APSTIPRINU:
PII „Sprīdītis”

vadītāja:

I.Mestere
2017. gada 31. augustā

Ieteicamās tēmas darbam grupās 2017./ 2018. māc. g.
VARAKĻĀNU PII „SPRĪDĪTIS”
LAIKA POSMS
... LĪDZ
MIĶEĻIEM

NO
MIĶEĻIEM
LĪDZ
MĀRTIŅIEM
NO
MĀRTIŅIEM
LĪDZ
ZIEMASSVĒTKIEM
NO ZIEMASSVĒTKIEM
LĪDZ
METEŅIEM

Ieteicamās tēmas laika posmā
no 1,5 līdz 5-6 gadu vecumam
•
•
•
•

RUDENS LAIKS
adaptācija/Jauni piedzīvojumi
es un mans bērnudārzs, mana grupiņa
rudens ziedi
dārza veltes

•
•
•

•
•
•
•
•

RAŽAS LAIKS
ražas laiks
no grauda līdz maizei
krāsainais rudens. Krāsu varavīksne
dzīvnieki rudenī
Mārtiņi

RAŽAS LAIKS
• lasīt mākam?
• U-Ū rudenī
• vēlu, vēlu rudenī
• gribu būt vesels
• Mārtiņi

•
•
•
•
•
•

SVĒTKU LAIKS
patriotu nedēļa.Svētki
es Latvijā
mana pilsēta manā Latvijā
tikums- manas labās domas un darbi. Emocijas
ceļā uz Ziemassvētkiem. Smaržas un garšas
bērnudārzs un Eglīte greznojas

•
•
•
•
•

ZIEMAS LAIKS
• Svētki. Laimīgu Jauno gadu!
• Laika skaitīšana. Kalendārs
• diennakts daļas. Pulkstenis
• ziema dabā. Putni un dzīvnieki ziemā
• darīt citādāk
• veselīgs uzturs un dzīvesveids

SĒRSNU LAIKS
NO
• sveču stāsti. Ugunsdrošība
METEŅIEM
• meteņi
LĪDZ
• profesijas. Ziemas sporta veidi
LIELDIENĀM
• darbs un atpūta

NO
LIELDIENĀM
LĪDZ
JURĢIEM
NO JURĢIEM
LĪDZ JĀŅIEM

Ieteicamās tēmas laika posmā
sagatavošanas grupā

•
•

cilvēks. Ideju darbnīca. teātris
grāmatas, pasaku tēli, dzeja

•
•
•
•
•

PAVASARA LAIKS
Lieldienas
pavasaris brīnumdaris
skaņas
tīrības nedēļa.
kukaiņi pavasarī

•
•
•
•
•
•

SĒJAS LAIKS
darbi pavasarī
radošuma dienas
mīļā māmiņa. Mana ģimene
ziedoša pasaule
es protu , es varu
esam paaugušies

•

•

RUDENS LAIKS
adaptācija/Jauni piedzīvojumi
skani mana valodiņa
mana un citu drošība
rudentiņš-bagāts vīrs

SVĒTKU LAIKS
Es un mana Latvija
mana māja, pilsēta
ziema nāk!
Pirms svētkiem
Ziemassvētki atbraukuši
es jau protu

ZIEMAS LAIKS
• Jaunā gadā jauni darbi
• kas palīdzēs?
• Esmu vesels
• Esmu vesels
• sapņi par vasaru ziemā
SĒRSNU LAIKS
• kad ārā puteņo
• kad ārā puteņo
• ziema bēg
• čiep, čiep cālīši
• teātris

•
•
•
•

•
•
•

•

PAVASARA LAIKS
nāc nākdama, Liela diena
daba mostas
lielie pavasara darbi
ko es protu
SĒJAS LAIKS
dodamies uz muzeju
mīļā māmiņa. Mana ģimene
pēc darba var atpūsties
nu visi 33 ir klāt

Sagatavoja metodiķe A.APEINE

