Izglītības iestādes mērķi:

Konkrēti un izmērāmi iestādes izvirzītie mērķi Ekoskolu gada tēmā - kad, kas, kur un ko grib sasniegt? Skaidra darbība un vēlamais iznākums. (Mērķiem jāsaskan ar
Ekoskolu ilgtermiņa mērķiem (skat. metodiskā materiālā tēmu sadaļā) un Jūsu vides novērtējuma secinājumi
1. Samazināt pārtikas atkritumu daudzumu mācību gada laikā.
2. Izzināt galvenās sakarības starp pārtikas patēriņu un vides un sociālajām problēmām,
Meklēt praktiskās rīcības iespējas pārtikas patēriņa radīto ietekmju mazināšanai.

Aktivitātes 2019./2020. mācību gada tēmā
Mēnesis

Aktivitāšu nosaukumi

Aktivitāšu saturs*

Kā mēs mērķus sasniegsim?
Kādas praktiskas un
izglītojošas aktivitātes
nepieciešamas?

Īss, konkrēts aktivitāšu apraksts, lai ir
skaidrs, 1) kas tika darīts, 2) ko gribējāt
sasniegt ar konkrētām aktivitātēm?
* Var aizpildīt pēc aktivitātēm, bet
jāizplāno pirms- ko, kā tieši darīsiet un
ko vēlaties ar konkrētām aktivitātēm
panākt, kādu rezultātu sasniegt?

Septembris 1.Vides novērtējums

2.Veselīgie našķi

Atbildīgie

Ko esam panākuši, mainījuši gada tēmā?
Īsi, konkrēti apraksta sasniegtos rezultātus,
kas atbilst 1) izvirzītiem skolas mērķiem, 2)
saskan ar Ekoskolu ilgtermiņa (tēmu un
mācību) mērķiem un 3) izriet no
pārraudzības un izvērtēšanas procesa, kas
veikts gada garumā.
(Rezultātu sadaļā var minēt arī, kas
neizdevās un iespējamos plānotos
risinājumus.)
* Pilda pēc aktivitātēm

1. Sastādīts rīcības plāns

Kā mēs izvērtēsim
aktivitātes, sapratīsim, ka
esam sasnieguši plānotos
rezultātus? Jābūt
skaidrām metodēm un
izvērtēšanas kritērijiem.

1.Vērojums, rezultātu
fiksēšana, izvērtējums

1.Koordinators,
skolotāja I.Puišele

2 Bērni un vecāki tika mudināti

2. vērojums,
degustācija, praktiska
darbība

2.Skolotāja S.Buša

3. Novākt pirmsskolas dobēs sētos
burkānus un pupas

3 praktiska darbošanās,
salīdzināšana

Sasniegtais rezultāts*

Kas to darīs?

1.Veikt vides novērtējumu
pirmsskolā

lietot pirmsskolā tikai veselīgus
našķus. Bērni iepazina dažādus
augļus un dārzeņus, mācījās no
tiem pagatavot veselīgu maltīti.
3.Pašu audzēti vitamīni

Izvērtēšanas
metodes

3.skolotāja I.Pilāne

Bērni labprāt uzkodās lieto
dažādus dārzeņus, ko iepriekš nebija
pat pagaršojuši, jo ģimenēs svaigā
veidā tādus nelieto. Arī pārgājienos
un jubilejās vairāk našķojās ar
veselīgām uzkodām.
2.

3. Bērni tika motivēti pašiem sēt

,kopt, audzēt. Kā rezultātā iegūt
veselīgu, garšīgu dārzeni-burkānu

un
pupas.
Vislielākais
un
vismazākais burkāns tika nomērīts
un nosvērts.

Oktobris

Novembris

Decembris

1.Ābolu talka.

1.Piedalīties ābolu talkā, tādējādi
sagādājot ābolus sulai pirmsskolai.

1. praktiska darbošanās

2." Ēd atbildīgi"

2. 4-6 gadīgie bērni porcijas servē
paši

2. praktiska
darbošanās.

1 .Zāļu tējas.

1. Popularizēt zāļu tējas

1.Praktiska darbošanās

2.Kartupeļa un arbūza ceļš
līdz pirmsskolai

2. Pētīt pārtikas produktu izcelsmi
un ceļu līdz pirmsskolai

2.Pētījums, vērojums

1. skolotāja
M.Puķe
2. skolotājas
M.Puķe, I.Puišele,
I.Pilāne, I.Klimane
1. skolotāja A.
Daudze-Kārkliņa
2.skolotāja M.Puķe

3.Aptauja, rezultātu
apkopojums,
informatīvs materiāls

3.skolotāja
I.Klimane

3. Buklets "Ar cieņu pret
pārtiku"

3. Iepazīstināt sabiedrību ar pārtikas
atkritumu samazināšanas iespējām.

4. Smaidīgais šķīvis

4. Turpmākā mācību gada laikā
svērsim pārtikas atkritumus
pirmsskolā.

4. rezultātu pētīšana,
secinājumi, ieteikumi.

4. skolotāja
I.Puišele

1.Pārtikas piramīda

1. Iepazīties ar veselīgu ēdienu un
"tukšajiem" ēdieniem
2. Ziemassvētku dekoru gatavošana
no pārtikas atkritumiem.
3.Bērni paši cep piparkūkas,
pīrādziņus. Kustību (rotaļas,
dziesmas, bluķa vilkšana) aktivitātes
svaigā gaisā. Gūst emocionālu
pārdzīvojumu, jaunu pieredzi

1. praktiska darbošanās

1.I.Klimaneskolotāja
2. A.DaudzKārkliņa- skolotāja
3. I.Martinovamūzikas skolotāja

2.Radošā darbnīca "
Mandarīnu miziņu eglīte
3. Ziemas saulgrieži

2. praktiska
darbošanās,
3.Izpratnes veidošana,
praktiska darbošanās,
attieksmes maiņa

1. Bērni ar savu darbību varēja būt
noderīgi produktu sagāšanā.
2. Veidojas atbildīga attieksme pret
ēdienu, jo tik cik uzlika -jāapēd.
1. Veidojas izpratne, ka veikala tējas
var aizstāt ar zāļu tējām, kur iegūšanas
process ir dabai draudzīgāks
2. Veidojās izpratne par dažādu
produktu izcelsmes valsti. Secināja , ka
lai mazāk radītu
kaitējumu videi
jāizvēlas tuvāk audzēto pārtiku.
3. Sabiedrībai ir izstrādāti ieteikumi
pārtikas atkritumu samazināšanai.
4.
Datu
apkopojums.
Dažādas
aktivitātes
pārtikas
atkritumu
samazināšanai
1. Noskaidro, kuri pārtikas produkti
satur daudz cukura un tauku, satur maz
vitamīnu, neremdē slāpes un nomāc
apetīti. Izgatavo plakātu piramīdas
formā. Ar plakātu iepazīstina
pirmsskolas bērnus.
2 Atrasts pielietojums pārtikas
atkritumiem, resursu taupīšana.
3. Bērni mācās savādāku svētku

latviešu gadskārtu svētku svinēšanā.
Janvāris

1.Pašapkalpošanās pie
pusdienu galda
2. Salātu gatavošana
3. Neapēd Zemeslodi

svinēšanu: bez saldumiem, nocirstas
eglītes, darbojoties, līdzdarbojoties!

1. Jaunākajā grupā vingrināsies
uzlikt sev porcijas.
2. Veselīgu salātu gatavošana
3.Videi draudzīgs ēšanas
izaicinājums
1.Stādam sīpolus uz palodzēm.
2.Uzskaita atkritumos izmesto
pārtiku nedēļas ietvaros. Kāpēc
netika apēsts?
3. Noformēt un padalīties ar ēdienu
receptēm.

1. praktiska darbošanās
2. praktiska darbošanās

Februāris

1. Pašu audzēti vitamīni.
2.Pārtikas pārpalikumu
dienasgrāmata ģimenē
3. Ģimenes mīļākais
ēdiens .

Marts

1.Bietes, burkāna, kāposta
ceļš līdz pirmsskolai.
2. Produktu tapšanas cikla
izpēte-maize.
3. Spēka dzēriens.
4. Maltīšu plāns nedēļai (
ģimenē)

1. Pētīsim dārzeņu augšanas ciklu
un nokļūšanu līdz pirmsskolai.
2. No grauda līdz maizei-auga cikls.
3. Bērzu un kļavu sulas.
4. Veidot iepirkumu sarakstu kopā
ar maltīšu plānu, tā ietaupot laiku un
naudu.

1. Pētījums, secinājumi
2.pētījums, vērojums,
prasme stāstīt par savu
pieredzi.
3. praktiska
darbošanās.
4. datu analīze

Aprīlis

1.Pārtikas iepakojumu
atkritumi mājsaimniecībās
2. Veselīgi Lieldienu
gardumi.

1. Ģimenes , pirmsskolas virtuve
nedēļas laikā uzskaita kādi atkritumi
rodas no pārtikas iepakojumiem, cik
daudz. šķirošana.
2. gatavojam veselīgus našķus
svētkiem.

1. Pētījums, datu
fiksēšana, secinājumi
2. praktiska darbošanās

1. skolotāja
S.Mickeviča
2.skolotāja S.Buša
3.Skolotāja
I.Puišele
1.skolotājas
I.Puišele, M.Puķe,
S. Buša
2.skolotājas
I.Pilāne, M.Puķe
3. skolotāja A.
Daudze- Kārkliņa
1. skolotājas
I.Puišele,
I.Klimane
2.skolotājas
I.Pilāne, M.Puķe
3. skolotājas S.
Buša
4. skolotāja
M.Puķe
1.skolotāja I.
Klimane
2. skolotāja S. Buša

Maijs

1.Produktu tapšanas cikla
izpēte- medus.
2. Zāļu tēju vākšana.
3. Akcijas "Smaidīgais

1. Ekskursija pie bitenieka.
2. Iepazīstam augus , kurus var
izmantot , drogu ievākšana
3. Piefiksēto datu apkopojums un

1.vērojums, pārgājiens,
spriedumi.
2. praktiska darbošanās
3. piefiksēto datu

1.skolotāja I.Pilāne,
M.Puķe
2.skolotāja
S.Mickeviča

3. attieksmes,
paradumu maiņa
1.praktiska darbošanās
2.datu fiksēšana,
secinājumi
3. praktiska
darbošanās, pieredzes
apmaiņa

šķīvis" noslēgums
4. Ekskursija uz vietējo
mājsaimniecību.
Jūnijs,
Jūlijs,
Augusts
Visu
mācību
gadu

salīdzināšana pa mēnešiem.
4. Ekskursija uz vietējo
mājsaimniecību-vērosim, kur paliek
pārtikas atkritumi zemniekiem.

salīdzinājums,
secinājumi
4. ekskursija,
vērojums, secinājumi

3.koordinators,
skolotāja I.Puišele
4.skolotāja
I.Klimane

Kompostēt augļu un
dārzeņu mizas, utt.

Aktivitātes citās tēmās
Kā tiek turpinātas izietās Ekoskolu tēmas? Kas tiek darīts Ekoskolu pamattēmās (enerģija, ūdens, transports, atkritumi)?

Mēnesis

Aktivitāšu nosaukumi

Aktivitāšu saturs*

Izvērtēšanas metodes

Atbildīgie

Kā mēs mērķus sasniegsim?
Kādas praktiskas un
izglītojošas aktivitātes
nepieciešamas?

Īss, konkrēts aktivitāšu apraksts, lai
ir skaidrs, 1) kas tika darīts, 2) ko
gribējāt sasniegt ar konkrētām
aktivitātēm?
* Var aizpildīt pēc aktivitātēm, bet
jāizplāno pirms- ko, kā tieši darīsiet
un ko vēlaties ar konkrētām
aktivitātēm panākt, kādu rezultātu
sasniegt?

Kā mēs izvērtēsim
aktivitātes, sapratīsim, ka
esam sasnieguši plānotos
rezultātus? Jābūt skaidrām
metodēm un izvērtēšanas
kritērijiem.

Kas to darīs?

Ko esam panākuši, mainījuši gada
tēmā?
Īsi, konkrēti apraksta sasniegtos
rezultātus, kas atbilst 1) izvirzītiem
skolas mērķiem, 2) saskan ar
Ekoskolu ilgtermiņa (tēmu un
mācību) mērķiem un 3) izriet no
pārraudzības un izvērtēšanas
procesa, kas veikts gada garumā.
(Rezultātu sadaļā var minēt arī, kas
neizdevās un iespējamos plānotos
risinājumus.)
* Pilda pēc aktivitātēm

1. Āra nodarbību diena

1.Praktiskā darbošanās,
attieksmes maiņa.

1.mūzikas skolotāja
I. Martinova

1.Veido veselīga dzīvesveida
ieradumus

Septembris Veselīgs dzīvesveids
1.Sportojam kopā

Sasniegtais rezultāts*

Oktobris

2.Vides novērtējums
bērniem

2.Skolotāja kopā ar bērniem veic
vides novērtējumu pirmskolā.

2.Rezultātu fiksēšana,
analīze

2.skolotāja M. Puķe

2.Bērniem veidojas izpratne par
datu fiksēšanu un to
nozīmīgumu.

Mežs
1.Drošais velo maršruts

1.Āra nodarbība

1. Praktiska darbošanās
2.Zināšanu ieguve,
attieksmes maiņa

1. Videi draudzīga pārvietošanās
veida popularizēšana.
2. Mācību procesā izmantota
tuvākā apkārtne.
3.Datu analīze, ieteikumi
turpmākajam darbam.

3.Iepazīstināt ar vides
novērtējumu, plānotajām
aktivitātēm.
4. Pārgājiens uz mežu, kur tika
pētītas koku sugas, sūnas, sēnes.

3.Rezultātu analīze,
ierosinājumi.

1. skolotājas
I.Pilāne, M. Puķe
2. skolotāja
.I.Puišele
3.koordinators
I.Puišele

4. pārgājiens, vērojums

4. skolotāja S.Buša

4.Veidota izpratne par meža
daudzveidību.

1. Izglītojošas nodarbības,
informatīvi materiāli, intervijas
iedzīvotājiem, ilgstoša akcija
“Smaidīgais šķīvis”, u.c.
2.Izzinoša ekskursija uz katlu
māju.

1.Praktiska darbošanās,
izzinošas nodarbības,
iedzīvotāju aptaujas,
analīze, secinājumi
2.vērojums, ekskursija

1. koordinators
I.Puišele

1.Tiek veidota izpratne , kas
iespaido klimata pārmaiņas.
Kādus paradumus varam mainīt,
lai saudzētu resursus.
2. Tika veidota izpratne par
siltuma rašanos un tā nokļūšanu
pirmsskolā.

3. Elektromobīlis

3. Pārrunas, filmiņu skatīšanās,
elektromobīļa apskate.

3.Prezentācija

3.skolotāja S.
Mickeviča

1. Ko Rūķis atstājis dāvanu
zeķē?
2 Āra nodarbība. Rūķi rotā
eglīti.
3.Citāda eglīte

1. Vecāki kopā ar bērniem
gatavo sveci no bišu vaska.
2. Aktivitātes svaigā gaisā.
Bērnu un vecāku rosināšana
saudzēt dzīvo dabu, nenest eglīti
grupiņā.
3. Ziemassvētkos grupā izveidot
šādu-netradicionālu eglīti no
dabas materiāliem.

1.Praktiska darbošanās

1. skolotājas
S.Buša., S.
Mickeviča
2.skolotāja
A.Daudz-Kārkliņa
3.skolotāja M.Puķe

2.Jautrais brīdis „Mežā
dzīvot labi”
3.Lielā Ekopadomes sēde
4. Izzini mežu.
Novembris

Enerģija
1.Rīcības dienas-„Par
nākotni bez klimata krīzes”
2.Kur rodas siltums?

Decembris

2. Izglītojoša āra nodarbība.

2. praktiska darbošanās,
savas rīcības analīze
3.praktiska darbošnās,
attieksmes maiņa

2.skolotāja
S.Mickeviča

3.Izpratne par šāda transporta
līdzekļa pozitīvajiem un
negatīvajiem aspektiem.
1. Vecākiem tiek piedāvāta
alternatīva sveču iegādei.
2. Elektro enerģijas taupīšana.
Dabas resursu saudzēšana.
Svētku sajūtas radīšana
pirmsskolas laukumā netērējot
resursus.
3. Bērniem veidojās izpratne, kā
varam saglabāt mežu, vismaz

vienu koku, to nenocērtot.

Janvāris

Klimata pārmaiņas
1. Pastaigu maršrutu
plānošana un novērtēšana.
2.. Lielā Ekopadomes sēde

Februāris

1. Analīze, zīmēšana,
kartes lasīšana.
2. Secinājumi, datu
analīze

1.skolotāja M.Puķe
2. koordinators
I.Puišele

Atkritumi
1.Silto džemperu diena
2. Andele-mandele

3. “Meža atkritumu
noslēpumi”.
Marts

1. Pastaigu laikā apzinājām
dažādus maršrutus, kur var aiziet
ar kājām, neizmantojot
transportu.
2. Pirmā pusgada aktivitāšu
analīze

Iestādes vide un apkārtne.
1.Pasaules ūdens diena.

1.Izzinošas nodarbības par
pārtikas atkritumu iespaidu uz
bioloģisko daudzveidību. Kāpēc
mežā ir vajadzīgi veci koki?
2.Aicināt atdāvināt vai mainīties
ar apģērbu, rotaļlietām.
3. Filmiņas skatīšanās, pārrunas,
secinājumi.

1.Izglītojoša nodarbība ”Kur
nonāk lietus ūdeņi”
2. Pētnieciskais rāmis
2. 8 nedēļas pēta augus un
3.Fenoloģiskie novērojumi( kukaiņus noteiktā laukumā.
pavasara mēneši)
3.Fiksēt izmaiņas dabā
4. Āra nodarbību diena
4. Nodarbības iestādes teritorijā

1.Attieksmes maiņa,
nodarbība, iedzīvotāju
aptauja, spēle
2.Attieksmes maiņa

1.koordinators I.
Puišele
2. skolotāja I.Puišele
3.skolotāja I.Pilāne

3. diskusija

1.Vērojums, secinājumi

1.skolotāja I.Pilāne

2.Pētniecība, secinājumi

2.skolotāja M.Puķe
3.skolotāja I.
Klimane
4. skolotāja I.Puišele

3.Vērojums
4. Attieksmes maiņa

1 Bērni mācījās analizēt, zīmēt
karti, uzskaitīt interesantākās
vietas un tad apkopojot
rezultātus izvēlējās interesantāko
pastaigu maršrutu.
2.Gūts priekšstats par pirmā
pusgada darbību, ierosinājumi
turpmākajai darbībai.

Aprīlis

Maijs

Ūdens
1. Eksperimenti ar ūdeni
2.Ūdens dabā.
3.Lielā talka.

Bioloģiskā daudzveidība
1.Zālu tējas vākšana

2.Sēšanas darbi mazdārziņā
3.Dabas daudzveidības
izzināšana

1.Izglītojoša nodarbība
2.Izglītojoša nodarbība
3. Savākt atkritumus savos
pastaigu maršrutos.

1.praktiska darbošanās,
secinājumi
2.Sarunas, novērojumi
secinājumi
3.praktiska darbošanās,
attieksmes maiņa

1.skolotāja I.Pilāne

1.Iepazīstināt bērnus ar augiem ,
kurus var izmantot kā tējas
drogas.

1.Attieksmes maiņa

1.skolotāja
S.Mickeviča

2. Mācību satura realizācija
svaigā gaisā
3. Izzinošs pārgājiens.

2.Pētījums, secinājumi

2.Visas skolotājas

3.datu fiksēšana

3. skolotāja M.Puķe

2.skolotāja I.Puišele
3. Visas skolotājas

Jūnijs,
Jūlijs,
Augusts

1.Lielā Ekopadomes sēde

1.Uzdevumu izpilde, analīze,
ieceres nākošajam gadam.

1.Analīze, secinājumi

1.koordinators
I.Puišele

Visu
mācību
gadu

17.12.1919-03.11.2020
Lielvārdes un Ķeguma
novadu vides izziņas
konkurss “Nāc dabā
ciemoties”

Bērni kopā ar pieaugušajiem
veic dažādus praktiskus, radošus
uzdevumus par kokaugiem un
ziemcietēm.

Sadarbība, vērojums,
analīze, praktiska
darbošanās, eksperimenti

Skolotājas I.Pilāne,
M. Puķe, I Puišele,
I.Klimane, S.Buša

1.09.1919.-31.12.1919
Compete4SECAP
Enerģijas taupīšanas
sacensību turpinājums

Dažādi pasākumi enerģijas
taupīšanai.

Attieksmes maiņa

Reizi mēnesī “Diena bez
auto”

Videi draudzīga pārvietošanās
veida popularizēšana.

Attieksmes maiņa

Tika veidota interese par
pirmsskolas un tuvākās
apkārtnes augu daudzveidību.

Saimniecības daļa
S.Pikaļeva
Ievērojami samazināts siltuma
enerģijas patēriņš.

Skolotāja I Puišele

