingai!   

Nākošais ciemiņš bija Ilona – 

Katrīnas mamma. Ierodoties darba 

formā, bērni uzreiz zināja par kādu 

profesiju viņi tiks iepazīstināti. 

Policijas darbinieks. Ilona sagatvoja 

ļoti daudz svarīgas informācijas  

attēlu veidā, kas bērniem sagādāju 

īstu prieku un izziņas interesi. Bez 

izsmeļoša stāsta par daudzveidīgu policijas darbu, bērni saņēma arī 

nelielas dāvaniņas – blociņus un atstarotajus. Paldies Ilonai!   

 

 

 

 

 



Piektdien pie mums ciemos bija Ilze – 

Gustava 

mamma. Viņa ir 

daiļslidošanas 

trenere. Pirmie 

Ilzes kostīmi un  

slidas neatstaja 

nevienu bērnu 

vienaldzīgu. Visu varēja aptaustīt un pat 

pielaikot. Bērni uzzināja ne vien kas ir slidas, 

bet arī to, ko dara treneris. Paldies Ilzei!   

Tajā pašā dienā pie mums ciemos atnaca 

mūsu metodiķe Liene. Viņa pastāstīja par viesmīļa 

profesiju. Turklāt bērniem bija iespēja pašiem 

pagatavot un nogaršot koktēli, izrotājot to ar  

dekoru. Paldies Lienei!   

Kādā citā dienā pie mums ieradās pēdējais 

šīs tēmas ietvaros piesaistītais ciemiņš – Lolita- 

Annijas mamma. Annijas mamma taisa manikīru. 

Lolita parādīja visus savus darba rīkus, atbildēja uz 

visiem jautajumiem un bija bezgala pacietīga, kad 

veidoja manikīru katram bērnam, kurš to velējās. Bērni bija sajūsmā! Paldies Lolitai!   

Ciemiņu sagaidīšana bija intresants un informācijas pilns laiks mūsu grupai. Starp 

ciemiņu sagaidīšanas brīžiem, mēs turpinājām iepazīt citas profesijas, arī tās profesijas, kuras ir 

jau izmirušas. Vērojot, domajot, radoši darbojoties un fantazējot, bērni nedēļas beigās bija 

gatavi atbildēt uz jautājumu „par ko tu gribi kļūt?”.  Visas atbildes tika noformētas vienā plakātā 

un nobeigumā visi bērnudārza bērni sanāca kopā 31. janvārī profesiju karnevālā. Šajos svētkos 

bērni atnāca dažādu profesiju kostīmos un stāstija par sevi.  

It  kā tādas jaukas un interesantas nedēļas bērnudārzā, bet patiesībā, tas ir kas vairāk. 

Tas ir laiks, kad bērns cenšās atbildēt uz vienu no svarīgākajiem jautājumiem dzīvē.  

Dažreiz mūsu sapņi un cerības tiešām īstenojas!   

 

 

Skolotāja: Svetlana 

 


