Viens no tradīcijām bagātākajiem mūsu iestādē ir
pasākumu cikls, kas veltīts bērna patriotisma jūtu
veidošanai. Gadu no gada šīs tradīcijas kļūst arvien
dziļākas. Novembris, laiks, kad tiek svinēta

Latvijas

dzimšanas diena,

ir tieši tas brīdis gada ritumā,
kad patriotisma jūtas veicinošie pasākumi sasniedz
kulmināciju. Viss sākas ar izziņu. Jau labu laiku pirms
18.novembra bērni apgūst tēmas, kas saistītas ar savu zemi, savu apkārtni, piederību savai valstij.
Tēmas tiek izvēlētas atbilstoši bērnu vecumam, balstoties uz principu - no zināmā uz nezināmo,
lai bērna priecīgi izteiktajam: „es to zinu!”, skolotājs pievienotu kaut ko jaunu, interesantu, vēl
nezināmu. Vecāko grupu bērni izzina tēmas par Latvijas pilsētām, mācoties aptvert, kas ir valsts,
cik tā plaša, kāda tā pasaules kontekstā. Bet ne jau vienmēr zem vārdiem „patriotiskā
audzināšana”, kuri reizēm pat šķiet šabloniski, slēpjas kas ļoti sarežģīts un netverami augsts. Viss
sākas ar to, kas mums apkārt. Saskatīt, cik skaisti iekrāsojas rudens lapas tuvākajā apkārtnē, cik
brīnišķīgi lietus lāses sitas logā pavisam pelēkā rudens dienā. Un novērtēt, ka tā jau arī ir mana
zeme, kurā es dzīvoju, kurā dzīvo mani vecāki, kurā es baudu šo brīnišķo rudens lapkriti un
sagaidu balto ziemu. Arī pašu rokām pagatavots Latvijas karodziņš – tas ir prieks bērna sirsniņā
un solis nacionālās pašapziņas veidošanā. 5-6-gadīgie bērni šajā nedēļā aktīvi apmeklē arī Cēsu
Vēstures un mākslas muzeja pedāvātās aktivitātes.
Neiztrūkstošs svētku nedēļas pasākums ir koncerts. Visu grupiņu bērni piedalās svētku koncertā
– dzied, dejo, runā tautas dziesmas un dzejoļus. Iespēju robežās uz koncertu gan skolotājas, gan
bērni ģērbjas latviešu tautas tērpos – arī tā ir daļa no mūsu nacionālās pašapziņas.
Un pasākumu cikls jau daudzus gadus noslēdzas ar Latvijas kartes kontūras izgaismošanu
iestādes pagalmā. Bērni kopā ar skolotājām un vecākiem ir pagatavojuši lukturīšus. Pēcpusdienā,
kad sāk krēslot, bērni dodas pagalmā un izvieto šos lukturīšus pa Latvijas kartes kontūru. Tā tiek
izgaismota – simboliski mēs izgaismojam un sasildām savu zemi un savas sirdis – atveram tās
mīlestībai... Jo tikai saglabājot savas saknes mēs varam būt stipri...
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