
 

                                      Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 

                         2018./2019. māc. g. 

                      marta pasākumu plāns. 
Datums Laiks Saturs Vieta 

  Bērniem  

28. februāris- 

5. marts 

Mācību 

procesā laikā 
Radoša aktivitāte grupās “Apsveikums Rīgas 

Zoodārza roņu puikam”, Ventspils pilsētas 

pašvaldības pasākumu ietvaros. 

Grupās 

4. marts plkst. 9.50 

plkst. 10.30 
Ventspils futbola akadēmijas organizētas sporta 

nodarbības sagatavošanas “Sauleszaķēnu”  un 

“Cālīšu”  grupas bērniem. 

Sporta zāle 

No 4. marta Visu mēnesi Bērnu kolektīvo radošo darbu izstāde - afiša 

grupas teātra uzvedumam. 

Gaitenis 

5. marts  plkst. 11.00 Ekskursija uz Centra sākumskolu sagatavošanas- 

“Cālīšu” un “Sauleszaķēnu”- grupu bērniem. 

Ventspils 

Centra 

sākumskola 

14. marts plkst. 10.00 Lasītveicināšanas programmas “Mūsu mazā 

bibliotēka” radoša nodarbība sagatavošanas- 

“Sauleszaķēnu”  grupas bērniem.  
(Ventspils Pārventas bibliotēkas projekta ietvaros). 

Ventspils 

Pārventas 

bibliotēka 

15. marts plkst. 10.00 Lasītveicināšanas programmas “Mūsu mazā 

bibliotēka” radoša nodarbība sagatavošanas- 

“Cālīšu”  grupas bērniem.  
(Ventspils Pārventas bibliotēkas projekta ietvaros). 

Ventspils 

Pārventas 

bibliotēka 

19. marts plkst. 10.00 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu teātra 

uzvedums “Zīļuks”, piedaloties sagatavošanas 

grupu bērniem. 

Ventspils 

Jaunrades 

nams 

20. marts plkst. 9.15 Leļļu teātra “Tims“ koncertprogramma “Šreks un 

ēzelītis dejā lec!” 

Mūzikas zāle 

21. marts plkst. 9.00 

plkst. 9.35 

plkst. 10.10 

plkst. 10.45 

Digitālā centra robotikas rotaļnodarbības ar Bee-

Bot jeb bitīšu robotiem sagatavošanas- “Cālīšu” 

un “Sauleszaķēnu”- grupu bērniem: “Skaitļi.” 

Klase 

26. – 29. marts plkst. 9.15 Teātra dienas “Mēs spēlējam teātri!” Mūzikas zāle 

  Pedagogiem  

1. marts plkst. 9.15 Pedagogu pieredzes apmaiņa. Organizētā 

rotaļnodarbība 2. jaunākajā “Pelīšu” grupā. 

2. grupa 

12. marts plkst. 12.30 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas 

un sagatavošanas grupu skolotāju tikšanās 

(mēģinājums), gatavojoties teātra uzvedumam 

“Zīļuks”. 

Ventspils 

Jaunrades 

nams 

13. marts plkst.13.15 Pedagoģiskā sēde Nr. 3. Tēma:  

“Mācību materiāli aktīvas bērnu patstāvīgās 

darbības veicināšanai”. 

Mūzikas zāle 

26. marts plkst.13.15 Informatīva pedagogu sapulce. Metodiskais 

kabinets 

  Vecākiem  

29. marts plkst.16.00 2. jaunākās “Lācēnu” grupas vecvecāku 

pēcpusdiena “Mēs protam spēlēt teātri”. 

5. grupa 

Sagatavoja M. Krūmiņa, pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas vietniece izglītības jomā. 

 


