
DAGDAS NOVADA 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

SKOLOTĀJU MA

PĀRSKATS PAR 

2018./2019.M.G. MA 

vadītāja Iveta  Plakoša.



2018./2019.m.g. izvirzītās prioritātes mācību 

priekšmetu/jomu metodisko apvienību darbībai:

1. Sniegt atbalstu pedagogiem pakāpeniskai kompetenču

pieejas ieviešanai mācību un

audzināšanas procesā.

2. Nodrošināt metodisko atbalstu izglītojamo spēju un

talantu attīstīšanai.

3. Apzināt un popularizēt pedagogu radošās, inovatīvās

darbības un metodiskā darba

labās prakses piemērus.

4. Veicināt izglītojamo patriotisma un valstiskās

identitātes apziņu.



Pirmsskolas skolotāju MA 

uzdevumi 2018./2019.m.g.:

1.Īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, veicot izmaiņas mācīšanas

pieejā, vērtēšanā, galveno uzmanību pievēršot bērna personības attīstībai,

rakstura ieradumu veidošanai.

2.Veidot labvēlīgu mācību vidi, kompetenču satura ieviešanai.

3.Gatavot un iegādāties mācību un metodiskos līdzekļus kompetenču

mācību satura apguvei.

4.Īstenot pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, organizēt pieredzes

apmaiņu un atbalsta pasākumus jaunā mācību satura ieviešanai.

5. Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā



Novada pirmsskolas skolotāju 

metodisko apvienību sanāksmes 

1. Atskats uz Pirmsskolas skolotāju MA darbu 

2017./2018.m.g.(27.08.18.)

2. Pirmsskolas skolotāju MA darbības virzieni 

2018./2019.m.g.(27.08.18.)

3.Pārrunas «Mācīšanās lietpratībai mācību jomās

pirmsskolā»(.20.11.18.)(Skolotāju iepazīstināšana ar

konferencē un kursos gūto informāciju

4. 2018./2019.m.g.laikā pedagogi seko līdzi Skola2030 

vebināriem.



Savstarpējā pedagoģiskās pieredzes 

apmaiņa
1.Pieredzes apmaiņas pasākums

,,Mācību un izziņas ekskursiju organizēšana pirmsskolā-

pedagogu labā prakse caurviju kompetenču 

attīstīšanā’’(18.10.18.)

2. Pieredzes apmaiņas pasākums

,,Bērna pētnieciskā darbība pieaugušo radītajā vidē caur 

rotaļām’’ (17.01.19.)

3. Pieredzes apmaiņas pasākums

,,Latviešu valodas un dabas zinību dialogā. Attīstām 

valodu un kompetences .’’(20.03.19)



Kompetencēs balstīti pasākumi:

IZSTĀDES

1.,,Rudens veltes raisa fantāziju’’

2.,,Piparkūku dancis’’

3.,,Pavasaris klāt’’ 

(pavasara un Lieldienu 

kompozīcijas)



Sportiskās aktivitātes

1.Sportiskās aktivitātes ,Mēs piederam Latvijai.

2.Sportiskie Meteņi

3.Jautrie pavasara starti



Novada pirmsskolnieku kopīgie pasākumi

1.Orientēšanās pasākums 

,,Zini vai mini’’



Tematiskās nedēļas

1.Iestādes tautas jostas 

veidošanas nedēļa ,,Rakstu raksti 

tēvu jostā ’(zīmēto jostu 

fragmentu apvienošana vienā 

jostā.

2.Karjeras nedēļa ,,Es būšu....’’

3.Teātra-pasaku nedēļa



Citas darba formas, aktivitātes

1.Atkalredzēšanās brīdis, ,, Atkal 

visi kopā, nākam ciešā lokā”

2.Varavīksnes krāsu diena (reizi mēnesī)

3.Svinīgie pasākumi par godu LR 

proklamēšanas 100.gadadienai

4.Ziemassvētku gaidīšanas prieks

5.Māmiņa silta, māmiņa jauka.

6.Izlaidumi



PALDIES PIRMSSKOLAS IESTĀŽU 

VADĪTĀJĀM UN 

SKOLOTĀJĀM,IKSN VADĪTĀJAI 

MARIJAI MICKEVIČAI UN 

IZGLĪTĪBAS DARBA 

SPECIĀLISTIEM REGĪNAI 

PAULIŅAI UN VALDIM OROLAM 

PAR ATSAUCĪBU,IEINTERESĒTĪBU 

UN ATBALSTU DARBA PLĀNA 

ĪSTENOŠANĀ 2018./2019.M.G


