
Apstiprinu____________vadītāja A. Dubovska 
 

Sastādīja vad. vietniece _____________N. Kozireva 
 

Daugavpils pilsētas 

 11. pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābelīte” 

 mēneša plāns 
 2020. gada martam 

Datums Laiks Pasākumi Atbildīgie 

Pedagoģiem 

01.03. - 31.03. 

 

 

01.03.- 31.03. 

 

 

 

 

 

 

18.03.- 31.03. 

 

 

 

Lūgums 

prezentāciju 

materiālus izsūtīt 

uz e-pastu: 

daugip11@inbox.lv 

 

 

 

  

 

Izstādes noformējums grupās 

„ Pavasara skaņas” 

 

APU grāmatu izstāde/foto- prezentācijas/ 

“Stāsti un problēmsituāciju risināšana ar 

Persona Doll metodoloģiju” 

 ES Erasmus+ KA 2 projekta “For a respectful 

and tolerant school” ietvaros  

/visas grupas/ 

 

 

PowerPoint prezentāciju izgatavošana  

“Eiropas valstis draudzība”  
ES Erasmus+ KA 2 projektu  

ietvaros /Somija/5.gr./, Rumānija /4.gr./, Latvija 

/3.gr., ēdieni/, ūdens/2.gr./ 

 

 

 

 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

pirmsskolas izglītības 

skolotājas 

 

 

 

 

 

 

 

01.03. – 31.03. 

 

 

Lūgums 

prezentāciju 

materiālus izsūtīt 

uz e-pastu: 

daugip11@inbox.lv 

Misija “Mazais dārzinieks” 

/grupas dabas stūrīša noformējums/ 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

grupu pirmsskolas skolotājas 

 

09.03. 

 

10.00 

 

Pasākums  

“Informatīvie pasākumi iedzīvotāju 

izglītošanai par veselīgo dzīvesveidu un 

slimību profilaksi” 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

4., 5.grupu pirmsskolas 

skolotājas sadarbībā ar  
SIA OnPlate projektu 

koordinatori 

Veroniku Avdejevu 

 

 

12.03. 

 

 

 

 

 

 

16.00 

 

 

 

Pasakas inscenējums 

“Муха – Цокотуха” 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

mūz. sk. I. Nurmuhametova, 

pirmsskolas izgl. skolotāja  

J. Grigorjeva 

/4. grupa/ 

 

20.03. 

 

9.00 – 16.00 

Privātā vidusskola 

“Klasika”, 

Krimuldas iela 2, 

Rīga 

Izbraukšana no 

DPIP, 6.30 

 

ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes 

un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes 

eTwinning pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides seminārs 

"eTwinning skolu forums" 

vad. vietniece 

N. Kozireva, pirmsskolas izgl. 

skolotāja 

L.Atrahimoviča 

 

26.03.  

 

16.00 

 

Pasakas dramatizācija 

“Sniegpulkstenīte” 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

mūz. sk. I. Nurmuhametova, 

5.gr. pirmsskolas izgl. 

skolotājas 

mailto:daugip11@inbox.lv
mailto:daugip11@inbox.lv


Apstiprinu____________vadītāja A. Dubovska 
 

Sastādīja vad. vietniece _____________N. Kozireva 
 

27.03. 

 

9.30 

 

Pasakas dramatizācija 

“Nepaklausīgs pelēns” 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

mūz. sk. I. Nurmuhametova, 

3.gr. pirmsskolas izgl. 

skolotājas 

31.03. 

 

9.15. 

 
Teātra dienas mazbērnu grupās 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva,  
mūz. sk. I. Nurmuhametova, 

1., 2. gr. pirmsskolas izglītības 

skolotājas 

31.03.  

 

16.00 

 

Pasakas dramatizācija 

“Kā ābolītis laimi meklēja..” 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

mūz. sk. I. Nurmuhametova, 

4.gr. pirmsskolas izgl. 

skolotāja G. Košlača 

 


