
ĢIMENES PASĀKUMU PLĀNS APRĪLĪ

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 

(vietniece.pasakuvalstiba@gmail.com

fotogrāfijas ar jautriem brīžiem no

 
Datums 

 
 

01 CIRKS BĒRNIEM „APRIL 
Vecāku talantu atklāšana žonglēšanā, burvju triku meistarībā, 

bērnu iesaistīšana aktivitātēs, apmācībā

 
02 ĢIMENES SAPULCE

Vecāki sastāda mēneša darāmo darba plānu, 
plānošanā iesaista 

 
03 VECĀKU PĒCPUSDIENA 

Vecāki plāno jaunas stratēģijas, kā motivēt bērnus ievērot 
mēneša plānojumu un nepalaisties slinkumā arī pašiem

 
 

07 ĢIMENES MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ TUVĒJO MEŽU, 
EZERU, DABAS TAKU..

Mājas darbs vecākiem un bērniem 
„PASAKU VALSTĪBAS” rotaļu laukumam.

PASĀKUMU PLĀNS APRĪLĪ
 

 
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 

vietniece.pasakuvalstiba@gmail.com) kādu mazu video fragmentu vai 

fotogrāfijas ar jautriem brīžiem no Jūsu ikdienas!

 
Nu tad tā – STARTS! 

 

PASĀKUMS/AKTIVITĀTE 
 
 

CIRKS BĒRNIEM „APRIL – APRIL!” 
ecāku talantu atklāšana žonglēšanā, burvju triku meistarībā, 

bērnu iesaistīšana aktivitātēs, apmācībā. 

 
ĢIMENES SAPULCE 

ecāki sastāda mēneša darāmo darba plānu,  
plānošanā iesaista  

savus bērnus. 
 
 

VECĀKU PĒCPUSDIENA  
Vecāki plāno jaunas stratēģijas, kā motivēt bērnus ievērot 

un nepalaisties slinkumā arī pašiem.  
 
 
 

ĀCĪBU EKSKURSIJA UZ TUVĒJO MEŽU, 
EZERU, DABAS TAKU.. 

Mājas darbs vecākiem un bērniem – dabas materiālu vākšana 
„PASAKU VALSTĪBAS” rotaļu laukumam. 

 

Izbraukšana

PASĀKUMU PLĀNS APRĪLĪ 

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 vai 

Jūsu ikdienas! 

 
 
 

13.30-
15.00 

 
 

10.00 

 
 

17.00-18.00 

 
 
 

Izbraukšana vai iziešana 
9.30. 

 



 
09 KERAMIKA

Izveidojiet to, ko redzējāt, piedzīvojāt
mācību ekskursijā.

 
 

14 
SĒŠANAS DARBI 

Podiņos stāda sīpoliņus, iesēj 
Izveido augu dabas kalendāru, 

ikdienas pētījumiem uz palodzes

 
16 Muzikāla ģimenes leļļu izrāde

Scenārija gatavošana, 
lomu sadale, t

mūzikas atlase, skatuves iekārtošana..

 
 
 
 
 

20-24 

ĢIMENES SADRAUDZĪBAS SPĒĻU OLIMPIĀDE
Visas nedēļas garumā organizēt jautras izdarības,

 interesantas spēles un rotaļas, 
sporta aktivitātes un jautrus brīžus

 
1. Septiņas spēles un rotaļas bērniem uzmanības, atmiņas un 
iztēles attīstīšanai/Cālis.lv  2.
attīstīt praktiskās un sabiedriskās dzīves 
prasmes/Mammamuntetiem.lv 3. 
  

 
 

24 
ĢIMENES 

 Logu, logu rāmju mazgāšana,
 Radiatoru, 

 spoguļu un stikla virsmu tīrīšana;
 apgaismes ķermeņu tīrīšana;

TĪRĀM VISU – KATRU VIRSMU, KATRU SPRAUGU

 
 
 

28 

TEMATISKIE MĒNEŠA SVĒTKI BĒRNIEM
PAR APGŪTAJĀM TĒMĀM:

„PELĒNU” GRUPA 
„LĀCĪŠU” GRUPA 

„ZAKĪŠU” GRUPA 
„PŪCĪŠU” GRUPA 

 

 
KERAMIKA/VEIDOŠANA 

jiet to, ko redzējāt, piedzīvojāt ģimenes  
mācību ekskursijā. 

 
 

SĒŠANAS DARBI  
Podiņos stāda sīpoliņus, iesēj puķu sēklas. 

Izveido augu dabas kalendāru,  
ikdienas pētījumiem uz palodzes. 

 
 

Muzikāla ģimenes leļļu izrāde.  
Scenārija gatavošana,  

lomu sadale, tērpu piemeklēšana,  
mūzikas atlase, skatuves iekārtošana.. 

 
 
 
 

SADRAUDZĪBAS SPĒĻU OLIMPIĀDE 
Visas nedēļas garumā organizēt jautras izdarības, 

interesantas spēles un rotaļas,  
sporta aktivitātes un jautrus brīžus, esot mājās. 

1. Septiņas spēles un rotaļas bērniem uzmanības, atmiņas un 
Cālis.lv  2.Trīs rotaļas, kas palīdzēs bērnam 

attīstīt praktiskās un sabiedriskās dzīves 
prasmes/Mammamuntetiem.lv 3. Spēles telpās/Mansrimi.lv u.c. 

 
ĢIMENES TALKAS DIENA MĀJĀS 

Logu, logu rāmju mazgāšana, 
Radiatoru, žalūziju tīrīšana; 

spoguļu un stikla virsmu tīrīšana; 
apgaismes ķermeņu tīrīšana; 
KATRU VIRSMU, KATRU SPRAUGU!  

 
EMATISKIE MĒNEŠA SVĒTKI BĒRNIEM 

PAR APGŪTAJĀM TĒMĀM: 
 

„PELĒNU” GRUPA – Saulīte un lietutiņš 
„LĀCĪŠU” GRUPA - Kukaiņu dzīvesvietas 

„ZAKĪŠU” GRUPA - Ģimenes mājvieta 
„PŪCĪŠU” GRUPA – Kā smaržo mana Latvija? 

 
 

Nepieciešamie materiāli: 
grāmatas, uzskates attēli, 
video resursi

  

 
16.15  

 

 

 
 

Izrādes sākums 
16.30 

 

 
 

VISAS NEDĒĻAS 
GARUMĀ 

 
VISAS DIENAS 

GARUMĀ 

 
 
 

9.30 
 

Nepieciešamie materiāli: 
grāmatas, uzskates attēli, 
video resursi, fotoattēlu 

kolāža u.c. materiāli. 



 
29 

„Pūcīšu” grupas bērni 

www.adazuvidusskola.lv

 
 

30 Pagatavojiet visi kopā svētku maltīti!

„Pūcīšu” grupas bērni virtuāli dodas ekskursijā uz Ādažu 
sākumskolu. 

www.adazuvidusskola.lv 
 
 
 

Pagatavojiet visi kopā svētku maltīti! 
Lai labi garšo! 

Stipru Jums veselību vēlot, vadītājas vietniece: S. Sīle!

Brīvi izvēlēts laiks 

 
 
 
 
 

 

Stipru Jums veselību vēlot, vadītājas vietniece: S. Sīle! 


