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2019./2020.m.g. izvirzītais mērķis 

pirmsskolas metodiskās 

apvienības darbībai:

Daudzveidīga, mūsdienu 

vajadzībām atbilstoša mājīga un 

inovatīva pirmsskolas izglītības 

iestāde ar profesionālu, progresīvu, 

saliedētu un jaunām idejām atvērtu 

darbinieku komandu, kas sagatavo 

bērnu pamatizglītības apguvei, 

rosinot izzināt, mācīties un 

darboties patstāvīgi drošā un dabai 

draudzīgā vidē.



Pirmsskolas skolotāju MA uzdevumi 

2019./2020.m.g.:

1. Turpināt īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un

audzināšanas procesu, vispusīgai bērna personības attīstībai.

2.. Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi 

iekārtotu, nepārtraukti mainīgu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma 

prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas 

procesu, balstoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

3. Turpināt veidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot bērnu 

interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu - bērnu aktīva pētniecības un 

praktiskā darbība apkārtējās dabas izzināšanai pastaigās un āra 

nodarbībās.

4.Īstenot pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, organizēt 

pieredzes apmaiņu un atbalsta pasākumus .

5. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa 

vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas 

prasmes, radošumu un pašizpausmi.



Novada pirmsskolas skolotāju 

metodisko apvienību sanāksmes 

1.Ieskats 2018./19.m.g.paveiktajās aktivitātēs

2.Pirmsskolas skolotāju MA darba plānošana 2019./20.m.g.

3.Skolotāju iepazīstināšana ar ,,Jaunā mācību satura un 
pieejas īstenošanas pazīmēm’’

4.Metodiskā darba sanāksme ,,Īstenojam 
kompetenču pieeju savas grupiņās’’

5.Dalība skola 2030 organizētajos vebināros



Savstarpējā pedagoģiskās pieredzes 

apmaiņa

Atklātā nodarbība ..Našķis putniem’’

Atklātā nodarbība ..Eksperimenti ar ūdeni’’

Atklātā nodarbība ,,Emociju pasaule’’

Atklātoā nodarbība,, Sēkliņas ceļš’’

Dalība pirmsskolas un sākumskolas

skolotāju darba grupā

Pieredzes brauciens uz Ludzas

pirmsskolas iestādi ,,PASACIŅA’’



Kompetencēs balstīti pasākumi:

IZSTĀDES

1.Meža dabas materiālu 

kompozīciju izstāde ,,Meža 

brīnumi’’

2.Pašgatavotu ziemassvētku

rotājumu izstāde ,, Ziemassvētku

pasaka’’



Sportiskās aktivitātes

1.Sportiskās aktivitātes ,, Rudens maratons’’

2.Sportiskie Meteņi



Tematiskās nedēļas

1.Pašdarinātu leļļu nedēļa ,,Draudzības virtene’’

2.Tematiskā nedēļa ,, Rotaļas un rotaļlietas’’

3. Tematiskā nedēļa ,, Mana ģimene’’



Citas darba formas, aktivitātes

1.Atkalredzēšanās brīdis  ,,Ar  saulīti sirdī….”

2.Ekolģiska talka ,,Palīdzēsim sētniekam’’

3. Svinīgie pasākumi par godu  LR 

proklamēšanas 101.gadadienai.

4.Ziemassvētku gaidīšanas prieks

5.Flešmobs,,2020 sekundes dejošanai’’

7.Māmiņa silta, māmiņa jauka (notika attālināti.

6.Lieldienas (attalināti)

8.Izklaide ,,Ceļā uz skolu’’



Paldies visiem skolotājiem par Jūsu izturību 

un pacietību sarežģītajos un neierastajos 

mācību apstākļos, paldies par savstarpējo 

atbalstu un neatlaidību, apgūstot jaunās, ar 

izglītošanas procesu saistītās, tehnoloģijas!

Paldies pedagogiem par Jūsu ieguldījumu

mācību un audzināšanas darbā! Lai ar

nākošo mācību gadu realizējas taisnīgs Jūsu

darba novērtējums!



PALDIES PIRMSSKOLAS IESTĀŽU 

VADĪTĀJĀM ,IKSN VADĪTĀJAI MARIJAI 

MICKEVIČAI UN IZGLĪTĪBAS DARBA 

SPECIĀLISTIEM REGĪNAI PAULIŅAI UN 

VALDIM OROLAM PAR 

ATSAUCĪBU,IEINTERESĒTĪBU UN 

ATBALSTU DARBA PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 

2019./2020.M.G


