VPII Birztaliņa Rīcības plāns 2020./21.m.g.
Aktivitātes gada tēmā
Aktivitāšu nosaukumi
Septembris
Izslēdzam elektrību!

Lai vējš pūš

Oktobris
EKSPERIMENTS –
“Dārzeņa pārvērtības
saulē”

Redīsi

Aktivitāšu saturs*

Izvērtēšanas
metodes

Atbildīgie

Sasniegtais rezultāts*

Ar savu regulāru darbību
stāstīsim un rādīsim, ka gaišā,
saulainā laikā, atstājot telpu,
izslēdzam elektrību.

Vērojums
Praktiska darbība

S.Buša
I.Ostošova

Bērni pamana, kad vajag izslēgt elektrību.
Mainām savus paradumus.

Iepazīties ar vēja enerģiju,
saskatīt, just to savā apkārtnē.
Iepazīties ar komiksa grāmatu
„Lai vējš pūš

Vērojums
secinājumi

I.Puišele

Izpratne par vēja enerģijas nozīmi un
pielietojumu, kā atjaunojamais energoresurs

Kartupelis, burkāns, biete un
kolrābis tika turēti gaišā vietā,
citi -tumšā. Mēneša beigās
salīdzinām dārzeņus un izdarām
secinājumus.

Praktiska
darbošanās.
Vērojumi.
Diskusijas.
Secinājumi.

I.Pilāne
M.Puķe

Veidojas izpratne par gaismas ietekmi uz
dažādiem augiem.

Eksperiments- sējam redīsus un
pētām vai izaugs tikai laksti, vai
arī pats redīss.

Praktiska
darbošanās,
rezultātu fiksēšana,

I.Puišele

Veidojas izpratne par saules enerģijas
nepieciešamību auga augšanas procesā.

secinājumi.
Novembris
Buklets par enerģiju veidiem.
1)Sagatavots buklets
2)Informācija nodota sabiedrībai
(citi iestādes darbinieki, vecāki,
pagasta iedzīvotāji)

1)Sagatavots buklets
2)Informācija nodota
sabiedrībai (citi
iestādes darbinieki,
vecāki, pagasta
iedzīvotāji)

I.Klimane

Izglītojoša nodarbība
“Zibsnītis Zibo”

Uzzināsim, kas ir elektrība, kā tā
rodas un ko tā dod. Uzzināsim,
kā var būt draugos ar elektrību.

Spriedumi.
Bērnu atbildes.
Vērojums.
Prasme stāstīt savu
pieredzi.

I.Pilāne
M.Puķe

Laikapstākļu
novērošanas stacija”

Vērosim vienu no enerģijas
veidiem – vēju un
mākoņu daudzumu.
Uzzināsim diennakts nokrišņu
daudzumu.

Datu fiksēšana darba I.Pilāne
kartēs katru dienu,
M.Puķe
visu mēnesi.
Praktiska
darbošanās.
Spriedumi.

Atgādnes

Gatavosim elektrības taupīšanas
atgādnes Birzgales pamatskolai

Praktiska
darbošanās

I.Puišele
A.DaudzeKārkliņa

Ar paradumu maiņu tiks taupīti energo resursi.

Aptauja

Ar aptaujas palīdzību

Anketēšana

I.Ostošova

Tiks noskaidroti sabiedrības paradumi un

Rīcības dienas

Rosināt taupīgi izmantot pieejamos enerģijas
veidus: elektrību, ūdeni, siltumu.

noskaidrosim sabiedrības
enerģijas taupīšanas paradumus.

Secinājumi

Klasificē un pieraksta enerģijas
avotu labos darbus, sliktos
darbus.

Diskusija
Spriedumu fiksēšana

I.Pilāne
M.Puķe

Enerģijas avotu īpašību apzināšana un rīcību ar
tiem novērtēšana.

Apseko savu māju un aizpilda
tabulu. Pārrunā ar vecvecākiem
kādas elektroierīces bija viņu
jaunībā

Datu fiksēšana
tabulā
Secinājumi

I.Puišele
A daudzeKārkliņa

Veidot izpratni par elektrības nozīmīgumu
mūsdienās un lietderīgu enerģijas patēriņu.

Pētījums

Izpētīt cik apgaismes lampu ir
pirmsskolas teritorijā un vai tās
visas darbojas diennakts tumšajā
laikā

Pastaiga
Vērojums
Rezultātu fiksēšana

I.Klimane

Sapratne par elektrību kā enerģijas veidu.

“Mūsu palīgi”

Uzskaitīt elektroierīces mājāsgrupā veidot rezultātu
apkopojumu un diskusiju, kuras
tad ir visvairāk nepieciešamākās
ierīces mājās un bez kurām
varētu iztikt

Praktiska
darbošanās.
Datu piefiksēšana.
Diskusijas.
Spriedumi.

I.Pilāne
M.Puķe

Uzzina elektroenerģijas darbināmo priekšmetu
pozitīvās un negatīvās iezīmes.

Pētīt, no kāda materiāla
gatavotas lietas un priekšmeti
grupā.

Stāsta klausīšanās
Secinājumi
Pētījums

I.Klimane

Apzina un pēta lietas un priekšmetus grupas
telpā, no kāda materiāla tās pagatavotas

Decembris
Elektrības labie un
sliktie darbi.
Vecmāmiņas stāsts

izstrādāti ieteikumi enerģijas taupīšanai ikdienā.

Janvāris

Februāris
Stāsts par „Atkritumu
Briesmoni”

Izglītojoša āra
nodarbība “ Vējš”

Bērni tiek iepazīstināti ar vēja
enerģiju. Kur tas rodas? Ar tā
labajiem un sliktajiem darbiem.

Vērojums.
Praktiska
darbošanās.
Spriedumi.

I.Pilāne
M.Puķe

Enerģijas detektīvi

Enerģijas audits

Datu fiksēšana
anketā
secinājumi

I.Puišele
A.DaudzeKārkliņa

Noskaidrojam, vai tiek ievēroti izvirzītie gada
uzdevumi.

Stāsti, pasakas par ūdens
tematiku

Klausīšanās
Sarunas
Pieredze

I.Klimane

Sekmēt vienkāršus priekšstatus par ūdens
enerģiju.
Sapratne par ūdens resursu taupīšanu un saviem
ūdens izmantošanas paradumiem.

Ar elektrības un inkubatora
palīdzību tika vērota cāļu
izšķilšanās no olām.

Praktiska
darbošanās.
Vērojums.
Datu fiksēšana.
Rezultātu
pierakstīšana.
Spriedumi.

I.Pilāne
M.Puķe

Tiek veidota izpratne par elektrības nozīmīgumu
mūsdienās, tās sasaisti ar putnkopību.

Radošā nodarbība „Vēja
draugi”

Praktiska
darbošanās
Pētījums
Vērošana
Secinājumi

I.Klimane

Iemaņas radošajos darbos izmantot vēja
enerģiju.

Marts
Ūdens stāsti

“Cāļus skaita
pavasarī!”

Aprīlis
Vējš

Zirņu diedzēšana (zem
plēves un bez plēves)

Vērojam, kā saules enerģija
palīdz zirņiem dīgt telpā aiz
stikla un āra vidē.

Praktiska
darbošanās.
Vērojums.
Rezultātu
piefiksēšana.

I.Pilāne
M.Puķe

Eksperiments „Ķeram
sauli”

Ņemam stikla trauku ar vāciņu
un noliekam uz palodzes saulē.
Vienu termometru ieliekam
traukā, otru noliekam ārpusē.
Pierakstām
temperatūru. Atkārtojam to pēc
5, 10 un 15 minūtēm. Salīdzinām
rezultātus.

Vērojums,
Datu fiksēšana
Secinājumi

I.Puišele
A DaudzeKārkliņa

Veidojas priekšstati par saules enerģiju, tās
nozīmi cilvēku dzīvē un dabā

Eksperiments – pētījums „Saules
enerģija augiem”

Eksperiments
Secinājumi

I.Klimane

Veidojas priekšstati par saules enerģiju kā vienu
no atjaunojamiem enerģijas veidiem.

Pārrunājam, ka saules enerģija,
var nodarīt arī ļaunumu (ar
izmestu pudeli mežā var
aizdegties mežs)

Pārrunas.
Spriedumi.
Eksperiments.

I.Pilāne
M.Puķe

Maijs
„Saules enerģija
augiem”
EKSPERIMENTS“Saules kaitīgie darbi”

Aktivitātes citās tēmās
Mēnesis

Aktivitāšu nosaukumi

Aktivitāšu saturs*

Izvērtēšanas metodes

Atbildīgie

Sasniegtais rezultāts*

Septembris
Mežs

Āra nodarbību diena

Iepazīstam kokus
pirmsskolas laukumā

Vērojums,
Praktiska darbošanās

M.Puķe

Iestādes laukums tiek
izmantots kā mācību vide

Pēdas mežā

Bērni izzināja meža zvēru
pēdu nospiedumus

Vērojums, secinājumi

I.Pilāne

Tika veidota izpratne, par
mežu kā ekosistēmu, tā
nozīmi dabā un cilvēku dzīvē

Mežs atnāk uz
bērnudārzu!

Izstāde ar meža veltēm.

Vērojums
Praktiska darbošanās

S.Buša

Mācību procesā tiek
izmantotas meža veltes.

Klimata
pārmaiņas

Eiropas mobilitātes
nedēļa-Diena bez auto

Mobilitātes nedēļas ietvaros
izbrauciens ar riteņiem

Praktiska darbošanās

I.Pilāne
M.Puķe

Pārtika

Kas aug mūsu dārziņā?

Ražas novākšana-kabači,
dilles, pētersīļi

Praktiska darbošanās

I.Puišele
A DaudzeKārkliņa,
M.Puķe

Popularizējam videi
draudzīgu pārvietošanās
veidu.
Bērnu iesaistīšana ēdienu
gatavošanas procesā
palielināja viņu interesi
nogaršot ēdienu ,tādējādi
samazinot pārtikas
atkritumu.

Ekspedīcija

Ekspedīcijā iepazīstam
vietējo apkārtni, attīstām
kustību koordināciju un

Pārgājiens
sarunas

I.Puišele

Mācību procesā tiek
izmantota tuvākā apkārtne.

drosmi pārvietoties pa
šķēršļotu apvidu
Oktobris
Veselīgs
dzīvesveids

„Labie darbi planētai”

Āra nodarbība – pastaiga
dabā.
Apsekot pastaigas maršruta
teritoriju un savākt
atkritumus, ja tādi ir.

Pastaiga
Saruna
Vērojums
Praktiska darbošanās

I.Klimane

Labie darbi vides labā:
savākti atkritumi mūsu
populārākajā pastaigu
maršrutā

Āra nodarbība “Zili zaļi
brīnumi sakņu dārzā”

Sakņu dārzā bērni tika
iepazīstināti ar bioloģiski
audzētiem, vietējiem un
sezonāliem dārzeņiem

Materiālu savākšana.
Praktiska darbošanās.
Izpratnes veidošana.
Diskusijas.

I.Pilāne
M.Puķe

Ir izveidojusies izpratne par
sezonāliem dārzeņiem un
augļiem. Saprot atšķirību
starp vietējiem bioloģiski
audzētiem un ievestiem
dārzeņiem.

Garās pastaigas

Bērni pievērsīs uzmanību
dažādiem dabas objektiem,
pētīs tos, mācīsies tos
nosaukt, pamanīt atšķirības

Pastaigas
Pārrunas

S.Buša

Popularizēt veselīgu
dzīvesveidu

Piedalāmies Latvijas Dabas
fonda akcijā

Praktiska darbošanās.
Izpratnes veidošana.

I.Puišele
A.DaudzeKārkliņa

Palīdzam saglabāt vērtīgās
un izzūdošās dabiskās pļavas

I.Klimane

Apgūst iemaņas vienkāršu
meteoroloģisku novērojumu laika apstākļu vērošanā.

Akcija „Iesēj savu
Bioloģiskā
daudzveidība kvadrātmetru”
Novembris
Klimata
pārmaiņas

Eksperiments „Laika
barometrs”

1)Pilnveidot novērošanas
Vērošana
spējas, vērojot laika apstākļu Secināšana
izmaiņas un saistot tās ar
Salīdzināšana

Decembris
Pārtika

Janvāris

čiekura „uzvedību”.

Secinājumu izdarīšana

Āra nodarbību diena
“Kāda ir zeme?”

Pētīsim, kā veidojas zeme un
kāda tā ir.

Praktiska darbošanās.
Vērojums.
Diskusijas.

I.Pilāne
M.Puķe

Mēs ejam kājām!

Izveidotā tabulā katru rītu
vecāki ielīmēs smaidiņu, ja
būs atnākuši kājām.

Salīdzinājums
Secinājumi

S.Buša

Vecāki biežāk atcerēsies, ka
var pastaigāt kājām un tā
kaut nedaudz tiks samazināta
globālā sasilšana.

Ekskursija uz
pirmsskolas virtuvi

1)Iepazīties ar telpām, kurās
tiek gatavotas ēdienreizes un
glabāti produkti (virtuve,
pagrabs, sakņu cehs)

Ekskursija
Vērošana
Jautājumu uzdošana

I.Klimane

Iepazīst pirmsskolas telpas,
kurās gatavo un uzglabā
ēdienu.

VIKTORĪNA “Mazāk pārtikas
atkritumu”

Bērni tika iepazīstināti ar
dažādiem video padomiem
un animācijas filmām par
pārtikas atkritumu
mazināšanu. Zināšanas un
izpratne tika pārbaudīta
testos un spēlē.

Prasme izteikt savas
domas.
Diskusijas.
Bērnu atbildes.

I.Pilāne
M.Puķe

Radās priekšstats, ka
atkritumos izmestai pārtikai
ir ievērojama ietekme uz
dabu un cilvēkiem.

Piparkūku parāde

Bērni kopā ar vecākiem
izcep piparkūku, kuru
izmantojam Ziemassvētku
noskaņas radīšanai.

Praktiska darbošanās

S.Buša
I.Ostošova

Bērni uzzinās, ka mājās var
pagatavot veselīgus
gardumus, ne tikai nopirkt
veikalā.

Vide un
apkārtne

Februāris
Atkritumi

Āra nodarbība „Kur tas
ir?!”

1)Pēc fotogrāfijām jāatrod
kāds dabas objekts vai
priekšmets pirmsskolas
teritorijā
2)Apgūt pirmsskolas
teritorijā esošos dabas
objektus un izmantot tos
mācību darbā

Attēlu apskatīšana
Sarunas
Secinājumi
Orientēšanās apkārtnē

I.Klimane

Apzināt pirmsskolas
apkārtni, dzīvo dabu un
objektus, kurus izmantot kā
mācību materiālus.

ĀRA NODARBĪBA“Orientēšanās
apkārtnē”

Iepriekš nofotografēti dabas
objekti. Bērni apkārtnē
meklē fotogrāfijās redzamos
objektus. Bērni iepazīst
tuvāko apkārtni dažādos
gadalaikos.

Vērojumi.
Praktiska darbošanās.
Secinājumi.
Spriedumi.

I.Pilāne
M.Puķe

Apzināta pirmsskolas
apkārtne, dzīvā daba un
objekti, kurus izmanto
mācību procesā.

Radošā nodarbība
„Vientuļnieki”

No cimda, kurš pazaudējis
savu pāri, kopā ar vecākiem
pagatavot mūzikas
instrumentu

Lietu vai priekšmetu
otrreizēja izmantošana

I.Klimane

Bērni apzina apkārtnē
esošās lietas un materiālus,
no kā tie izgatavoti.
Atkritumus izmanto atkārtoti,
piešķirot tiem „otru dzīvi”.

Anketa-Pētījums
“Miskastes
dienasgrāmata”

1nedēļas laikā bērni kopā ar
vecākiem pēta atkritumos
izmestos priekšmetus.

I.Pilāne
M.Puķe

EKSPERIMENTS“Sniegā ir silti”

Uzskatāmi tiek parādīts, ka
zem sniega segas ir siltāk
nekā virs tās.

Datu fiksēšana
individuālajās kartēs.
Praktiska darbošanās.
Secinājumi.
Spriedumi .
Praktiska darbošanās.
Secinājumi.
Spriedumi.

I.Pilāne
M.Puķe

Marts
Ūdens

Silto džemperu diena

Terra ir slima-bērniem
saprotamā veidā tiek
parādīta kaitīgā iedarbība
un nedienas uz zemeslodes

Kamishibai teātris
Secinājumi

A.DaudzeKārkliņa
I.Puišele

Tiek veidota izpratne kā
mainot savus paradumus,
taupot resursus, rūpējamies
par zemes un arī savu
nākotni

Mūsu rokas prot

Apsekot savu grupas telpu –
pārbaudīt rotaļlietu, spēļu
kvalitāti (nederīgo likt vienā
kastē). Izpētīt un sašķirot
katru atkritumu kategoriju,
pēc tam nogādāt tos
attiecīgajā konteinerā.

Praktiska darbošanās

I.Ostošova

Veicināt izpratni par
jēdzienu –atkritumi un to
šķirošana.

Āra nodarbība „Ūdens
pētnieki” (peļķu rotaļa)
Māksla „Zīmējumi ar
ūdens burbuļiem”

Pētīt ūdens īpašības.
Noskaidrot, kur izmantojam
ūdeni ikdienā pirmsskolā.

Praktiska darbošanās
Vērojumi
Secinājumi
Sava pieredze

I.Klimane

Izpratne par ūdens apriti
dabā

Ūdens diena

Veiktas pārrunas par to, kā
ūdens nonāk mūsu mājās.
Dosimies apskatīt un uzzināt,
kā notiek ūdens attīrīšana
pagastā.

Ekspedīcija.
Vērojumi.
Diskusijas.
Spriedumi.

I.Pilāne
M.Puķe

Veidojas izpratne par
notekūdeņu attīrīšanu,
problēmas un sekas
neattīrītu ūdeņu nonākšanai
dabā.

Izglītojoša nodarbība

Bērni iepazīst ūdens
īpašības, tā pielietojumu.

Vērojums
Secinājumi

I.Ostošova

Veidojas izpratne par ūdens
nozīmību dabā un cilvēka

dzīvē.

Aprīlis
Transports

Klausīties audiopasaku

Pētnieciskās pastaigas

)Noskaidrot, kādi transporta
līdzekļi sastopami pastaigu
maršrutā
2)Kāda ir gaisa kvalitāte,
kad tie pabrauc garām.

Pētījums
Vērojumi un sarunas
Secinājumi

I.Klimane

Priekšstats par transporta
līdzekļu daudzveidību un to
nozīmi cilvēku dzīvē.
Priekšstati par tīra gaisa
nozīmi cilvēku dzīvē.

Diena bez autoOrientēšanās ar
velosipēdiem.

Pārrunas par pārvietošanās
veidiem, lai nekaitētu dabai
un ātrāk nokļūtu no viena
punkta otrā, izmantojot
karti.

Praktiska darbošanās.
Diskusijas.

I.Pilāne
M.Puķe

Braucot ar velosipēdu tiek
uzlabota veselība un
apkārtējā vidē nenonāk
izplūdes gāzes. Arī lielus
attālumus var pieveikt ar
velosipēdu. Ne vienmēr
vajadzīga automašīna.

Pētījums: Kas augiem
nepieciešams

Vērot pieneni
Iesēt saulespuķes
sēklas
Rūpēties par
iesētajiem augiem

I.Klimane

Gūst priekšstatu par augu
daudzveidību un dažādiem
augšanas apstākļiem.
Attīsta vērību.
Iepazīst pirmskolas teritorijā

Maijs
Āra nodarbības.
Bioloģiskā
daudzveidība

Audiopasaka
Pārrunas
Secinājumi

I.Puišele
A DaudzeKārkliņa

Pasaules meža diena„Kā ezis mežu izglāba”

Veicināta izpratne par
cilvēka un vides savstarpējo
mijiedarbību, cilvēka rīcības
sekām, šķirošanas un
pārstrādes nozīmīgumu.

sastopamos augsnes veidus.

Visa gada
garumā

Produktu tapšanas cikla
izpēte- Medus.

Bērni ar attēliem un
Ekskursija.
videofilmu palīdzību tiek
Vērojumi.
iepazīstināti ar medus
Spriedumi
rašanos. Ekskursija pie
vietējā bitenieka saimniecībā
“Madaras”, lai praktiski
izzinātu medus rašanos.

I.Pilāne
M.Puķe

Telpaugu pase (kopā ar
vecākiem)

Meklē un iegūst informāciju.
Apkopo un noformē,
iepazīstina citus ar savu
izvēlēto augu.

Datu fiksēšana.
Vecāku iesaistīšana.
Praktiska darbošanās.
Prezentācija.

I.Pilāne
M.Puķe

Mazie pētnieki

Rosinām pētīt, vērot dažādus
augus, kukainīšus

Vērojums

I.Ostošova

Veidota elementāra izpratne
par dzīvo un nedzīvo dabu.

Mēslojums pirmsskolas
puķu dobēm

Dažādu organisko atkritumu
atpazīšana

Organisko atkritumu
novietošana
pirmsskolas komposta
kaudzē.

I.Klimane

Izpratne par atkritumu
ietekmi uz dabu un cilvēku
dzīvi.
Priekšstats par organisko
atkritumu apsaimniekošanu

