AKTIVITĀŠU PLĀNS LUDZAS NOVADA PII
2020. GADA JANVĀRIM

LUDZAS NOVADA ISTRAS PAGASTA PII
Kad?

Cikos?

Kas?

06.01.

10:00

Zvaigznes lielas, zvaigznītes mazas. Radošā
darbnīca.

10.01.

Starptautiskā "paldies"diena.

13.-17.01

Pasaku nedēļa. Izstāde "Mana mīļākā grāmata."

16.01.

10:00

20.-24.01.
28.01.

Bibliotēkas apmeklējums.
Daba ziemā (dabas vērojumi apkārtnē).

10:00

Putnu barotavu izgatavošana.

LUDZAS NOVADA PILDAS PAGASTA PII
Kad?
06.01.

Cikos?
10.30

10.01.

1.00

10.01.

9.00

13.01. - 17.01.
24.01.

11.00

24.01.

11.00

27.01. – 31.01.
31.01.

09.00

Kas?
Pēcpusdiena bērniem “Drošība ziemā” (4.g. – 6.g.
grupā)
Sporta izpriecas “Sniedziņa paslēpes…” (4.g. – 6.
g. grupā)
Grupas uzkopšana, kopīgs pasākums (2.g. – 3. g.
grupā)
Bērnu darbu izstāde “Pūti, pūti, ziemelīti…” (4.g. –
6g. grupā)
Pasaules sniega diena (Izpēti, izbaudi, piedzīvo!)
(4.g. – 6g. grupā)
Ziemas sporta diena pagalmā (Sniega velšana –
lielas un mazas bumbas) (2.g. – 3. g. grupā)
Radošo darbu izstāde sadarbībā ar bērnu vecākiem
“Velc pelīte saldu miegu – mis 2020.” (4.g. – 6g.
grupā)
Pasaku jautrais brīdis “Vecīša cimdiņš” (2.g. – 3. g.
grupā)

LUDZAS PILSĒTAS PII ‘’PASACIŅA’’
Kad?
02.01.
07.01.

Cikos?
10:30
13:30

08.01.

13:30

09.01.
10.01.
07.01.

10:00

07.01.

10:30

14.01.16.01.
15.01.
17.01.
22.01.
23.01.
29.01.
29.01.
30.01.

Kas?
Administrācijas sanāksme
Projekta komandas sanāksme par Erasmus+ projekta “SPELL”
(“Kompetenču izglītība, pielietojot STEAM prasmes un projektos
balstīto mācīšanās metodi)
Pedagogu diskusijas par efektīviem risinājumiem un trūkumiem
( mēneša tēmas apguvē)
Spodrības diena visās grupās ”Mazie spodrības darbiņi lielai tīrībai”
Starptautiskā PALDIES diena grupās
“Grāmatu starts” – lasīšanas veicināšanas projekts 2. gr. bērniem,
sadarbībā ar bērnu bibliotēku.
“Grāmatu starts” – lasīšanas veicināšanas projekts 6. gr. bērniem,
sadarbībā ar bērnu bibliotēku
Rotaļnodarbību vērošana pedagogiem vienam pie otra.

13:30

Pedagogu sanāksme par mācību procesa plānošanas akcentiem.
Atzīmējot Vispasaules sniega dienu aktivitātes sniegā un ar sniegu
( vizināšanās, sniegavīru celšana, pētīšana, krāsošana utt.),
atbilstoši laika apstākļiem
Pedagogu darbs grupās , plānojot mācību procesu.
10:00 Pasākums sadarbībā ar bērnu bibliotēku „Burvju durtiņas”
10.gr. bērniem
10:00 Dzimšanas dienu svinēšana janvārī dzimušajiem bērniem ( vada 8.
gr., sadarbībā ar bērnu bibliotēku)
13:30 Pedagogu sanāksme
10:00- Kursi “Dabaszinību apguves sekmēšana pirmsskolas izglītības
15:00 iestādē” (1. nodarbība)

LUDZAS NOVADA BRIGU PAGASTA PII
Kad?
06.-10.01.
02.01.

Cikos?

03.01.
13.-17.01.
29.01.
30.01.
31.01.

10.00-15.00

Kas?
Galda spēļu nedēļa
Aktivitāte pedagogiem “I. pusgads kompetenču
pieejas ietvaros”
Radošās darbnīcas skolotājām “Dabas vides estētikas
mācību vidē”
“Pasaka manā dārziņā”- pirmss.grupā “Lācīši”
Bērnudārza darbinieku, bērnu un viņu vecāku
solidaritātes stunda “Sniega skulptūras”
Kursi “Dabaszinību apguves sekmēšana pirmsskolas izglītības
iestādē” (PII "Pasaciņā'')
Sportiskās aktivitātes “Kopā sportojam!”

LUDZAS PILSĒTAS PII “RŪĶĪTIS”
Kad?
Cikos? Kas?
Bērniem un
vecākiem
10.01.
10.00
Tematiskais brīdis ,,Paldies diena”
16.01.
10.30
Sniega diena, sportiskas izklaides bērniem kopā ar
vecākiem (sk.laika apst.)
17.01.
9.00
Mārītes foto
31.01.
10.00
Dzimšanas dienu svinēšana janvārī dzimušajiem bērniem.
Pedagogiem
6.01.-31.01.

-

30.01.

10.00

Reizi nedēļā
Katru
otrdienu
Visiem
darbiniekiem
29.01.

13.00

Pēc
vajadzības

-

9.30

Administrācijas vērojumi. Tēma ,,Atbalsta komandas darba
organizācija pirmsskolas izglītības iestādē”
Kursi PII ,,Pasaciņa”,,Dabaszinību apguves sekmēšana
pirmsskolā”
Atgriezeniskā saite skolotājām.
Pedagogu iknedēļas darba semināri.

Administrācijas sapulce.
Operatīvās sanāksmes tehniskajiem darbiniekiem

LUDZAS PILSĒTAS PII “NAMIŅŠ”
Kad?
06.01. 24.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
17.01.
13.01-17.01.
22.01.
24.01.
24.01.
30.01.

Cikos?

11.00
10.00
10.00
10.00
9.30

11.00
15.30
18.00
10.0015.00

30.01.31.01.
Katru
trešdienu
Katru
ceturtdienu

Kas?
Vadītāja atvaļinājumā.
Aizvieto metodiķe.
Administrācijas sanāksme
“Paliec sveika, Eglīte” 6.,4.grupa
“Paliec sveika, Eglīte” 1.,2.grupa
“Paliec sveika, Eglīte” 3.,5.grupa
Piedalīšanās kursos pedagogiem ”Mācību darba plānošana
5 - 6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai”. Rēzeknē.
Spodrības nedēļa
Sporta svētki “Ziemas prieki”
Teātra izrāde bērniem.
Kolektīva sanākšana “Lūk, viņš kāds – Peļu gads!”
Piedalīšanās kursos pedagogiem “ Dabas tēmu realizācija
integrējot kompetenču pieeju mācību satura apguvē”
Vadītāja apmeklē kuruos Rīgā. Pirmsskolas vadītāju
akadēmija, 2.daļa “Vadītāja profesionālās kompetences –
resurss iestādes efektīvai darbībai un attīstībai”.

13.30 –
15.00
13.00 –
18.00

Skolotāju sadarbības pasākumi.
Vecākus un skolotājas uz individuālām sarunām aicina
metodiķe.

