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 APSTIPRINU  

 Pirmsskolas izglītības  

 Iestādes ‘’Lienīte’’ vadītāja  

 Biruta Antoneviča 

 2022. gada 15.septembrī 

Pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lienīte’’ 2022./ 2023. mācību gada pedagoģiskā darba plāns. 

Mērķis: Izveidot mācīšanās vidi, kas atbilst  katra bērna interesēm un vajadzībām, veicinot bērna sociāli emocionālo labsajūtu. 

1.Uzdevums.  Iestādes telpās pilnveidot fiziski un psiholoģiski drošu un stimulējošu vidi, kas piedāvā daudzveidīgas  vecumposmam atbilstošus 

materiālus, uzdevumus un situācijas. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Grupās iekārtoti aktivitāšu centri atbilstoši bērnu vecumposmam. 

Grupā ir vizuāli redzams ko un kā bērni mācās; izzināmais temats, sasniedzamais rezultāts, bērnu pabeigtie un nepabeigtie darbi, 

runājošās sienas. 

Mācību līdzekļi aktivitāšu centros  izvietoti atbilstoši izzināmajam tematam. 

ĪSTENOŠANAS GAITA Atbildīgais Laiks ieviešanai, 

izpildei 

Kontrole un pārraudzība 

Izanalizēt un izveidot aktivitāšu centru zonējumu atbilstoši bērnu vecumam un 

telpas formai, lielumam Pērses ielā 16 a.  

Grupu skolotājas  2022./2023.m.g. 

1. ceturksnis 

Vad.vietn. izgl.jomā 

Aktivitāšu centri grupās, to izmantošana ikdienas mācību procesā un  mācību 

līdzekļu izvietojums atbilstoši centra nosaukumam Amatas ielā 2 

Grupu skolotājas  2022./2023.m.g. 

1. ceturksnis 

Vad.vietn. izgl.jomā 

Mācību līdzekļu aprite aktivitāšu centros atbilstoši mēneša tēmai un 

sasniedzamajiem rezultātiem 

Grupu skolotājas 2022./2023.m.g. 

Katru mēnesi 

atbilstoši tēmai 

Vad.vietn. izgl.jomā 

Diskusija ar pedagogiem par  sasniegumiem aktivitāšu centru iekārošanā un to 

izmantošanā mācību procesā. Ko tas ir devis? 

Vad.vietn. 

izgl.jomā 

2022./2023.m.g. 

3. ceturksnis 

Vadītāja 

    

2.Uzdevums.  Pilnveidot mācīšanās vidi āra nodarbību organizēšanai, atbilstoši bērnu spējām un interesēm. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Ir pilnveidota mācību vide āra nodarbībām. Pedagogs  nodrošina dažādus darbības veidus āra vidē - brīvās rotaļas; pedagoga 

organizētās kustību rotaļas, eksperimenti dabā, māksla dabā. 
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ĪSTENOŠANAS GAITA Atbildīgais Laiks ieviešanai, 

izpildei 

Kontrole un pārraudzība 

Pedagogu aptauja par materiālo bāzi āra nodarbībām. Vad.vietn. 

izgl.jomā 

2022./2023.m.g. 

1. ceturksnis 

Vadītāja 

Eksperimenti, māksla brīvā dabā . Grupu skolotājas  2022./2023.m.g. 

 

Vad.vietn. izgl.jomā 

 Kustību rotaļas āra vidē. Praktiskas nodarbības skolotājām sporta skolotājas 

virsvadībā. 

Sporta skolotāja 2022./2023.m.g. 

1x ceturksnī 

Vad.vietn. izgl.jomā 

    

3.Uzdevums.  Veicināt sadarbību : pedagogs- pedagogs, vecāks – pedagogs mācīšanās vides pilnveidošanai 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Pedagogi, savstarpēji sadarbojas, veic  mācību un audzināšanas darba diferenciāciju un individualizāciju, izmanto daudzveidīgas 

sadarbības iespējas ar ģimeni. Atbalsta personāls  konsultē vecākus par specifiskiem mācīšanas vai uzvedības  traucējumiem un 

palīdzības iespējām. Iesaka metodes mācību un uzvedības traucējumu risināšanā , veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību 

atbalsta sniegšanā bērnam. 

ĪSTENOŠANAS GAITA Atbildīgais Laiks ieviešanai, 

izpildei 

Kontrole un pārraudzība 

Pieredzes apmaiņa, savstarpēja nodarbību vērošana. Katra skolotāja mācību gadā 

rāda nodarbību, vai tematisko pasākumu  pārējām skolotājām. 

Vad.vietn. 

izgl.jomā 

2022./2023.m.g. Vadītāja 

Dalīšanās pieredzē ar   kursos  un semināros iegūtajām zināšanām. Grupu skolotājas  2022./2023.m.g. 

 

Vad.vietn. izgl.jomā 

Seminārnodarbība par individuālā plāna izstrādāšanu bērniem, kuriem ir 

nepieciešams atbalsts. 

Logopēde 2022./2023.m.g. 

1x ceturksnī 

Vad.vietn. izgl.jomā 

Atbalsta personāls konsultē vecākus par specifiskiem mācīšanas vai uzvedības  

traucējumiem un palīdzības iespējām. 

Atbalsta personāls 2022./2023.m.g. Vad.vietn. izgl.jomā 

    

4.Uzdevums.  4. Veicināt tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.  

Sasniedzamais 

rezultāts 

Pedagogs   izmanto digitālos rīkus, sagatavo izzinošus materiālus no interaktīvās vides par plānotām tēmām, izmanto mācību 

materiālu no interneta vietnes Soma LV. Izmanto BeeBoot 

ĪSTENOŠANAS GAITA Atbildīgais Laiks ieviešanai, 

izpildei 

Kontrole un pārraudzība 
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 Pedagogu aptauja par viņu prasmēm tehnoloģiju izmantošanā. Vad.vietn. 

izgl.jomā 

2022./2023.m.g. 

1.ceturksnis 

Vadītāja 

Digitālo rīku izmantošana mācību procesā. Grupu skolotājas  2022./2023.m.g. 

 

Vad.vietn. izgl.jomā 

BeeBoot kā mācību līdzeklis sasniedzamo rezultātu apgūšanai bērniem vecumā 

no 4 gadi līdz 7 gadi. Skolotāju pieredze BeeBoot izmantošanā. 

Vad.vietn. 

izgl.jomā 

2022./2023.m.g. 

1x ceturksnī 

Vadītāja 

 

Audzināšanas darba mērķis un uzdevumi 2022./2023. mācību gadam 

Mērķis: Veidot izpratni par kultūras normām, izmantojot folkloras materiālus. 

1.Uzdevums.  Veidot izpatni par labestību, savaldību, atbildību, cilvēka cieņu, dzimteni 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Bērns prot nosaukt savas emocijas un mācās  tās pārvaldīt . 

Bērni prot izmantot sakāmvārdus un parunas  atbilstoši ikdienas situācijai. 

ĪSTENOŠANAS GAITA Atbildīgais Laiks ieviešanai, 

izpildei 

Kontrole un pārraudzība 

Grupās izvietoti emociju raksturojoši materiāli. Bērni atpazīst savas un citu bērnu 

emocijas. 

Grupu skolotājas 2022./2923.m.g. Vad.vietn. izgl.jomā 

Dalīšanās pieredzē par sakāmvārdu un parunu izmantošanu ikdienas dzīvē Vad.vietn. 

izgl.jomā 

2022./2023.m.g. 

3 ceturksnī 

Vadītāja 

Ar sakāmvārdu, parunu palīdzību mācīt bērniem labestību, savaldību, atbildību, 

cilvēka cieņu. 

Grupu skolotājas 2022./2023.m.g. Vad.vietn. izgl.jomā 

2.Uzdevums.  Veidot izpratni par  darba tikumu 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Bērni iepazīst vecāku profesijas, kāds ir šis profesijas darba saturs. 

Bērni prot izmantot sakāmvārdus un parunas  atbilstoši ikdienas situācijai. 

ĪSTENOŠANAS GAITA Atbildīgais Laiks ieviešanai, 

izpildei 

Kontrole un pārraudzība 

Iepazīstināt bērnus ar profesijām. Izmantot folkloru izceļot darba tikumu.  Grupu skolotājas 2022./2923.m.g. Vad.vietn. izgl.jomā 

Iesaistīt vecākus, lai iepazīstinātu bērnus ar savām profesijām. Grupu skolotājas 2022./2023.m.g. Vad.vietn. izgl.jomā 

 


