APSTIPRINU
Pirmsskolas izglītības iestādes
”PASACIŅA” vadītāja
______________ Z.Zālīte
2019.gada 29.aprīlī

Liepājas p.i.i. „Pasaciņa” pedagoģiskā
darba plāns 2019.gada maijā
Darba
forma

Laiks

Atbildīgais

Visu mēnesi

Vad. vietn.
A.Losmane

Bērnu apmeklējuma analīze:
bērnu saslimstība;
attaisnotās kavējuma dienas;
maksa par ēdināšanu

Mēn. pirmajā
piecmin.

Medmāsa
I.Tacenko

-Rotaļnodarbību vērojumi
- Grupu izglītojamo individuālā vērtēšana, tās atspoguļošana bērnu
individuālajās attīstības kartēs.
-Sagatavošanas grupu izglītojamo individuālās attīstības kartes
vecākiem un skolām

Visu mēnesi

Vad. Z.Zālīte,
vad.vietn.
A.Losmane, gr.
skol.

27.05.

Vad. Z.Zālīte,
vad.vietn.
A.Losmane, gr.
skol.

Darba saturs

Izstādes

Pieredzes apmaiņa –
pedagoģiskās padomes
sēde

Pedag.
procesa
pārraudzība

Pārbaudes,
atskaites

Obligātā dokumentācija – grupas žurnāls, „Skolotāja dienasgrāmata”

-Rotaļdarbība dabā- mācību un audzināšanas procesa neatņemama
sastāvdaļa pirmsskolas izglītības iestādē.
- Sadarbība ar vecākiem visās vecuma grupās.
-Sagatavošanas grupu izglītojamo gatavība skolai.

Bērnu darbi atbilstoši apgūstamai tēmai visās vecuma grupās
„Pavasara ziedi” – grupu skolotāju, bērnu un vecāku gatavotas
kompozīcijas (Uz palodzēm pārejā starp korpusiem)
Māmiņdienas pasākumi:
-Muzikāla dramatizācija “No kā visi izbijās!” – 3.b gr. “Īkšķītis”

Vad.vietn.
A.Losmane, gr.
skol.

7.-31.05.

Vad.v.
A.Losmane, gr.
skol.

- Muzikāla dramatizācija “Kā cālīši meklēja saulīti!” –4.b gr.
“Kaķīša dzirnavas”

9.05.
pulk15.30
9.05.pulk
16.30
14.05.
pulk15.30

- Tematisks pasākums ‘Mana mīļa māmuliņa” -5.b gr. ‘Vāverēns
Toms”

14.05.pulk
16.30

- Tematisks pasākums ‘Māmiņai svētki” -7.a gr. ‘Zelta zivtiņa”

15.05 pulk
16.00
16.05. pulk
15.30
16.05. pulk
16.30

-Tematisks pasākums ‘Māmiņai svētki” -2.a gr. ‘Ežuki”

Tematiski
pasākumi

Visu mēnesi

- Tematisks pasākums ‘Dāvanas mūsu mīļajām māmiņām” -6.b gr.
‘Zaķīša mājiņa”
-Svētku koncerts māmiņām “Pankūku balle”-7.b gr. “Vinnijs Pūks”

Mūz. skolot.
S.Cērpa

7.a gr.

Mūz. skolot.
S.Cērpa

- Tematisks pasākums ‘Svētki māmiņām” -5.a gr. ‘Kukainīši dūc!”
- Tematisks pasākums māmiņām -3.a gr. “Vecīša cimdiņš”
- Tematisks pasākums ‘Māmiņai svētki” -2.b gr. ‘Kukulītis”
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģionā
pārstāvju viesošanās iestādē – 4.a gr.’Sprīdītis”
Izlaiduma pasākums 6.a gr. “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”
“Sarkanais paklājs “Pasaciņā!”

Darbs ar
vecākiem

Sports

Izlaiduma pasākums 4.a gr.”Sprīdītis” “Paliec sveiks, bērnudāz!”

Sporta izpriecas

-Interešu izglītības pulciņu atklātās nodarbības vecākiem
-Dalība grupu pasākumos
-Apmeklējuma plānošana vasaras mēnešiem

17.05.pulk
16.00
20.05. pulk
15.30
20.05. pulk
16.30
10.05.pulk
10.00
22.05. pulk
13.00

5.a grupa
3.a grupa
2.b grupa
Vad.vietn.
A.Losmane, gr.
skol.
6.a grupa

24.05. pulk
13.00

Mūz. skolot.
S.Cērpa, gr.
skolotājas

Mēn. laikā
piemērotos laika
apstākļos

Gr.skolot.

Gr.skolot.
Visu mēnesi
Vad. Z.Zālīte

