
Plenēra darba plānojums (māksla), 3.- 7.06. 2019 

Pirmdiena, 3.06. Otrdiena, 4.06. Trešdiena, 5.06. Ceturtdiena, 6.06. Piektdiena, 7.06. 

Uzmanību! Vecākiem! Katru dienu nepieciešams: Cepure, dzeramais ūdens, mazais (makšķernieku) krēsliņš, pretodu līdzeklis. 

Lūdzu, sekojiet līdzi laika prognozēm, lai bērns būtu laika apstākļiem atbilstošā  apģērbā! 
Ikdienas darbu 

veikšanai 

nepieciešamais:  

Tuša, mīkstās otas, 

ūdens- ūdens trauks, 

palete krāsu jaukšanai, 

A4 rasēšanas papīra 

bloks, grafīta zīmuļi H, 

B, 2B, dzēšgumija, 

zīmuļu asināmais. 

Ikdienas darbu veikšanai 

nepieciešamais:  

A4  formāta skiču bloks, 

grafīta un krāsu zīmuļi (12-

24), dzēšgumija, zīmuļu 

asināmais. Asfalta krāsainie 

krītiņi. 

Ikdienas darbu 

veikšanai 

nepieciešamais:  

Skiču papīrs, grafīta un 

krāsu zīmuļi (12-24), 

dzēšgumija, zīmuļu 

asināmais. 

Ikdienas darbu veikšanai 

nepieciešamais:  

Ceļa izdevumi maršrutā Garkalne- 

Brīvdabas muzejs un atpakaļ. 

Akvareļu - mīkstās otas (3 izmēri), ūdens 

- ūdens trauks, akvareļu krāsas(12-24 ), 

A3 formāta akvareļu papīra bloks, A4 

formāta rasēšanas papīra bloks, krāsu 

zīmuļi (12-24), krāsainas pildspalvas. A3 

formāta, ūdens necaurlaidīga pamatne. 

Ikdienas darbu veikšanai 

nepieciešamais:  

A4 formāta rasēšanas papīra 

bloks, tuša, mīkstās otas, 

palete, ūdens-ūdens trauks, 

grafīta un krāsainie zīmuļi. 

9.00 Ierašanās skolā un 

sagatavošanās dienas 

uzdevumu izpildei. 

Dienas tēmas „Vietējā 

flora” „Mākoņstudijas”  

9.00 Ierašanās un 

sagatavošanās dienas 

uzdevumu izpildei  

9.30 – Darbs izbraukumā   

9.00 Ierašanās un 

sagatavošanās dienas 

uzdevumu izpildei  

Dienas tēma „Sapņu 

ķērāji”   

9.00  Ierašanās skolā un sagatavošanās 

dienas uzdevumu izpildei. 

9.25 – Darbs izbraukumā.  

9.00 Ierašanās un 

sagatavošanās dienas 

uzdevumu izpildei  

Dienas tēma „Tuvais mežs – 

smalkās detaļas”  

 

9.30 – 12.00 – darbs 

Garkalnē (ar atpūtas 

pauzēm)   

10.15- 12.15 – darbs 

izbraukumā (ar pauzēm) 

9.30 – 12.00 – darbs 

Garkalnē (ar atpūtas 

pauzēm)   

10.15- 12.15 – darbs izbraukumā (ar 

pauzēm) 

9.30 10.00- Darbs  

10.00- 10.40- Robotronika  

10.40- 12.00 – darbs 

Garkalnē (ar atpūtas pauzēm)   

12.15 – 13.00 – 

pusdienas 

Ap 12.15 – 13.00 – pusdienas  

 

12.00 – 12.30 – 

pusdienas 

12.15 – 13.00 – pusdienas  12.15 – 13.00 – pusdienas 

13.00- 14.30 – darba 

turpinājums  

13.00- 14.30 – darba 

turpinājums  

13.00  – Pārgājiens (2 

pedagogi)  

13.00- 14.30 – darba turpinājums  12.30 – skates izstādes 

iekārtošana un darbu 

vērtēšana 

14.30– 15.00-  launags 

un mājupceļš   

14.30– 15.00 –mājupceļš un 

launags  

14.40 – 15.00 – launags 

un mājupceļš  

Plkst.13.52 –mājupceļš un launags 14.40 – 15.00 – launags un 

mājupceļš  
Pedagogi, kuri šajā dienā 

atbildīgie: 

Sanita, Ingrīda, Agnese, 
Arta 

Pedagogi, kuri šajā dienā 

atbildīgie: 

Sanita, Ingrīda, Agnese, Arta, 
Maija  

Pedagogi, kuri šajā dienā 

atbildīgie: 

Sanita, Ingrīda, Agnese, 
Arta 

Pedagogi, kuri šajā dienā atbildīgie: 

Sanita, Ingrīda, Agnese, Arta 

Pedagogi, kuri šajā dienā 

atbildīgie: 

Sanita, Ingrīda, Agnese, Arta 

 


