
 

Apstiprinu 

Vadītāja_____N. Kozireva 

 

Daugavpils pilsētas 

11. pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābelīte” 

mēneša plāns 

 2022. gada janvārim 

Datums Laiks Pasākumi Atbildīgie 

Pedagogiem 

11.01. 

 

 

 

 

 

 

10.00, 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitāte  projektu 

ietvaros 

 „Festival of light and shadow”/”Gaismas un ēnu festivāls”  

/Atskaite par izstādi nosūtīta FB projekta grupā/ 

 

 

vad. vietniece 

A. Verbicka, 

4., 5. grupu pirmsskolas 

skolotājas 

 

 

 

 

 

10.01-

14.01. 

 

 

  

Aktivitāte projektu 

ietvaros 

„Winter activities”/ Ziemas aktivitātes” 

/Atskaite par aktivitāti nosūtīta FB projekta grupā/ 

vad. vietniece 

A. Verbicka, 

pirmsskolas skolotājas 

 

18.01.-

22.01. 

 

  

Aktivitāte  projeku ietvaros 

“Winter fun”/ „Ziemas prieki” 

/Atskaite par aktivitāti nosūtīta FB projekta grupā/ 

vad. vietniece 

L. Atrahimoviča, 

pirmsskolas skolotājas 

 

11.01. 

 

9.10 

 

Aktivitāte  

Starptautiskā "PALDIES" diena,  lai atgādinātu, cik svarīgi ik dienas 

ir izrādīt pateicību. Mazais vārdiņš "paldies" spēj sasildīt un 

iepriecināt. 

 

vad. vietniece 

A. Verbicka, 

Iestādes grupu skolotājas. 

 

 

17.01.- 

31.01. 

 

 

 

  

Izstādes noformējums 

„Ledus un sniega rotājumi” 

/izrotāt teritoriju ar sniega figūrām, ledus rotājumiem,    

atbilstoši laika apstākļiem/  

/Atskaite par izstādi nosūtīta FB projekta grupā/ 

 

 
 

vad. vietniece 

L. Atrahimoviča, 

Iestādes grupu skolotājas 

 

 

17.01. 12.30 

Pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas  

komisijas sēde 

Vadītāja N. Kozireva, 

vad. vietniece 

L. Atrahimoviča, 

arodkomitejas priekšsēdētāja 

M. Leitāne 

19.01. 

 

 

9.10 

 

 

Rotaļnodarbība 

“KNEIPP metodika.  Aromaterapija. Fitoterapija” 

Nordplus  projekta"Videi draudzīga Eiropa Zaļajai pasaulei nākotnē" 

„Project's title: "Eco-friendly Europe for a Future Green World" 

vad. vietniece 

L. Atrahimoviča, 

1.grupas pirmsskolas izgl. 

skolotājas I.Kolosova, 



 ietvaros 

/Atskaite par rotaļnodarbību  nosūtīta FB projekta grupā/ 

T.Jurķjāne 

 

20.01. 

 

9.30 

 

Rotaļnodarbība 

“KNEIPP metodika. Smilšu terapija” 

Nordplus  projekta"Videi draudzīga Eiropa Zaļajai pasaulei nākotnē" 

„Project's title: "Eco-friendly Europe for a Future Green World" 

  ietvaros 

/Atskaite par rotaļnodarbību  nosūtīta FB projekta grupā/ 

 

vad. vietniece 

L. Atrahimoviča 

2.grupas pirmsskolas izgl. 

skolotāja J.Grigorjeva 

 

20.01. 14.00 

Tiešsaistes seminārs:  

“Atbalsts skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem izglītības 

iestādē” 

 

vad. vietniece 

L. Atrahimoviča, 

Iestādes grupu skolotājas 

17.01.- 

31.01. 

  

Eksperimentu cikls 

“Ūdens, sniegs, ledus” 

/Atskaite par aktivitāti nosūtīta FB projekta grupā/ 

 

vad. vietniece 

L. Atrahimoviča, 

3., 4., 5.grupu p.i.skolotājas  

Datums 

tiks 

precizēts  

Svinīgais pasākums 

 “Lasi un vērtē” projekta ietvaros 

 

5.grupas p.i. skolotājas 

sadarbībā ar Kalkūnes 

pagasta bibliotēku 

25.01. 

 

 

 

 

 

 

9.30!!! 

Zoom 

platformā 

 

 

 

 

 

 

Starptautiskais vebinārs - praktikums pirmsskolas izglītības 

iestāžu vadītāju vietniekiem un pedagogiem  

"Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros" 

 ("Exploring the curriculum through nature programs") 

1. “e-Twinning platformas iespējas un piedalīšanās 

starptautiskajos projektos” 

/Nordplus projekta koordinatore un e-Twinning ambassadors 

Snieguolė Mažeikienė/; 

2. “Projektu iespējas un ieguvumi Iestādes attīstībā.”  

3. “Projekta produkti.” 

/vad. vietniece L. Atrahimoviča/; 

4. Starptautisko projektu  nedēļas  

”Sadarbības partneru kultūra un tradīcijas” 

/Pirmssk. izgl. sk.G. Košlača/; 

5. Rotaļnodarbība - meistarklase “Uzzīmēsim koku” 

/Pirmssk. izgl. sk. I. Smirnija/; 

6. “Smilšu terapijas, aromaterapijas un fitoterapijas 

izmantošana rotaļnodarbību laikā” 

/Pirmssk. izgl. sk. J. Grigorjeva/; 

 

Vadītāja N. Kozireva, 

vad. vietniece 

L. Atrahimoviča, 

Iestādes grupu skolotājas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01. 

Laiks tiks 

precizēts 

  

23.P.I.I. Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem ''Matemātisko spēju attīstīšana pirmsskolas vecuma 

bērniem kompetenču ietvaros'' 

vad. vietniece 

L. Atrahimoviča,  

Pirmssk. izgl. sk.  

M. Leitāne, 

G. Košlača 

  

DPIP, pilsētas  P.I.I. semināri un konsultācijas atbilstoši DPIP 

ciklogrammai  

Sastādīja: vadītāja N. Kozireva 


