
Metodisko jomu plānotie pasākumi  Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra  izglītojamajiem 2021./2022.m.g.
SEPTEMBRIS 01.09-03.09. 06.09.-10.09. 13.09.-17.09. 20.09.-24.09. 27.09.-30.09.

Pirmsskolas metodiskā joma Jautrais brīdis veltīts Zinību dienai 
"Maša uin viņas draugu Zinību 
diena"

Drošības pasākumu grupās un 
iestādes teritorijā. Interaktīvās 
nodarbības par doto tēmu.

Miķeļdienas ziedu un augļu 
kompozīciju izstādes pa grupām  - 
bērnu un bērnu darbiņu izstādes

Individuālais darbs ar bērnu 
vecākiem bērnu veiksmīgas 
adaptācijas nodrošināšanā; bērnu 
vecāku sapulces

Kustību rotaļas svaigā gaisā. 

Sākumskolas metodiskā joma Zinību dienas Apsveikums Tēvu dienai Dalība rudens izstādē

IP21015911/21 metodiskā joma Zinību diena. Tēva dienas apsveikumu izstāde. Pīlādžogu dekoru meistarklases. Rudens ziedu kompozīcijas. Radošās darbnīcas "Rudens 
koki"

IP21015811/21 metodiskā joma Zinību diena. Tēva dienas apsveikumu 
gatavošana un prezentēšana

Iesaistīšanās skolas izstādē 
"Ķirbīti, nāc ciemos"

Humanitārās, pilsoniskās un 
kultūrizglītības metodiskā joma

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
"Lasi un vērtē '21" (septembris 
(2021.) - janvāris (2022.)) - 5.-9.
klase, A. Verze, A. Sidarāne, A. 
Litauniece, D. Vasiļjeva

Dzejas rīts, vēltīts J. Klīdzējam 
(27.09.) - 5.klase, A. Vorobjova, 
D. Vasiļjeva

Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā 
joma

Zinību diena Āra stunda dabaszinībās 5.klasei MJ skolotāju sanāksme Veselīda dzīvesveida 
popularizējošs pasākums 5.-9.
klašu skolēniem ,,Vitamīnu 
piektdiena"

Pieredzes apmaiņas stunda 5.
klasē ,,Saules sistēmas uzbūve"

Internāta skolotāja, veselības un 
fiziskās aktivitātes metodiskā joma

Svinīgā līnija veltīta Zinību dienai 24.09.porta diena kopā ar itāļu 
ciemiņiem

Miķeļdienas tirgus-izstāde "Ķirbīti, 
nāc ciemos".23.09. Miķļdienas 
stefetes 1.-2.klasēm Rēzeknes 
pilsētas domes Sporta pārvaldes 
sporta kompleksā.

Bibliotekāres darbs Lietotāju reģistrācija. Mācību un 
metodiskās literatūras 
izsniegšana.

Lietotāju reģistrācija. Mācību un 
citu izdevumu izsniegšana.

Nepieciešamo grāmatu un citu 
mācību līdzekļu saraksta koriģēšana.

Grāmatu izstāde veltīta 
dzejniekam Andrejam Pumpuram 
-180 (1841-1902). Nepieciešamo 
mācību grāmatu un mācību 
literatūras pasūtīšana un iegāde.

Informatīvā stenda iekārtošana.

Metodiskais centrs 6 stundu izglītojoši metodiskā 
konsultācija  „ 5 soļi veiksmīgai 
„Individuālo izglītības programmu 
apguves plānu (IIPAP) ” izstrādei un 
īstenošanai ”. 

Tiešsaistes informatīvās lekcijas 
„Agrīnā vecuma bērnu attīstība – 
riski un risinājumi”

„Mācību procesa organizācija 
skolēniem ar speciālajām 
vajadzībām” 16 
programmstundas

OKTOBRIS 01.10.- 08.10 11.10.-15.10. 18.10.-22.10. 25.10.-29.10.
Pirmsskolas metodiskā joma  Rotaļnodarbības par tēmu "Mūsu 

planēta - Zeme"
Sporta svētki 04., 05., 06. grupās 
"Vāverīte danci grieza..." ar 
ritmikas un deju elementiem 

Eksperimenti ar ūdeni - 
rotaļnodarbības bērniem ar 
eksperimentālās darbības palīdzību

Augļu un dārzeņu ražas svētki pa 
grupām "Garšīgā varavīksne"

"Lielais ķirbja pīrāgs" - eko 
projekta noslēguma pasākumi 
grupā "Brīnumu pasaule" - 
prezentācija

Sākumskolas metodiskā joma Apsveikums skolotājiem Rudens mandala no dabas 
materiāliem "Krāsainais rudens"

IP21015911/21 metodiskā joma Es un sports. Jautrās stafetes. Labo darbu nedēļa. Dāvana 
dzīvnieku patversmei.

IP21015811/21 metodiskā joma Dalība "Labo darbu nedēļā" Sveču izstāde, masku gatavošana 
klasēs



Humanitārās, pilsoniskās un 
kultūrizglītības metodiskā joma

A. Brigaderei 160 - 
lasītveicināšanas pasākums 
(oktobris) - 5.a klase, A. Verze

J. Porukam 150 - grāmatu izstāde 
un prezentācija (oktobris) - 5.-9. 
klase, A. Verze

Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā 
joma

Pieredzes apmaiņas stunda 1K ,,
Kā šuj izstrādājumus ar 
šujmašīnu"-I.Višķere 

Eksperimenta plānošana 8.klasē ,,
Vielu īpašību izpēte" A.Kudure

Brīvdienas Daba un dārza darbi vēlā rudenī-
1K, 2k A.Kudure

Internāta skolotāja, veselības un 
fiziskās aktivitātes metodiskā joma

Radošā darbnīca "Dzeltenas un 
apaļas kā ķirbītis"-mācos cept 
pankūkas.

Labo darbu nedēļa - dzīvnieku 
patversmes atbalsts

Radošā darbnīca, izstāde "Latvijas 
koki rudenī"-spiedogu tehnika

Bibliotekāres darbs Lasītveicināšanas pasākums  ,,
Latviešu rakstniecei Annai 
Brigaderei - 160 (1861-1933)''.
Piedalās 5. a kl. Grāmatu izstāde 
bibliotēkā veltīta latviešu 
rakstniekiem Annai Brigaderei un 
Jānim Porukam.

LASI UN VĒRTĒ! Iesaistīšanās 
lasītviecināšanas programmā ,,
Bērnu un jauniešu žūrija'21'' 
sadarbībā ar Rēzeknes 2. 
bibliotēku.

Tematisks pasākums veltīts 
Starptautiskajai Skolu Bibliotēku 
dienai ,,Iepazīsti skolas vēsturi 
caur bibliotēkas daiļliteratūras 
grāmatām'' (piedalās 4.a, 6./7. a 
B, 9.a B kl.).

Metodiskais centrs Tiešsaistes seminārs "10 ieteikumi 
skolotājiem iekļaujot bērnus ar 
speciālajām vajadzībām"

NOVEMBRIS 01.11.-05.11. 08.11.-12.11. 15.11.-19.11. 22.11.-26.11. 29.11.-30.11
Pirmsskolas metodiskā joma "Eksperimenti ar ūdeni" grupā 

"Lāsītes"
Sporta jautrie brīži grupās 
"Saulīte", "Brīnumu pasaule"  un 
"Bitīte" veltīti Lāčplēša dienai. 
"Mārtiņi" - tematiskā pēcpusdiena 
grupās "Saulīte" un "Brīnumu 
pasaule"

Tematiskās un bērnu darbu izstādes 
grupās "Ko es dāvināšu Latvijas 
dzimšanas dienā? "(Pašgatavotie 
karodziņi un lukturīši). Latvijas 
dzimšanas gadadienai veltīti bērnu 
svētki "Es dzīvoju Latgalē" grupās 
"Bitīte", "Brīnumu pasaule", "Saulīte"

Bērnudarbu izstādes par doto 
tēmu Dienas rituma izpilde

Sākumskolas metodiskā joma Mārtiņdienas pēcpusdiena Radošo darbu izstāde "Es Latvijā"

IP21015911/21 metodiskā joma Mana pilsēta. Fotosesija pie 
Rēzeknes namu sienu 
vēsturiskajiem gleznojumiem.

Mana Latvija. Kolāža par Latvijas 
novadiem. Radoša darbnīca.

IP21015811/21 metodiskā joma
Viktorīna ‘Latvija citu valstu vidū”

Mārtiņdienas pēcpusdiena pa 
klasēm

Radošie darbi „Mana dāvana 
Latvijai” Seno priekšmetu izstāde

Humanitārās, pilsoniskās un 
kultūrizglītības metodiskā joma

Helovīna pasākums (01.11.) - 5.,6.
klase, A. Poļaka

Skaļās lasīšanas sacensība 
(novembris) - 6.a klase, A. Verze, 
A. Litauniece; Viktorīna "Latvija" 
(09.11.) - 7.,8., 9. klase, A.
Sidarāne, A. Litauniece

Latvijas dzimšanas dienas svinības 
(17.11.) - K. Balodis, L. Kasatkina, A. 
Litauniece

Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā 
joma

Puķu sēklu sagatavošana 
pavasara sējai-A.Kudure

Labās prakses piemēri ,,Latvijā 
visu gadu biežāk audzētie 
dārzeņi" -videosižeti.2K, A.Kudure 

Loģiskās domāšanas attīstīšanas 
uzdevumi matemātikā 7.klase, L.
Sosnare

Jaunākās materiālu un 
izstrādājumu ražošanas iespējas. 
8.klase, N.Kirejeva

,,Eksperimentēsim kopā!" 5.klase 
A.Kudure

Internāta skolotāja, veselības un 
fiziskās aktivitātes metodiskā joma Latvijas rudens krāsas-

eksperiments

Tematiskā pēcpusdiena "Es 
dzīvoju Latvijā'

Patriotiskās nedēļas ietvaros radošā 
darbnīca "Daudz laimes dzimšanas 
dienā, Latvija!

Bibliotekāres darbs Bibliotekārā stunda 1.2 a, 2.b kl. ,,
Iepazīšanās ar skolas bibliotēkas 
grāmatām un lietošanas 
noteikumiem'', 2.a, 3. a kl.,,
Grāmatu alfabētiskais un 
sistemātiskais kārtojums 
bibliotēkā''.

Skaļās lasīšanas sacensība. 
Piedalās 6. a kl.

Grāmatu izstāde un informatīvais 
stends veltīts 18. novembra svētkiem 
-Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai.



Metodiskais centrs Latgales plānošanas reģiona 
pedagogiem tiešsaistes 
konsultācijas iekļaujošās izglītības 
jautājumos.

Latgales plānošanas reģiona 
pedagogiem tiešsaistes 
konsultācijas iekļaujošās izglītības 
jautājumos.

Latgales plānošanas reģiona 
pedagogiem tiešsaistes konsultācijas 
iekļaujošās izglītības jautājumos.

Latgales plānošanas reģiona 
pedagogiem tiešsaistes 
konsultācijas iekļaujošās izglītības 
jautājumos.

Latgales plānošanas reģiona 
pedagogiem tiešsaistes 
konsultācijas iekļaujošās 
izglītības jautājumos.

DECEMBRIS 01.12.-03.12. 06.12.-10.12. 13.12.-17.12. 20.12.-24.12. 27.12.-31.12.
Pirmsskolas metodiskā joma Bērnu darbošanās pastaigu laikā 

pa priekšmetu jomām tēmas 
nostiprināšanā

Svētku rotājumu izgatavošanas 
darbi

Bērnu radošie darbiņi, izstādes pa 
grupām. Svētku rotas. Grupu un 
zāles noformējums.

Ziemassvētku pasākumi pie 
eglītes "Meža zvēru Jaunais gads"

Bērnu individuālo attīstības plānu 
apkopojumu darbi, pārskati, un 
tml.

Sākumskolas metodiskā joma "Rūķi darbojas" - prakstiskā 
darbošanās pa klasēm

Piedalīšanās skolas pasākumā

IP21015911/21 metodiskā joma Rūķu namiņa iemirdzēšanās 
svētki.

Adventes kalendāra aktivitātes. Ziemassvētku rotājumu darbnīcas. Ziemassvētku eglīte.

IP21015811/21 metodiskā joma „Nāk bagāti Ziemassvētki” 
tautasdziesmu, dzejoļu krātuvīte

Piedalīšanās klases pasākumā

Humanitārās, pilsoniskās un 
kultūrizglītības metodiskā joma

Ziemassvētku viktorīna angļu valodā 
(17.12.) - 7.,8. klase, P. Lelis; 
Ziemassvētku pasākumi (13.-17.12.) 
- 5.-9.klase, L.Kasatkina, L.Zača

Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā 
joma

Dabas materiālu apstrāde un 
izmantošana telpas dizainā, A.
Kudure, L.Poiša

Tautasdziesmas par dzīvnieku 
dzīvi ziemā 5.klase, A.Kudure

Plakātu veidošana par dabas 
aizsardzību, K.Balodis, L.Poiša,A.
Kudure

Ziemassvētku pasākums klasēs

Internāta skolotāja, veselības un 
fiziskās aktivitātes metodiskā joma

Ziedojumu akcija-segas un siltas 
drēbes četrkājainajiem draugiem.

Ziedojumu akcija-saldumi, tēja, 
kafija un silti sveicieni Rēzeknes 
pensionāru sociālo pakalpojumu 
centra iemītniekiem.

Ziemassvētku apsveikumi kopā ar 
vecākiem - izstāde.

Ziemassvētku prieki un tradīcijas 
pie skolas egles pa klasēm

Bibliotekāres darbs Pasākums veltīts Adventei Ziemassvētku grāmatu izstāde

Metodiskais centrs Mācīšanās grupa "Atgādņu 
algoritmi"

JANVĀRIS 03.01.-07.01. 10.01.-14.01. 17.01.-21.01. 24.01.-28.01. 31.01
Pirmsskolas metodiskā joma "Parūpējies par putniņiem ziemā!" 

Barotavu ierīkošana pastaigu 
laukumos 

Projekts "Zāļu tējas". Zāļu tēju 
iepazīšana, izsmaržošana, 
baudīšana (smaržu kārbiņu un 
maisiņu pagatavošana sadarbībā 
ar bērnu vecākiem)

"Cik liels es esmu!" (bērnu svēršana 
un mērīšana ar klaunu)

Sporta izpriecas "Sveika, ziema!" 
(dažāda ziemas sporta inventāra 
izmantošana sportā)

Sākumskolas metodiskā joma Video izrāde "Ķekatas nāk!" Rakstu glīti! - glītrakstīšanas 
konkurss

Foto galerija "Ziemas prieki"

IP21015911/21 metodiskā joma Sniega diena. Ziemas prieki 
pagalmā.

Izzinoša pastaiga "Iepazīsim ziemas 
putnus".

IP21015811/21 metodiskā joma Ziemas kolāža

Humanitārās, pilsoniskās un 
kultūrizglītības metodiskā joma

Bērnu grāmatu paildinājums skolas 
bibliotēkā (lasīšanas veicināšanas 
programmas dalībnieku apzināšana), 
V.Ramanovska, A.Sidarāne, A.
Litauniece

Pēcpusdiena, veltīta krievu 
rakstnieka N.Ņekrasova daiļradei, 
A.Vorobjova, L. Valujeva



Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā 
joma

Dabas materiālu apstrāde telpu 
noformējumam,I.Višķere

Starpdisciplinārā stunda 5.klasē ,,
Izstrādājums no sava 
kompozītmateriāla", A.Kudure, I.
Višķere

Projekta ,,Atkritumu 
apsaimniekošana mājsaimniecībā un 
atkritumu šķirošanas iespējas 
dzīvesvietā"uzsākšana. 5.klase, A.
Kudure

Mācību ekskursija uz 
metālapstrādes rūpnīcu ,,LEAX" 
Rēzeknē. 9.klase, A.Kudure

Internāta skolotāja, veselības un 
fiziskās aktivitātes metodiskā joma

Ciemos pie pilsētas egles. "Esi vesels, esi sportā!" - izzinoši 
atraktīva darbnīca

Bibliotekāres darbs Bibliotekāra stunda 9.klašu 
skolēniem "Bibliogrāfisko līdzekļu 
lietošana"

Metodiskais centrs Mācīšanās grupa "IT " Mācīšanās grupa "Kognitīvie 
procesi"

FEBRUĀRIS 01.02.-04.02. 07.02.-11.02. 14.02.-18.02. 21.02.-25.02. 28.02.
Pirmsskolas metodiskā joma Lugu akceptēšana teātru dienām Sveču izstādes grupās (sadarbība 

ar bērnu vecākiem)
Valentīndienas disenīte. Drošības pasākumi grupās "Kā 

rīkoties, ja ir ugunsgrēks? " - 
interaktīvā materiāla izmantošana, 
situāciju izspēlēšana

Sākumskolas metodiskā joma Valentīndienas pasts

IP21015911/21 metodiskā joma Ziemas skulptūra. Fotokonkurss 
kopā ar vecākiem.

Draudzības kūkas cepšana.

IP21015811/21 metodiskā joma Meteņdiena klasē Piedalīšanās dzejoļu konkursā par 
draudzību

Humanitārās, pilsoniskās un 
kultūrizglītības metodiskā joma

Viktorīna angļu valodā "Veselība" 
(attālināti), A.Poļaka, P.Lelis

Lasīšanas veicināšanas programmas 
"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2021" rezultātu apkopošanas un 
dalībnieku apbalvošana, A.Sidarāne, 
A.Litauniece

Interaktīvā un muzikālā dzejas 
pēcpusdiena - "Mārai Zālītei 70", 
A.Sidarāne, A.Litauniece

Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā 
joma

Akcija ,,Palīdzam dzīvniekiem 
ziemā! 5.-9..klases, K.Balodis, A.
Kudure

Turpinām projektu ,,Atkritumi un to 
apsaimniekošana", 5.klase, A.
Kudure

Veselīga dzīvesveida 
popularizēšanas pasākums 5.-9.
klašu skolēniem L.Poiša, L.
Sosnare, N.Kirejeva, K.Balodis, I.
Višķere, A.Kudure

Internāta skolotāja, veselības un 
fiziskās aktivitātes metodiskā joma

Komplimentu ballīte.

Bibliotekāres darbs Bibliotekāra stunda 8.klašu 
skolēniem "Bibliogrāfisko līdzekļu 
lietošana"

Lasīšanas veicināšanas programmas 
"Bērnu, jauniešu, vecāku žurijas 
2021"  dalībnieku apbalvošana

Metodiskais centrs Starptautiskā konference 
"Speciālā izglītība: labās prakses 
piemēri"

Mācīšanās grupa "Angļu valoda"

MARTS 01.03.-04.03. 07.03.-11.03. 14.03.-18.03. 21.03.-25.03. 28.03.-31.03.

Pirmsskolas metodiskā joma

"Pasaku varoņi ciemos pie 
bērniem" - jautrie brīži grupās par 
pasakas tematiku 

Gatavošanās teātru dienām "Lelles un krelles" - mūzikāli 
teatralizēti uzvedumi ar rotaļlietu 
izmantošanu

"Mājas mīluļi" - pieredzes 
apmaiņas rotaļnodarbības  (bērnu 
zināšanau apkopojums par doto 
tēmu pēc programmas prasībām)

Multfilmu un filmu nedēļa par 
mājdzīvniekiem



Sākumskolas metodiskā joma
Meteņdienas prieki Brīvdienas "Pavasara vēstneši" radošo darbu 

nedēļa

IP21015911/21 metodiskā joma
M. Stārastes varoņu pasaulē. Robežsarga draugs. Dienesta suņu 

paraugdemonstrējumi.

IP21015811/21 metodiskā joma
Radošā darbnīca klasē-pirmās 
pavasara puķes (no dažādiem 
materiāliem)

Brīvdienas Radošā darbnīca "Čaklais 
dārznieks" (sēku audzēšana)

Humanitārās, pilsoniskās un 
kultūrizglītības metodiskā joma

Savstarpējā logopēdu pieredzes 
apmaiņas pēcpusdiena 
"Mēklājumi un atradumi", A.
Korošenko

Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā 
joma

Projekta ,,Atkritumi un to 
apsaimniekošana" 5.kl. 
prezentācijas pasākums. A.
Kudure, L.Poiša

Internāta skolotāja, veselības un 
fiziskās aktivitātes metodiskā joma

Galda spēļu turnīrs. Galda spēļu darbnīca.

Bibliotekāres darbs
Bibliotekāra stunda 6.klašu 
skolēniem "Drošs internets"

Metodiskais centrs

16 h kursi „Lasīšanas kompetences 
attīstīšana pamatskolā” . 
Pamatizglītības posmā 
izglītojamajiem ir būtiski iemācīt labu 
lasīšanas tehniku, gan attīstīt prasmi 
izlasīto kritiski analizēt.

Praktiskais seminārs „ 6 praktiski 
padomi pirmsskolas bērnu vecākiem 
„Misija izpildīta” ”

APRĪLIS 01.04-08.04. 11.04.-15.04. 18.04.-22.04. 25.04.-29.04.
Pirmsskolas metodiskā joma Gatavošanās Lieldienām. Kustību 

rotaļas svaigā gaisā.
Bērnu darbu izstādes par 
Lieldienu tēmu. Noformējumi 
pavasarim.

"Zaķa Lieldienas" - liedienu jautrie 
brīži pa grupām

"Uzvedība uz ceļa" - drošības 
nedēļas pasākumi. Ielu satiksmes 
noteikumi. Sižetu - lomu rotaļas 
par doto tēmu.

Sākumskolas metodiskā joma Lieldienas latviešu tradīcijās Lielās talkas nedēļa

IP21015911/21 metodiskā joma Plaukst pavasaris. Pārgājiens ap 
Kovšu ezeru.

Lieldienu dekorāciju konkurss. Sporta izprieca "Gribu būt vesels".

IP21015811/21 metodiskā joma Joku diena-ačgārnības Lieldienas klasē Seno latviešu aizsardzības zīmes 
-kā senču spēku izmantot šodien.

Humanitārās, pilsoniskās un 
kultūrizglītības metodiskā joma

Lieldienas folklorā, D. Vasiļjeva
Mātes dienai veltītā skolēnu radošo 
darbu izstāde, K. Keiša

Mātes dienai veltītā skolēnu 
radošo darbu izstāde, K. Keiša

Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā 
joma

Viengadīgo dekoratīvo augu sēklu 
sēja 1K, A.Kudure

Pēcpusdiena 7.-9.klašu skolēniem 
,,Ja es daru-tad es varu!" A.
Kudure, L.Sosnare, L.Poiša

Internāta skolotāja, veselības un 
fiziskās aktivitātes metodiskā joma

Radošā darbnīca "Olu pasaule"

13.04.22.plkst.14:00 skolas sporta 
laukumā "Jautrās Lieldienas". 
Katra klase izdomā un novada 
deju rotaļu.



Bibliotekāres darbs Grāmatu izstāde "2.aprīlis - 
Starptautiskā bērnu grāmatu 
diena. Hansa Kristiāna Andersena 
dzimšanas diena"

Informatīvais stends "Lieldienas" Bibliotekārā stunda 7.klašu 
skolēniem "Medijpratība"

Bibliotekārā stunda 1.klašu 
skolēniem "Grāmatu struktūra"

Metodiskais centrs Diskusija par multifunkcionālā 
diagnostikas kabineta izveidi RPAC 
– speciālisti, finansiālais 
nodrošinājums, perspektīva

MAIJS 02.05.-06.05. 09.05.-13.05. 16.05.-20.05. 23.05.-27.05. 30.05.-31.05.

Pirmsskolas metodiskā joma

Gatavošanās māmiņu dienai. 
Bērnu radošo darbu izstādes par 
doto tēmu. Vecāku stūrīšu 
noformējums. Apsveikumu 
izgatavošana.

"Visi pasaules ziedi tev, māmulīt!"- 
pasākumi Māmiņu dienai.

Spartikiāde (sporta svētki) ar sižetu 
elementiem pastaigu laukumā 
"Sveiks un vesels esmu es!"

Drošības pasākumi "Bērnu 
drošība vasarā, uz ūdens". 
"Mošķi" - kukaiņi bērnu darbos. 
Izstādes pa grupām.

Izlaidumnieku pasākumi "Paliec 
sveika, bērnu sēta!"

Sākumskolas metodiskā joma Apsveikumi māmiņām Pārgājiens pretī vasarai

IP21015911/21 metodiskā joma
Kulinārijas pēcpusdiena "Keksiņu 
cepšu māmiņai".

Māc. gada noslēguma pasākums. 
Sveika, vasariņa!

IP21015811/21 metodiskā joma
"Saulīt` silta, māmiņ jauka..." Pārgājiens uz Kovšu ezeru-putni 

mums apkārt

Humanitārās, pilsoniskās un 
kultūrizglītības metodiskā joma

Mātes dienai veltītā skolēnu 
radošo darbu izstāde, K. Keiša

Mātes dienai veltītā skolēnu 
radošo darbu izstāde, K. Keiša

Ekskursija sākumskolai "Pavasara 
svētki" (angļu valoda), A.Poļaka, 
P.Lelis

Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskā 
joma

Talkas organizēšana skolas 
apkārtnes sakārtošanai.A.Kudure

Mācību ekskursija dabā 5.-7.klašu 
skolēniem

Internāta skolotāja, veselības un 
fiziskās aktivitātes metodiskā joma

Tūrima aktivitātes  Kovšu ezera 
parkā.

Bibliotekāres darbs

Informatīvais stends "4.maijs - 
Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas 
diena"

Grāmatu izstāde "Mātes diena"

Metodiskais centrs

Pasākums - salidojums „Kopā 
jautrāk!”.
Sabiedrisko organizāciju pārstāvji, 
PII pedagogi, vecāki un bērni 
piedalīsies dažādās darbnīcās, 
sporta pasākumos u.tml. 
Pasākuma beigās notiks 
izvērtēšana un diskusija par 
turpmāko sadarbību.

"Globālā lasīšanas metode - darbā 
ar bērniem ar AST"


