
Apstiprinu 

Vadītāja______________A. Dubovska 

Daugavpils pilsētas 

 11. pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābelīte” 

 mēneša plāns 

 2018. gada decembrim 
Datums Laiks                    Pasākumi Atbildīgie 

Pedagoģiem 

03.12. – 

08.12. 

 

 

Izstādes noformējums 

„ Ziemassvētku brīnums”, 
Piedalīšanās pilsētas DPIP izstādē  

„Ziemassvētki” 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

pirmsskolas izgl.skolotājas 

 

 

 

 

10.12. -

21.12.  

 

Grupu izstāžu noformējums  

„Jaungada rotājumi” 

1.12. – 

28.12. 

  

Iestādes laukumiņu noformējums 

“Ziemassvētku rotājumi” 

/skolotāju un audzēkņu vecāku  

 radošie darbi no otrreizēja materiāla/   

04.12. 

 

10.00 

 
„Adventes lasījumi bērniem” 

 

Bibliotēka „Pārdaugava”,  

4., 5.grupas 

04.12. 

 

4.P.I.I., 

9.15 

Pieredzes apmaiņas pasākums 

pirmsskolas izglītības 

skolotājiem  

“Caurviju kompetenču attīstīšana PII  

dažāda vecuma grupās” 

2.grupas  

pirmsskolas skolotāja  

T. Jurkjāne 

 

06.12. 

 

13.10 

  

Konsultācija pedagogiem 

“2019.gada pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas aspekti” 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

Pirmsskolas izgl. skolotājas: I. 

Kolosova, J. Makejeva,  

T. Jurkjāne 

12.12. 

 

12.00 

 

Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu ERASMUS+ 

projektos paveiktas, labās prakses piemēri un VIAA 

seminārs  

"Miljons veltījumi Latvijai" 

 

Vadītāja A. Dubovska, 

vad. vietniece 

N. Kozireva,  

pirmssk. izgl. skolotāja 

 L. Atrahimoviča, 

 pirmssk. muz. sk.  

I. Nurmuhametova 

 

 

13.12. 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

Ped. sēde 

1. “2019.gada aktualitātes  

Latvijas pirmsskolas izglītībā” 

2. “Lapbook metodes izmantošana rotaļdarbībās.” 

3. “2019.gada pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas kritēriji” 

4. “Izglītības sistēmas, labas prakses piemēri  

projektu Erasmus + KA 2 partnervalstīs 

 /Rumānija, Turcija, Spānija/” 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

pirmsskolas izgl.skolotājas, 

pirmssk. muz. sk. 

I. Nurmuhametova 

/katram mobilitāšu dalībniekam 

sagatavot nelielu atskaiti par 

projekta partnervalsti/ 



01.12. – 

28.12. 

 

 

 

Did. spēles /no otrreizēja materiāla/  

“Daba. Ekoloģija”  

projektu Erasmus + KA 2 ietvaros 

 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

1., 3.,4. grupu pirmsskolas 

skolotājas 

/1 spēle uz grupu, 

 12 bērni, 

ar spēles noteikumiem  angļu un 

latviešu valodā/ 

01.12. – 

28.12.  

Did. spēle “Kas dzīvo Eiropā?” 

 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

2.grupas pirmsskolas izgl. 

skolotājas 

01.12. – 

28.12.  

Did. spēle “Tolerance un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām integrācija sabiedrībā” 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

5.grupas pirmsskolas 

izgl.skolotājas 

14.12. 

 

10.00 

 
„Adventes lasījumi bērniem” 

 

Bibliotēka „Kalkūnes pagasta 

bibliotēka”,  

4., 5.grupas 

`06.12. 16.30 

Gr. “Pūcītes”  

Ziemassvētku  radošā darbnīca ar audzēkņu vecākiem 

 “Gaidot Ziemassvētkus” 

4.grupas pirmsssk.izgl.sk.  

J. Grigorjeva 

 

17.12. – 

21.12. 

 

 

 

 

 

  

Tematiskā nedēļa 

„Ziemassvētku dāvanas” 

Radošās darbnīcas ar bērniem un viņu vecākiem 

“Ziemassvētku rotājumi” 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

grupu pirmsskolas izgl. 

skolotājas 

 

  „Jaungada svētki” 

Mūzikas sk. 

I. Nurmuhametova 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

grupu pirmsskolas izgl. 

skolotājas 

 

 

 

28.12. 

 

9.10 

 
grupa „Kukulīši” 

 

9.40 grupa „Ezīši” 

20.12. 10.00 
grupa „Pūcītes” 

 

20.12. 16.00 
grupa „Gudrīši” 

 

18.12. 

 

9.30 

 
grupa „Bitītes” 

 

Sagatavoja: vad.vietniece izgl.jomā N. Kozireva 


