Tematiskais un pasākumu plāns 2017./2018. m. g.

FEBRUĀRIS
Grupas

2.A.
„Podziņas”

5. – 9.
februāris
12.-16.
februāris
19.-23.
februāris
26. – 2.03.
februāris

Mežs, parks
ziemā.
Es sajūtu
dabu!

2.B.
„Saules
zaķīši”

3.
„Mārītes”

Jautrās
ziemas
dienas.

Kā ātrāk izaugt
lielam (veselība,
pārtika, higiēna)
Vēstule draugam
(ielūgums,
dāvana), pasts un
pastnieks.

Man ir
kustīgi
pirkstiņi!

Dažādi darbi,
mūsu darbi.
Rotaļlietu kārtība.

4.A.
„Lāčuki”
Mājas (cik
dažādas var būt
mājas)
Mājas atšķiras
pēc formas,
lieluma un
celtniecībā
izmantojamiem
materiāliem

4.B.
„Pūcītes”

Katram ir sava
māja.
Cilvēks prot
būvēt dažādas
mājas.

5.A.
„Skudriņas”

5.B.
„Bitītes”

6.
„Taurenīši”

Aust gaismiņa, lec saulīte!
Meteņi

Sapņi ziemā par vasaru

Siltums – Mīlestība, drošība

Kad ārā puteņo.
Meteņi

Lietas, kas palīdz (mājās,
dabā)

Ziema bēg

Dienas darbi, nakts darbi
Teātris
(diennakts daļas)
Meteņi – 13.februārī. Maskošanās, ķekatu rotaļas un aktivitātes (telpās), ciemošanās. Meteņi – 12.februārī. Maskošanās, ķekatu rotaļas un tradīcijas
Meteņu tradīcijas laukā -rotaļas sniegā, šļūkšana no kalniņa (kalniņš pie skolas). Meteņu (telpās), Meteņu tradīcijas laukā - āra rotaļas, ugunskurs, kurā
Pasākumi:
īpašā ēdiena „grūdeņa putras” garšošana.
sadedzināsim sliktās domas un darbus, braukšana no kalniņa
(kalniņš pie skolas). Meteņu ēdiens – grūdenis.
21.02.
22.02.
Pasta
13.02. Meteņu Draudzības
Eksperiments
Draudzības
ballīte
–
Pasaku
Veselīgs
apmeklējums
ķekatas
un ballīte grupā
Cukura daudzums manos 14.februārī pl.16.45
Pasākumi:
pēcpusdiena ēdiens,
ciemošanās ar
mīļākajos našķos.
veselīgs
4.B grupu
ķermenis
12.02.
Mājas
pankūku Degustācija
1.02.
Veselīgo
mafinu 21.02.
Karjeras
izglītības
Citas
degustācija
(dzērvenes, āboli,
cepšana
ietvaros
–
Melanijas
mamma
Pašgatavoto māju izstāde
aktivitātes
burkāni, ķirbis)
iepazīstina ar friziera profesiju.
Dzīvnieku, putnu pēdiņu
Pārstrādāt
„Atkritumu
Izzinām plastmasas pasauli. No 21.01. turpinās pētījums –
Eko
vērošana parkā, mežā.
izmantoto
ietekme
uz Kur to liek? Kas notiek?
tārpi par mušām, cik dienās?
programma Dabas objekti mežā.
papīru
papjē vidi” – stāsts ar Kādi un cik ir atkritumu
„Atkritumi”
mašē tehnikā
lellēm
konteineri Garkalnē pie
Komunālservisa?
5.februārī, 16:20 Ēriks Balodis ar muzikālu leļļu izrādi „Pasaka par sniedziņu”
Viesojas
Pieredzes
apmaiņa

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

