
 

Plenēra darba plānojums, 6. - 10. 06. 2022. 

Uzmanību! Vecākiem! Katru dienu nepieciešams: Cepure, dzeramais ūdens, mazais (makšķernieku) krēsliņš, pretodu līdzeklis (ja 
nepieciešams, medikamentus un noteikti informēt pasniedzējus par iespējamām alerģijām).  
 
Lūdzu, sekojiet līdzi laika prognozēm, lai bērns būtu laika apstākļiem atbilstošā  apģērbā! 
 

Ikdienas darbu veikšanai nepieciešamais:  

Akvareļu - mīkstās otas (3 izmēri), saru otas (3 izmēri), ūdens trauks, akvareļu krāsas(12-24toņi ), guaša krāsas vai akrila, A3 
formāta akvareļu papīra bloks, palete vai porcelāna šķīvis,  A4  formāta skiču bloks, grafīta zīmuļus - dažāda mīkstuma ( HB, 2B 
- 6B), dzēšgumija, zīmuļu asināmais. 

Obligāti visi plenērā 
radītie darbi jāatnes uz 
skolu, lai iekārtotu skati! 

Pirmdiena, 6.06. 

Dienas tēma ”Vides māksla” 
 

Otrdiena, 7.06. 

Dienas tēma „Flora”  
Trešdiena, 8.06. 

Dienas tēma „Brīvdabas muzejs 
- ainava”  
 

Ceturtdiena, 9.06. 

Dienas tēma “Daba un 
arhitektūra” 

Piektdiena, 10.06. 

Dienas tēma ”Vides 
māksla” 

9:00 Ierašanās skolā un 
sagatavošanās dienas 
uzdevumu izpildei. 
 

9:00 Ierašanās skolā un 
sagatavošanās dienas 
uzdevumu izpildei (rāmju 
sagatavošana gleznošanai). 

9:00 Ierašanās skolā un 
sagatavošanās dienas 
uzdevumu izpildei (rāmju 
sagatavošana gleznošanai). 

9:00 Ierašanās skolā un 
sagatavošanās dienas 
uzdevumu izpildei (rāmju 
sagatavošana gleznošanai). 

9:00 Ierašanās skolā un 
sagatavošanās dienas 
uzdevumu izpildei. 

9:30 - darba uzsākšana pie 
vides mākslas objekta 
“Ziedēšana” no keramikas 
materiāla. 
 
Līdzi paņemt lietusmētelīti 
vai priekšautu, jo darba 
procesā būs liela iespēja 
nosmērēties un 
kādu vairs nevajadzīgu 
mīksto rotaļlietu. Vides 
mākslas objekta izveidei. 
 

9:15 Izbraukšana uz Latvijas 
Universitātes botānisko dārzu, 
Rīga. 
 
Līdzi 1,90 eiro  - ieejas maksa. 
 
10:00 - darba uzsākšana, 
gleznojums ar akvareli.  

9.30 Izbraukšana uz Latvijas 
Etnogrāfisko brīvdabas 
muzeju, Rīga. 
 
10:00 - darba uzsākšana, 
gleznojums ar akvareli.  

9:15 izbraukšana uz Kultūras 
pils “Ziemeļblāzma”, Rīga. 
 
Līdzi 1 eiro  - ieejas maksa 
skatu tornī, pēc izvēles. 
 
10:00 - darba uzsākšana, 
gleznojums ar akvareli.  

9:30 - darba turpinājus pie 
vides mākslas objekta 
“Ziedēšana”, 
eksponēšanas. 
 
 
 
 

11:00 - 11:15 pauzīte, lai 
apēstu līdzi paņemto 
sviestmaizi. 
 

11:00 - 11:15 pauzīte, lai apēstu 
līdzi paņemto sviestmaizi. 

11:00 - 11:15 pauzīte, lai apēstu 
līdzi paņemto sviestmaizi. 

11:00 - 11:15 pauzīte, lai apēstu 
līdzi paņemto sviestmaizi. 

11:00 - 11:15 pauzīte, lai 
apēstu līdzi paņemto 
sviestmaizi. 

11:15- 13:00 – darba 
uzsākšana pie skicēm 
“Augu pētniecība”. 
 

11:15- 13:00 – darba 
turpinājums. 

11:15- 13:00 – darba turpinājums. 11:15- 13:00 – darba 
turpinājums. 

11:15- 13:00 – darbu 
eksponēšana ekspress 
izstādei uz skolas 
kontonteineru sienām.  
 



 
13:15 – 14:00  

– pusdienas bērnudārzā. 

 

 

 

13:15 – 14:00  

 – pusdienas uz vietas. 
 
Uzmanību!  
Līdzi jābūt - krūzei, zupas 
bļodiņai, šķīvis pusdienām, 
karote, dakšiņa.  

13:15 – 14:00  

 – pusdienas uz vietas. 
 

Uzmanību!  
Līdzi jābūt - krūzei, zupas 
bļodiņai, šķīvis pusdienām, 
karote, dakšiņa.  

13:15 – 14:00  

 – pusdienas uz vietas. 
 

Uzmanību!  
Līdzi jābūt - krūzei, zupas 
bļodiņai, šķīvis pusdienām, 
karote, dakšiņa.  
 

13:15 – 14:00  

– pusdienas bērnudārzā. 

 

14:00- 15:30 – darba 
uzsākšana pie vides 
mākslas objekta “Rotaļa” no 
ģipša. 
 
  

14:00- 15:30 – darba uzsākšan, 
grafika. 

14:00- 15:30 – darba uzsākšan, 
grafika. 

14:00- 15:30 – darba uzsākšan, 
grafika. 

 
 

16:00 -   
mājupceļš.   

16:20 -    
mājupceļš.   

16:00 -  
mājupceļš.   

16:00 - 
mājupceļš.  
 

14:00 -  
mājupceļš.   
 

Pedagogi, kuri šajā dienā 
atbildīgie: 
Sanita, Inga, Arta. 
 

Pedagogi, kuri šajā dienā 
atbildīgie: 
Sanita, Ingrīda (līdz 13:00), 
Inga, Arta (līdz 13:00). 
 

Pedagogi, kuri šajā dienā 
atbildīgie: 
Sanita,Ingrīda (līdz 13:00), Inga, 
Arta. 

Pedagogi, kuri šajā dienā 
atbildīgie: 
Sanita (līdz 13:00), Inga, Arta, 
Ingrīda (līdz 13:00). 

Pedagogi, kuri šajā dienā 
atbildīgie: 
Sanita, Ingrīda, Arta. 

 

 

 

 


