Tematiskais un pasākumu plāns 2016./2017. m. g. 2.pusgads

Janvāris: Ziemas laiks
Datums

Tēma

Pasākumi, aktivitātes

2.-6.

Laika ritējums

Kalendārais gads, gadalaiki, mēneši, dienas

9.-13.

Ziema dabā

Dzīvnieki un putni ziemā.
Ziemas sporta spēles (11.01.)

16.-20.

Kas palīdzēs?

Drošība uz ledus, ielas, pie mājām, pikošanās,
lāstekas

23.-27.

Mana un citu drošība
(grupas noteikumi,
drošības instrukcijas)

Vecāku padomes (Ekoskolas) kopsapulce (24.01.)
Ansambļa koncerts vecākiem (25.01.)

30.-3.

Sveču laiks

Sveču daudzveidība un to gatavošana

Februāris: Meteņu laiks
Datums

Tēma

6.-10.

Meteņi

13.-17.

Dzimtās vietas
skaistums

20.-24.

Profesiju nedēļa

24.-28.

Lietas

Pasākumi, aktivitātes
Svētku tradīcijas, gatavošanās svētkiem un to
svinēšana
Skaistākie, nozīmīgākie objekti apkārtnē, vides
saudzēšana, saglabāšana, rūpes par vidi.
Dažādas profesijas, to nozīme un apgūšanas
iespējas, praktiska dažādu profesiju darbu
veikšana.
Lietu daudzveidība, ikdienā nepieciešamās lietas,
to gatavošana.
Netradicionālā modes skate

Marts: Sērsnu laiks
Datums

Tēma

6.-10.

Ziema bēg!?

13.-17.

Daba mostas

20.-24.

Ūdens pasaule

27.- 31.

Pavasara darbi

Pasākumi, aktivitātes
Raksturīgās pazīmes dabā, pavasara mēneši,
dienas garums, gaisa temperatūra.
Instrukcijas par drošību pie ūdens.
Vecvecāku diena.
Ūdens iespējas un nepieciešamība dzīvajai dabai.
Tā resursi. 22.03.Pasaules ūdens diena.
Sēklas, to dīgšana, augu kopšana. Darbi dārzā,
tīrumā, mājās. Zemes stunda .

Tematiskais un pasākumu plāns 2016./2017. m. g. 2.pusgads
Aprīlis: pavasara laiks (sulu laiks)
Datums

Tēma

3.-7.

Koki, augi pavasarī

10.-14.

Lieldienas

17.-21.

Visi putni skaisti dzied

24. -28.

Pavasara darbi

Pasākumi, aktivitātes
Pumpuru plaukšana, pavasara puķes.
Vokālistu konkurss „Cālis”
Dienas un nakts garums pavasara saulgriežos,
Lieldienu tradīcijas, svētku svinēšana. Spēlēsim
teātri!
To daudzveidība mūsu apkārtnē, pārgājieni,
vērošana.
Lielā talka, grupu pētījumi „Ēdam atbildīgi”

Maijs: pasaule ap mani
Datums

Tēma

Pasākumi, aktivitātes

1.- 5.

Dodamies uz ...

Mežu, parku, muzeju

8.-12.

Mana ģimene

Ģimene, tās vieta sabiedrībā, ģimenes tradīcijas
un to dažādība, ģimenes vēsture, Mātes diena.

15.-19.

Grāmata

22.-26.

Es ceļoju

Alfabēta burti, burtu pazīšana, nosaukšana,
saklausīšana, lasīšana un rakstīšana, lasīt un
rakstīt prasmes.
Transporta līdzekļu veidi un pielietojums.
Ekskursijas, pārgājieni.

Jūnijs: vasara jau klāt!
Datums

Tēma

Pasākumi, aktivitātes

29.-2.

Pēc darba var atpūsties

5.-9.

Ziedi, ziedi

Vasaras raksturīgās pazīmes dabā, vasaras
mēneši, ieceres vasarā. 6.grupas izlaidums.
Ziedu un augu daudzveidība apkārtnē

12.-22.

Vasaras saulgrieži

Līgo svētki

