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Cienījamie vecāki un iestādes viesi! 

  

 

Kopš 2017.gada  

Daugavpils pilsētas 11.P.I.I. “Ābelīte”  

veiksmīgi īsteno APU /Atbalsts pozitīvai uzvedībai /  

programmu iestādē. 

 



Kas ir APU? 

Programmas mērķi: 

          1. Veicināt pozitīvu 

uzvedību 

         2. Attīstīt emocionālo 

inteliģenci 

         3.Veicināt lasītprasmi 

 

Programmai ir  

3 galvenās sastāvdaļas: 

         1. Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai (visai iestādei) 

         2. Emocionāli sociālā 

audzināšana (visās vecuma grupās) 

         3. Vienaudžu mācīšanās 

lasītprasmes veicināšanai 

(sagatavošanās grupā) 



Kā darbojas  APU programma? 
1.  Iestādē ir skaidra uzvedības etiķete. 

         2. Uzvedības etiķete ir saistīta ar drošību, atbildību 

un cieņu. 

         3. Iestādes audzēkņi kopā ar skolotājiem mācīsies 

uzvedības etiķeti. 

         4. Audzēkņi varēs saņemt apbalvojumus par 

pozitīvo uzvedību. 

         5. Visi iestādes darbinieki vienoti reaģēs uz 

uzvedības etiķetes pārkāpumiem. 



 

Ieguvumi 

 
1.     Bērni labāk uzvedīsies, saprasties ar skolotājiem un 

vienaudžiem. 

         2.     Bērni iemācīsies risināt problēmas. 

         3.     Līdz ar to bērni varēs labāk mācīties  

un būt veiksmīgāki. 

        4.     Bērni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus. 

 



Uzvedības etiķete, ieejot iestādē: 

• Sasveicinies ar visiem pieaugušajiem un bērniem, kurus 
pazīsti! 

• Ar cieņu izturies pret valsts un iestādes simboliem! 

• Ej mierīgi pa gaiteņa labo pusi! 

• Ievēro tīrību un kārtību! 



Uzvedības etiķete garderobē: 

 Turi savas mantas savā skapī kārtībā! 

 Ģērbies mierīgi  savā vietā! 

 Lūdz palīdzību, ja tas ir nepieciešams! 

 Ģērbjoties,  ievēro secību! 

 Uzmanīgi apģērb visu nepieciešamo! 

 Paskaties spogulī! 

 Palīdzi draugam, kad Tev lūdz! 

 Pasaki “PALDIES” par palīdzību! 

 Svešas mantas noliec atrasto mantu kastītē! 
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Turi savas mantas savā skapī kārtībā! 

 



 
Uzvedības etiķete rotaļnodarbībās: 

 
• Esi gatavs iemācīties jauno! 

• Skolotāja runā, tu klausies! 

• Pie galda sēdi ar taisnu muguru!  

• Ceļ roku, ja gribi pajautāt! 

• Atbildot, runā skaļi un saprotami! 

• Pildi visus uzdevumus līdz beigām!  

• Lieto mācību piederumus  tikai paredzētajiem mērķiem!  

• Pēc padarīta darba sakārto savu darba vietu! 

 



Ceļ roku, ja gribi pajautāt! 

 

 

 

 

 

 

 

Pie galda sēdi ar taisnu 
muguru!  

 



Uzvedības etiķete  aktu/sporta zālē: 

• Ieejot zālē, sasveicinies! 

• Mūzikas instrumentus izmanto tikai muzicēšanai! 

• Dziedi un dejo pēc skolotājas lūguma! 

•  Sporta inventāru izmanto tikai pēc skolotājas lūguma! 

• Sporto tikai uz paklāja! 

• Ievēro kustības rotaļas noteikumus! 

• Aizvainoji – atvainojes! 

• Ja prasa palīdzēt - palīdzi! 

• Aizejot no zāles, atvadies! 

 

 



Sporto tikai uz paklāja! 



gr. «Gudrīši» 

Uzvedības etiķete  



 
 

Uzvedības etiķete ārpus rotaļnodarbībās: 

 •  Runā pieklājīgi ar skolotājiem, tehnisko personālu un klasesbiedriem! 

• Aizvainoji – atvainojies! 

• Pēc spēlēšanās sakārto rotaļlietas! 

• Pret citiem izturies tā, kā tu gribi, lai citi izturētos pret tevi! 

• Dalies ar rotaļlietām! 

• Spēlējot, risini strīdus vārdiem! 

• Aicinot draugus spēlēties, sauc viņus pēc vārdiem! 

• Ar galda spēlēm paliec pie galda! 

• Ievēro noteikumus spēles laikā! 

• Ja prasa palīdzēt - palīdzi! 

 

 



Dalies ar rotaļlietām! 

 

Pēc spēlēšanās sakārto 
rotaļlietas! 
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Uzvedības etiķete  



Uzvedības 
etiķetes 

ieviešana  
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Uzvedības etiķete, izejot pastaigā: 

• Apģērbies, gaidi citus! 

•  Esi drošs kāpņu telpā! Pa kāpnēm ir bīstami                   
skriet, lekt, grūsties, var gūt traumas! 

• Seko skolotājam! 

• Izejot ārā, pieturi durvis! 

• Atrod sev pāri! 

• Ej mierīgi, skatoties zem kājām! 

• Satiekot iestādes darbiniekus, sasveicinies! 

 



Ej mierīgi, skatoties zem kājām! 

 



Uzvedības etiķete pastaigas laikā: 

• Spēlējies tikai savā pastaigas laukumā! 

• Bites lido, skudra rāpo, Tu vēro! 

• Spēlē ar smiltim tikai smilšu kastē! 

• Ja ir nepieciešams, pasauc palīgā! 

• Kustību spēles laikā ievēro noteikumus! 

• Sakārto rotaļlietas pēc spēlēšanās! 

• Palīdzi tiem, kas prasa palīdzību! 

• Pēc pastaigas sakop savas grupas pastaigas laukumu!  

• Centies palikt tīrs pēc pastaigas. 

• Noslauki kājas, ieejot telpā! 
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Uzvedības etiķete ārpus teritorijas: 

• Izejot, uzvelc atstarojošo vesti! 

• Pārvietojies, ejot pārī, viens pāris aiz otra!  

• Klausi un dzirdi skolotāju! 

• Ievēro ceļu satiksmes noteikumus! 

• Ja esi apmaldījies, stāvi un gaidi skolotāju! 

 



 
Uzvedības etiķete ēdienreižu laikā: 

 
• Pirms ēšanas mazgā rokas! 

• Mierīgi sēdies pie galda, kad Tevi uzaicina! 

• Sākot ēst, novēli visiem “Labu apetīti!” 

• Galda piederumus izmanto pēc shēmas! 

• Ēd lēnām, sakošļā ēdienu ar aizvērtu muti! 

• Ēšanas laikā izmanto salveti! 

• Novēro tīrību pie galda! 

• Pēc ēšanas pasmaidi un pasaki «Paldies»! 



Pirms ēšanas mazgā rokas! 

 

Galda piederumus izmanto pēc 
shēmas! 
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Uzvedības etiķete tualetē: 
• Uzgaidi, ja tualetes pods ir aizņemts! 

• Saudzīgi lieto tualetes piederumus! 

•  Ievēro tīrību! 

•  Izmanto tikai savus higiēniskos piederumus! 

• Atloki piedurknes pirms roku mazgāšanas! 

• Mierīgi atver krānu! 

• Mazgā rokas pēc shēmas! 

• Aizver krānu pēc  roku mazgāšanas! 

• Tikai tīras rokas noslauki ar dvieli! 

• Pēc zobu tīrīšanas sakārto savus higiēniskus piederumus! 

 



Uzvedības etiķete tualetē: 

•        Uzgaidi, ja tualete ir aizņemta! 

• Saudzīgi lieto tualetes piederumus! 

•  Ievēro tīrību! 

 



 
Mierīgi atver krānu! 
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Uzvedības etiķete guļamistabā: 

 
• Ģērbjoties un noģērbjoties, ievēro secību! 

• Kārtīgi sakārto apģērbu uz krēsliņa! 

•  Sandales liec pie gultas! 

• Gultu izmanto tikai gulēšanai! 

• Uzvedies klusi, kad citi guļ! 

• Izgulējies – mierīgi gaidi celšanos! 

• Palūdz, ja gribi iziet! 

• Ejot uz tualeti, uzvelc sandales! 

 



 

Gultu izmanto tikai gulēšanai! 

 

Sandales liec pie gultas! 

 



POZITĪVA PASTIPRINĀJUMA SISTĒMA 

INFORMĀCIJAS STŪRĪTIS 
VECĀKIEM 

MŪSU SASNIEGUMI 



 



Lūgums vecākiem, lai programma īstenotos mūsu iestādē: 

1.Jūs saņemsiet regulāru informāciju  

(iestādes interneta vietnē: www.zalaabelite.lv, grupas informācijas stūrītī) 

2. Lūdzam Jūs iedrošināt savus bērnus ievērot uzvedības etiķeti, pārrunāt tos 

mājās, sadarboties ar skolotājiem. 

         3. Aicinām kontaktēties ar iestādes darbiniekiem, ja Jums rodas kādi 

jautājumi. 

Jūs var būt pārliecināti un mierīgi, ka bērns mācās drošā un draudzīgā vidē. 


