
PASĀKUMU PLĀNS APRĪLĪ 

Varavīksnes pils 

Lai pēc iespējas saglabātu autentisku „Pasaku Valstības” pasākuma plānu, esam to pielāgojuši 

iespējām, lai to varētu realizēt, esot mājās! 

 Priecāsimies, ja Jums tas izdosies un atsūtīsiet mums uz e – 

pastu kādu mazu video fragmentu ar jautriem brīžiem no Jūsu 

ikdienas! 

 Nu tad tā – STARTS! 

 

DATUM

S 

PASĀKUMS/AKTIVITĀTE LAIKS 

03 MUZIKĀLA IZRĀDE „LAI SKAN” –  

Vecāku un bērnu talantu atklāšana – izmantojot mājā 

pieejamos priekšmetus (rotaļlietas, virtuves 

piederumus)veidot kopīgus muzikālus priekšnesumus 

 

 

16.30 – 17.10 

06 ĢIMENES SAPULCE  
Vecāki sastāda mēneša darāmo darba plānu, plānošanā 

iesaista savus bērnus 

 

9.00-10.30 

08 MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ TUVĒJO MEŽU, EZERU, 

DABAS TAKU. 

 Mājas darbs vecākiem un bērniem – dabas materiālu vākšana 

„PASAKU VALSTĪBAS” rotaļu laukumam. 

 

Iziešana vai 

izbraukšana no 

mājām – 9.30 

10 VECĀKU PĒCPUSDIENA  
Vecāki plāno jaunas stratēģijas, kā motivēt bērnus ievērot 

mēneša plānojumu un nepalaisties slinkumā arī pašiem. 

17.00 – 17.30 

 

12 TEMATISKĀ PĒCPUSDIENA  

 IESKANDINAM APRĪLI –  

mūzikas instrumentu izveide –  

https://www.mansrimi.lv/berniem/_decoded/lv/blog/section/4

1?page=2 

Pēcpusdienas 

cēlienā 

16  

SĒŠANAS DARBI 

Podiņos stāda sīpoliņus, iesēj puķu sēklas. Izveido augu dabas 

kalendāru, ikdienas pētījumiem uz palodzes. 

 
17 KERAMIKA  

 Izveidojiet to, ko redzējāt, piedzīvojāt mācību ekskursijā vai 

pārgājienā. 

 

plkst.16.30 

 

20 MEŽA PĀRGĀJIENS – „Cik sakoptā vidē mēs dzīvojam?” 

– pastaigas laikā, izvēlētajā maršrutā salasīt visus redzamos 

atkritumus! 

Līdzi nepieciešams – atkritumu maisi, cimdi, dezinfekcijas 

līdzeklis! Dzēriens slāpju veldzēšanai un veselīgs našķis un 

pozitīvs garastāvoklis!!!! 

 

Iziešana vai 

izbraukšana no 

mājām – 9.30 

https://www.mansrimi.lv/berniem/_decoded/lv/blog/section/41?page=2
https://www.mansrimi.lv/berniem/_decoded/lv/blog/section/41?page=2


22 „Taureņu” grupas bērni virtuāli dodas ekskursijā uz Ādažu 

sākumskolu. 

 

Iespēja noskatīties - 

https://www.youtube.com/watch?v=0l86cHB-hZw 

 

 

Brīvi izvēlēts laiks 

24  

ĢIMENES TALKAS DIENA MĀJĀS 

 Logu, logu rāmju mazgāšana, 

 Radiatoru, žalūziju tīrīšana; 

 spoguļu un stikla virsmu tīrīšana; 

 apgaismes ķermeņu tīrīšana; 

 

TĪRĀM VISU – KATRU VIRSMU, KATRU SPRAUGU! 

VISAS DIENAS 

GARUMĀ 

 
27  

TEMATISKIE MĒNEŠA SVĒTKI BĒRNIEM PAR 

APGŪTO TĒMU– „Rūpējos par savu apkartējo vidi!” 

RĪTACĒLIENS – 

dzejoļa 

deklamēšana, 

jauno zināšanu 

paušana un 

apmaiņa  

30  

Kopīga maltītes gatavošana! 

 Lai labi garšo! 

 
Lai veselība, miers un saticība, metodiķe  - Monta Kulbe 

https://www.youtube.com/watch?v=0l86cHB-hZw

