APSTIPRINU
Pirmsskolas izglītības iestādes
”PASACIŅA” vadītājas pien.izpild.
______________ A. Losmane
2019.gada 31.oktobrī

Liepājas p.i.i. „Pasaciņa” pedagoģiskā
darba plāns 2019.gada novembrī
Darba saturs

Laiks

Atbildīgais

Obligātā dokumentācija – grupas žurnāls, „Skolotāja
dienasgrāmata”

Līdz 4.11.

Vad. p.i.
A.Losmane

Mēn. pirmajā
piecmin.

Medmāsa
I.Tacenko

11.11.

Vadītājas vietn
izgl.j.
A.Losmane

Darba forma
Pārbaudes,
atskaites

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

Diskusija

Ziemassvētku
pasākumi

gaidīšanas

laiks,

Ziemassvētku

Semināri

Radošā psiholoģijas centra “Ģimenei” organizēts
semināru cikls “Drošiem vecākiem laimīgi bērni”
“Pasaciņas” un “Dzintariņa” pedagogiem un jaunākā
pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

Liepājas Universitātes latviešu valodas apguves
pētījums (5.b grupa)

Izstādes

Bērnu darbi atbilstoši apgūstamai tēmai visās
vecuma grupās
“Izspēlē Latviju!” - ar dažādiem dabas materiāliem
izliekamas latvju zīmes (uz palodzēm pārejā starp
korpusiem)
“Katrai grupai savs tautas tērps!” – pēc bērnu
ieceres uz papīra meitenes vai zēna kontūras
izgatavots simbolisks tautas tērps (pārejā starp
korpusiem)

6.11.
17.30-18.45
(vecāki
+skolotājas
“Pasaciņā”)
8.11.
13.00-15.00
(skolotājas
+administr.
“Pasaciņā”)
5.11.

Visu mēnesi

1.jaunāko un
2.jaunāko grupu
pedagogi

Vad.v.
A.Losmane, 5.b
gr. skol.
Vad.vietn.
A.Losmane, gr.
skol.

1.-22.11.

11.-29.11.

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

Tematiski
pasākumi

Ekskursija uz Ugunsdzēsēju depo Ganību ielā (7.a
grupa)
Cirka izrādes bērniem (visas grupas)

1.11.

13.11.
pulksten 9.15
un 10.15

Mūz.sk.

Mārtiņdiena (mazākumtautību grupas)

7.11. pulksten
10.00

5.a gr.skolot.
mūz.sk.
I.Balode

Mārtiņa gailītis dancīti veda (latviešu grupas)

8.11. pulksten

Mūz.skolot.
S.Cērpa

9.15 un 10.15.

Sporta
pasākumi

7.a grupas
skolot.

Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums (6.a, 5.a,
3.a grupas)

14.11.
pulksten 10.00

6.a gr. skolot.
mūz.sk.
I.Balode

Latvijas valsts himnas svinīga nolkausīšanās (visas
grupas)

15.11.
pulksten 9.00

vadīt. Z.Zālīte

Latvijai dzimšanas diena! (6.b,7.b, 4.b,3.b
grupas)

15.11 pulksten
10.00

Mūz.skolot.
S.Cērpa

5.b gr. “Vāverēns Toms” dramatizācija pēc
latv.tautas pasakas “Pieci kaķi sarunāja” motīviem.
Pārējās grupas kā skatītāji.

Pēc vienošanās

5.b gr.
skolotājas

Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums
(sagatavošanas grupas)

19.11.
pulksten 10.00

5.b gr.
skolot.,mūzikas
skolotājas

Sporta izpriecas laukumā

Visu mēnesi
piemērotu
laika apstākļu
laikā

Grupu skol.

