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MAIJS 
Lielā ideja: Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju? 

Grupas 
2.A. 

„Podziņas” 

2.B. 
„Saules 
zaķīši” 

3. 
„Mārītes” 

4.A. 
„Lāčuki” 

4.B. 
„Pūcītes” 

5.A. 
„Skudriņas” 

5.B. 
„Bitītes” 

6. 
„Taurenīši” 

2.-3.  
7.-11. 

Nu zied visa pasaulīte 

Mana mīļa 
māmuliņa 

Es mīlu savu 
ģimeni 

 

 
Es augu. 

 
Kas vēl aug?  

 
Viss dzīvais 

aug. 
 

Maijs – ziedu 
mēnesis. 

 
 

Mīļā māmiņa Pēc darba var atpūsties 

14.-18. 
Zied visa 
pasaulīte 

Pavasara pārsteigumi 
 

Nu visi 33 ir klāt! 

21. – 25. 

Skaņu pasaule 

Dodamies pastaigā! Mūsu lielā diena- Izlaidums! 

28.-31. Ceļojums Svētku nedēļa 

Citas 
aktivitātes 

Vērot dabu 
parkā, pie 
upītes u.c. 

Vērot 
pārmaiņas 
dabā 

Dabas spēles Ziedu stādīšana 
puķu kastēs 
(laukumā) 

Stādam ziedus 
un saudzējam 
tos. 

Pārgājiens uz 
J.Jaunsudrabiņa piemiņas 
akmeni 

Skolas apmeklējums 9.maijā 
Pārgājiens 
Izlaiduma ekskursija uz Dabas 
muzeju un jūrmalu – 30.maijā 

Eko 
programma 
„Atkritumi” 

Plastmasas 
otrreizējā 
izmantošana 

Turpināt 
šķirot – 
papīrs, 
plastmasa 

Turp. otrreizēji 
izmantot papīru 
(avīzes, 
žurnālus)Origami 

Plastmasas 
otrreizējā 
izmantošana 

Eksperimenta 
turpinājums. 
Papjē-mašē 
tehnika. 

Eksperiments- cik ilgā laikā 
sabojājas pārtikas produkti 

 

Pasākumi: 

Māmiņdiena 
15.maijā 
Pl.16.00 

Māmiņdiena 

14.maijā 

pl.17.00 

Māmiņdiena 

10.maijā 

pl.16.00 

Māmiņdiena  
8.maijā  
pl.16.00 

Māmiņdiena 

„Es tavs 

pumpuriņš” 

14.maijā 

pl.16.00 

Māmiņdiena 

10.maijā, 

pl.17.00 

Māmiņdiena 
8.maijā 
pl.17.00 

Māmiņdiena  15.maijā Pl.17.00 
Mūzikas karuselis – noslēgums 
?.maijā pl.16.30 
6.grupa - dalībnieki, 5.grupas - 
klausītāji 

Pasākumi: 
Ģimeņu sporta diena – 23.maijā pl.17.00, stadionā 
Mācību gada noslēgums 31.maijā (amfiteātrī) 

Izlaidums 29.maijā plkst. 16.00 
skolas zālē 

Viesojas 
 ESF projekta ietvaros – izglītojošas nodarbības 5.A, 5.B, 

6.grupām- par veselīga uztura pamatprincipiem bērniem  – vada 
uztura speciāliste. 14.maijā pl.9.00 un 10.00 

Pieredzes 
apmaiņa 

Pieredzes skola pedagogiem Salaspils PII „Jāņtārpiņš”, 17.05. - „Kompetenču pieeja dabaszinībās”  - Mairita un Ilze 
Pirmsskolas pedagoģiskās padomes sēde 28.maijā. Mācību gada izvērtēšana, anketēšana, rezultāti. Dalīšanās ar kursos, semināros, konferencē iegūto. 
Turpmākie mērķi un uzdevumi. 
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APRĪLIS 
Lielā ideja: Ko es varu darīt pasaulē? 
 

Grupas 
2.A. 

„Podziņas” 

2.B. 
„Saules 
zaķīši” 

3. 
„Mārītes” 

4.A. 
„Lāčuki” 

4.B. 
„Pūcītes” 

5.A. 
„Skudriņas” 

5.B. 
„Bitītes” 

6. 
„Taurenīši” 

3. – 6. 

Es sajūtu pavasari! 

Pavasara stāsts 

Pavasarī es 
varu pētīt un 

strādāt. 
 

Ap mani 
pavasaris!  

 
Putni, ziedi, 

kukaiņi. 
 

Pavasara 
darbi. 

 

April, april! Čiep, čiep, cālīši! 

9.-13. 
Kā es izjūtu 

pavasari 
Visi putni skaisti dzied 

Lielie pavasara darbi 
16.-21. 

Skaista mana 
tēvu zeme 

Pavasara tīrīšana 

23. – 27. 
Juku, juku sīki 

putni 
Kukainīši - ragainīši Dodamies uz muzeju! 

Citas 
aktivitātes 

Pārgājiens 
uz mežu. 

 Pārgājiens gar upi, 
pīļu u.c. putnu 
klausīšanās, 
vērošana 

Pārgājiens uz 
mežu - dabas 
vērošana. 

Pārgājiens – 
putnu vērošana 

Izzinošā pastaiga uz 
bibliotēku, 
J.Jaunsudrabiņa istabu. 

4.aprīlī – Ekskursija uz 
banku (Swedbank) 
„Saules akmens” Rīgā 

Eko 
programma 
„Atkritumi” 

 Atkritumu 
šķirošana 
grupā 
(papīrs, 
plastmasa)  

Veco avīžu, 
žurnālu 
izmantošana 
darbiņos 
(aplikācijās u.c.) 

Rosināt 
patstāvīgi 
rūpēties par 
atkritumu 
šķirošanu.  

Turpinās 
eksperiments – 
kas dabā 
sadalās, kas nē. 

Šķirot atrastos 
atkritumus un nogādāt 
Komunālservisa 
konteineros. 

Didaktiskā spēle „Uzmini, 
kas tas par augu? (spēles 
autors Liene B.) 

Pasākumi: 
 Rotaļlaukuma 

tīrīšana, 
apzaļumošana 

Ekskursija uz Garkalnes 
Komunālservisu. 

Talka – bibliotēkas 
teritorijā 

 

Pasākumi: 
7.aprīlī, Tīnūžu kultūras namā -Pierīgas novadu mazo dziedātāju konkurss „Cālis”. Piedalās Rebeka. 
20-21.aprīlī Lielā talka pirmsskolā. “Mainām Latviju! Maināmies paši!” 

Viesojas 
 
11.aprīlī plkst.16.20 „Burbuļciems” ar muzikālu izrādi „Vesels un priecīgs” 
 

Pieredzes 
apmaiņa 

19.-20.aprīlī konference “Lietpratība SĀKUMizglītībā”, Liepājas Valsts tehnikumā. Liene R., Inga K. 
19.-20.aprīlī Ogrē - Džimbas deviņu soļu drošības programmas aģentu apmācības - Ilze 

25.-26.aprīlī - izglītības iestādes akreditācija. 
26. aprīlī Pieredzes apmaiņas pasākums Garkalnes MVP pirmsskolā ar kolēģiem no Kuldīgas. 
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MARTS 
Lielā ideja: Ko es varu darīt pasaulē? 

Grupas 
2.A. 

„Podziņas” 

2.B. 
„Saules 
zaķīši” 

3. 
„Mārītes” 

4.A. 
„Lāčuki” 

4.B. 
„Pūcītes” 

5.A. 
„Skudriņas” 

5.B. 
„Bitītes” 

6. 
„Taurenīši” 

5. – 9. Lietas man 
apkārt, ko 
rada cilvēks. 
 
Profesija: 
šuvējs, 
adītājs 
 

 
Ar ko 

nodarbojas 
cilvēki. 

Profesija: 
ārsts 

Dažādi darbi – 
mūsu darbi 

Profesijas – 
dārznieks. 
Plaucējam, 

sējam, stādām, 
vērojam saknes. 

Gatavojam 
podiņus 

stādīšanai. 
 

Ko es varu darīt 
pasaulē?  

 
Profesijas 

 
Stādīšana 

 
Daba mostas 

 

Notikumi starp ziemu 
un pavasari 

Teātris 

12.-16. 
Profesija- 
pastnieks, pasta 
darbinieks 

Pilsētā un laukos. 
Profesijas 

Daba mostas 

19.-23. Pavasara stāsts. 
Gatavošanās 
Lieldienām. 

Profesiju nedēļa 
(ģimenē) 

26. – 29. 
Lieldienas atnāca pār 

augstu kalnu 
Nāc, nākdama, Liela diena! 

Citas 
aktivitātes 

Izveidot 
stendu par 
vecāku 
profesijām 

Ciemos pie 
medmāsas. 
Sulu, 
dārzeņu, 
augļu salātu 
gatavošana. 

Pasta 
apmeklējums, 
vēstules 
sūtīšana. 
Sēt sēkliņas, 
iestādīt sīpolus. 

Izstāde – vecāki 
ar bērniem 
gatavo Lieldienu 
glezniņu. 
 
Olu krāsošana. 

Ekskursijas uz 
aptieku, 
veikalu, 
pastu. 

Izstāde „Oliņ-boliņ” 
 
Dzīvnieku patversmes 
apmeklējums. 

Zaļumu plaucēšana (ieva, 
lazda, bērzs). 
Sēklu dīgtspēju pārbaude – 
eksperiments. 
Sīksīpolu stādīšana. 

Eko 
programma 
„Atkritumi” 

Kur nokļūst 
atkritumi? 
Apmeklēt 
atkritumu 
savākšanas 
vietu. 

Atkritumu 
šķirošana. 
Organiskie un 
sadzīves 
atkritumi.  

Kur paliek 
avīzes, žurnāli, 
reklāmas? 

Gatavot 
pavasara 
rotājumus 
papjē-mašē 
tehnikā. 

Eksperiments: 
Kas dabā 
sadalās, kas nē. 

Dažādu lietu otrā dzīve. Zemes stunda (24.marts) 

Pasākumi: 
Lieldienas 
29.martā pl.9.30 skolotāju izrāde bērniem „Kas dēj olas Lieldienās?” Lieldienu aktivitātes laukumos. 

Pasākumi: 
24.martā (sestdien) pl.11.00 „Garkalnes Cālis” Berģu k/c 
Turpinās FOTOKONKURSS „Nobildē Cūkmena piedzīvojumu!” – līdz 12.martam iesniegt fotogrāfijas grupas audzinātājām. 

Viesojas 
14.martā pl.18.00 Pirmsskolas padomes tikšanās ar novada domes pārstāvjiem – par pirmsskolas attīstību. 
20.martā pl. 16.20 Lielo leļļu teātris „Pārsteigumu tēli” ar izrādi „Kas par desām!” (bērniem dāvina Garkalnes novada dome) 

Pieredzes 
apmaiņa 

27.-28.martā Kursi Siguldā „Domāšanā un iztēlē balstītā pieeja runas attīstīšanai” (12 h)- Līva, Iveta, Mairita. 
27. martā Pieredzes apmaiņas pasākums Garkalnes MVP pirmsskolā ar kolēģiem no Kuldīgas un Siguldas. 
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FEBRUĀRIS 

Grupas 
2.A. 

„Podziņas” 

2.B. 
„Saules 
zaķīši” 

3. 
„Mārītes” 

4.A. 
„Lāčuki” 

4.B. 
„Pūcītes” 

5.A. 
„Skudriņas” 

5.B. 
„Bitītes” 

6. 
„Taurenīši” 

5. – 9. 
februāris 

Mežs, parks 
ziemā. 

 
Es sajūtu 

dabu! 
 

 
 

Jautrās 
ziemas 
dienas. 

 
Man ir 
kustīgi 

pirkstiņi! 
 
 

Kā ātrāk izaugt 
lielam (veselība, 
pārtika, higiēna) 

Mājas (cik 
dažādas var būt 

mājas) 
 

Mājas atšķiras 
pēc formas, 
lieluma un 
celtniecībā 

izmantojamiem 
materiāliem 

Katram ir sava 
māja. 

 
Cilvēks prot 

būvēt dažādas 
mājas. 

 

Aust gaismiņa, lec saulīte! 
Meteņi 

Sapņi ziemā par vasaru 

12.-16. 
februāris 

Vēstule draugam 
(ielūgums, 
dāvana), pasts un 
pastnieks. 

Siltums – Mīlestība, drošība 
Kad ārā puteņo. 

Meteņi  

19.-23. 
februāris Dažādi darbi, 

mūsu darbi. 
Rotaļlietu kārtība. 

Lietas, kas palīdz (mājās, 
dabā) 

Ziema bēg 

26. – 2.03. 
februāris 

Dienas darbi, nakts darbi 
(diennakts daļas) 

Teātris 

Pasākumi: 

Meteņi – 13.februārī. Maskošanās, ķekatu rotaļas un aktivitātes (telpās), ciemošanās. 
Meteņu tradīcijas laukā -rotaļas sniegā, šļūkšana no kalniņa (kalniņš pie skolas). Meteņu 
īpašā ēdiena „grūdeņa putras” garšošana. 

Meteņi – 12.februārī. Maskošanās, ķekatu rotaļas un tradīcijas 
(telpās), Meteņu tradīcijas laukā - āra rotaļas, ugunskurs, kurā 
sadedzināsim sliktās domas un darbus, braukšana no kalniņa 
(kalniņš pie skolas). Meteņu ēdiens – grūdenis. 

Pasākumi: 

21.02. 
Pasaku 
pēcpusdiena 

22.02. 
Veselīgs 
ēdiens, 
veselīgs 
ķermenis 

Pasta 
apmeklējums 

13.02. Meteņu 
ķekatas un 
ciemošanās ar 
4.B grupu 

Draudzības 
ballīte grupā 

Eksperiments 
Cukura daudzums manos 
mīļākajos našķos. 

Draudzības ballīte – 
14.februārī pl.16.45 

Citas 
aktivitātes 

12.02. Mājas pankūku 
degustācija 

Degustācija 
(dzērvenes, āboli, 
burkāni, ķirbis) 

 

Pašgatavoto māju izstāde 
1.02. Veselīgo mafinu 
cepšana 

21.02. Karjeras izglītības 
ietvaros – Melanijas mamma 
iepazīstina ar friziera profesiju. 

Eko 
programma 
„Atkritumi” 

Dzīvnieku, putnu pēdiņu 
vērošana parkā, mežā. 
Dabas objekti mežā. 

 Pārstrādāt 
izmantoto 
papīru papjē 
mašē tehnikā 

„Atkritumu 
ietekme uz 
vidi” – stāsts ar 
lellēm 

Izzinām plastmasas pasauli. 
Kur to liek? Kas notiek? 
Kādi un cik ir atkritumu 
konteineri Garkalnē pie 
Komunālservisa? 

No 21.01. turpinās pētījums – 
tārpi par mušām, cik dienās? 

Viesojas 
5.februārī, 16:20 Ēriks Balodis ar muzikālu leļļu izrādi „Pasaka par sniedziņu” 

Pieredzes 
apmaiņa 

22.02.seminārs Ikšķilē (PII Urdaviņa, Ikšķiles Brīvā skola) – Inga, Liene B. 

 


