
 

                                      Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 

                         2018./2019. māc. g. 

                      maija pasākumu plāns. 
 

Datums Laiks Saturs Vieta 

  Bērniem  

2. maijs  

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:  

“Alfabēts.” 

 

Klase 

Mātes dienai veltītas pēcpusdienas. 
7. maijs plkst. 16.00 Vidējā “Taurenīšu” grupa  

Mūzikas zāle 

 
plkst. 17.00 Vidējā “Mārīšu” grupa 

8. maijs plkst. 16.00 1.jaunākā “Putniņu” grupa 

plkst. 17.00 Sagatavošanas “Cālīšu” grupa 

9. maijs plkst. 16.00 2. jaunākā “Pelīšu” grupa 

plkst. 17.00 Sagatavošanas “Sauleszaķēnu” grupa 

10. maijs plkst. 16.00 2. jaunākā “Lācēnu” grupa 

plkst. 17.00 Vecākā “Bitīšu” grupa 
 

13. maijs plkst. 10.00 Mūzikas skolas audzēkņu – kora klases un 

vijolnieku ansambļa – koncerts. 

Mūzikas zāle 

 

13. maijs Tiks precizēts Ventspils futbola akadēmijas organizētas sporta 

nodarbības sagatavošanas “Sauleszaķēnu”  un 

“Cālīšu”  grupas bērniem. 

Sporta zāle 

14. maijs Tiks precizēts. Izglītojoša ekskursija uz Ventspils 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 

vecākās “Bitīšu” grupas bērniem. 

Ventspils 

NMPD 

20. maijs plkst. 10.00 Sagatavošanas- “Cālīšu” un “Sauleszaķēnu”-  

grupu atvadas no bērnudārza pasākumā  

“Paliec sveiks mans bērnudārzs!” 

Mūzikas zāle 

21. maijs plkst. 9.30 

(izbraukšana) 
Vecākās “Bitīšu” grupas mācību ekskursija uz 

mini Zoo “Buki”. 

Ventspils 

nov., mini 

Zoo “Buki” 

23. maijs Tiks precizēts. Sagatavošanas- “Cālīšu” un “Sauleszaķēnu”-  

grupu izglītojoša ekskursija uz Laumas Dabas 

parku. 

Talsu nov., 

Laumas 

Dabas parks 

27. maijs Tiks precizēts. Ventspils futbola akadēmijas organizētas sporta 

nodarbības sagatavošanas “Sauleszaķēnu”  un 

“Cālīšu”  grupas bērniem. 

 

Sporta zāle 

Pirmsskolas izlaiduma svētki sagatavošanas grupās. 
31. maijs plkst. 13.00 “Sauleszaķēnu” grupas bērniem.  

Mūzikas zāle plkst. 16.00 “Cālīšu” grupas bērniem. 



  Pedagogiem  

2. maijs plkst.13.15 Informatīva pedagogu sapulce. Metodiskais 

kabinets 

Tiks precizēts. plkst.13.15 Mazās pedagoģiskās sēdes visās vecuma 

grupās. 

Metodiskais 

kabinets 

Tiks precizēts. plkst.13.15 Pedagoģiskā sēde “ Iestādes mācību darba 

izvērtējums2018./2019. māc. gadā. Attīstības 

plāns nākamajam mācību gada. ” 

Mūzikas zāle 

  Vecākiem  

28. maijs plkst. 17.30 1.jaunākās “Putniņu” grupas jauno audzēkņu 

vecāku sapulce. 

Mūzikas zāle 

Sagatavoja M. Krūmiņa, 

pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas vietniece izglītības jomā. 

 


