
 

 

Vecpiebalgas novada pamatskola 

Pirmsskolas grupas Taurenē 

RĪCĪBAS PLĀNS 2019./2020.māc.g. 

 Gada tēma: „VIDE un VESELĪGS DZĪVESVEIDS” 

Septembris 2019 

 iestādes darbinieku, vecāku, pašvaldības informēšana par Ekoskolas būtību, 

mērķiem, aktivitātēm, iegūto „Zaļo diplomu” 

 sabiedrības iepazīstināšana ar projektu realizāciju- jauns, veselību veicinošs 

aktivitāšu laukums pirmsskolas bērniem un „Silto smilšu” terapijas klase 

 projekta „Mans lielākais dārzenis” noslēgums, kura ietvaros Miķeļdienā tiek 

svērti, mērīti vislielākie ķirbji un dārzeņi, kuri izaudzēti vasarā savā piemājas 

dārziņā 

 tiek pieteikta dalība dažādās ar vidi saistītās akcijās: „Zaļā josta”- izlietoto 

bateriju vākšana, ZAAO – makulatūras, PET pudeļu, TETRA paku vākšana, 

skudras URDAS konkursi, sia ZAAO Dabas un tehnoloģiju parka 

„URDA”piedāvājumi pirmsskolēniem, „Cūkmena detektīvi” programma. 

 „Mazais olimpietis”- veselīgs dzīvesveids. Olimpiskā sporta diena 

 

Oktobris 2019 

 

 Ekopadomes izveide, informēšana par Ekoskolas būtību, mērķiem, aktivitātēm, iegūto 

„Zaļo diplomu”, gada tēmas apstiprināšana 

 „Rīcības dienas” plāna izveidošana 

 Mazās ekopadomes izveidošana un pirmā sanākšana „Kas ir vide?”, darbošanās 

 Izveidojam Ekoprojektu stendu  

 Uzsākam darbību akcijās: „Dabai labu darīt”- izlietoto baretiju vākšanu, makulatūras 

vākšanu, PET pudeļu un TETRA paku vākšanu 

 Uzaicinājumu  izveidošana sabiedrībai piedalīties akcijās: „Dabai labu darīt” 

 „Putras diena”- veselīgs dzīvesveids. „Rīgas Dzirnavnieka”piedāvātais projekts 

 Ekoskolas padomes sapulce 24.10.2019. 

 Pirmā satikšanās vides stundā „Cūkmena detektīvi” 

 Papildus aktivitāšu ieviešana veselīgam dzīvesveidam (koriģējošā vingrošana) 

 Lasam zīles, kastaņus, čiekurus, lai bērniem ir materiāli rotaļnodarbībām 

 Krāsojam smiltis – materiāls nodarbībām ar krāsainajām smiltīm 

 Krāsainās koku lapas, augļus izmantojam radošajos darbos un telpu noformēšanā 

 Informācijas ievietošana plašsaziņas līdzekļos- https://www.facebook.com un  

https://vecpiebalga.lv/izglitiba/vecpiebalgas-novada-pamatskola, „Vecpiebalgas novada 

ziņas”.   

https://www.facebook.com/
https://vecpiebalga.lv/izglitiba/vecpiebalgas-novada-pamatskola


 

Novembris 2019 

 Ekskursija un „EKO laukumu” Taurenē 

 Rīcības diena: „Tīra vide nākotnē” 05.-07.11.2019. 
 RĪCĪBAS DIENAS  pasākumu plāns:  

 Izglītojoša nodarbība kopā ar „Dakteri Aikāsāp” (kas notiks nākotnē, ja mēs 

nesaudzēsim vidi); 

 Eksperimentu diena: ”Zili, zaļi brīnumi!”. Eksperimenti kopā ar Vidiņu. (Izglītojoša 

pēcpusdiena, kurā Vidiņš kopā ar bērniem veic dažādus eksperimentus, izdara 

secinājumus, iepazīstina citus ar rezultātiem…);  

 Runāsim par to, kā taupīt resursus otrreiz pārstrādājot lietas, kuras šķiet jau ir 

nederīgas (auduma maisiņu veidošana no lietota apģērba un došanās uz tuvējo 

veikalu, kur pircējiem tiks dāvāti veidotie auduma maisiņi un stāstīts- kāpēc labāk 

lietot šādus maisiņus iepirkumiem); 

 Dienas, kad rosināsim ģimenēs nelietot vienreizlietojamos traukus; 

 Pēc nodarbībām katra grupa veido sienas avīzi „Nē vienreizlietojamai plastmasai!” 

(avīzē atspoguļo iegūtās zināšanas un atspoguļo secinājumus); 

 Veicam aptauju ģimenēs: „Tīra vide nākotnē!” ( aptauja par vienreizlietojamo trauku 

lietošanu, dabas resursu taupīšanu). Ar aptaujas rezultātiem iepazīstinām sabiedrību. 

 Atkritumu šķirošanas plakātu  un „Mazo konteineru” izveidošana katrai grupai 

 Mārtiņdienas jampadracis – maskas gatavojam no otrreizlietojamiem materiāliem kopā ar 

vecākiem 

 Vērojam dabu- lietus, mākoņi, vējš, pēdējā lapa kokā, kailsals, sarma, sniegoti zari, putni 

ziemotāji 

 Vides stundas kopā ar Vidiņu, eksperimenti 

 Atgādņu pagatavošana un izlikšana skolas teritorijā un parkā: „Nemēslo mežā!”, 

„Nemēslo!”, „Savāc aiz sevis atkritumus!”u.c. 

 „Cūkmena detektīvi”- izveido plakātu un to uzstāda parkā „ Satīri aiz sava drauga 

sunīša!”, jo mēs šeit nākam mācīties un spēlēties 

 Mazā ekopadome veic pētniecisko darbu Vides novērtējums . „Kādā vidē dzīvojam?” 

Apkopo datus 

 Informācijas ievietošana plašsaziņas līdzekļos- https://www.facebook.com un  

https://vecpiebalga.lv/izglitiba/vecpiebalgas-novada-pamatskola, „Vecpiebalgas novada 

ziņas”.  

 

Decembris 2019 

 Ekopadomes sapulce- iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana 

 Ciemošanās pie Rūķa – pie Rūķa var nonākt, ja kājās ir uzvilktas čības, kuras pagatavotas 

no otrreizlietojama materiāla 

 Izliekam putnu barotavas 

 Izgatavojam atgādnes: „Nenašķojies !”, „Ēd veselīgi!”, „Ēd nesteidzoties!”, „Uzliec tik, 

cik vari apēst!” 

 Uzsākam vērtēt- kā mums garšo ēdiens pirmsskolā 

 Sākam svērt- cik daudz paliek pārtikas atkritumu 

 Vides stunda kopā ar Vidiņu „Taisu savu papīru”- no pārstrādātā papīra bērni veido 

Ziemassvētku apsveikumus un rotājumus 

 Informācijas ievietošana plašsaziņas līdzekļos- https://www.facebook.com un  

https://vecpiebalga.lv/izglitiba/vecpiebalgas-novada-pamatskola, „Vecpiebalgas novada 

ziņas”.  
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Janvāris – februāris 2020 

 Ekopadomes sapulce- iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana 

 Uzstādām šķirošanas konteinerus skolas pagalmā, lai bērniem veidotos reāls priekšstats 

par šķirošanu 

 „Skudras URDAS gudrā māja” konkurss visām vecuma grupām  

 Vides stundas kopā ar skudriņu URDU  Dabas un tehnoloģiju parkā „URDA”. 

Nodarbības tēma „Gardēži” un „Briesmonīši” izbrauc „Pūcēnu” un „Sprīdīšu” grupas 

 Teritorijā veidojam sniega figūras, ledus rotājumus... ( atbilstoši laika apstākļiem) 

 Ziemas sporta diena kopā ar vecākiem- veselīgs dzīvesveids 

 Veidojam radošos darbus izmantojot dabas materiālus, fiksējam bērna stāstījumu par 

kokiem ziemā, par to- kas notiek ziemā mežā... 

 Izgatavojam lukturīšus no otrreizlietojamiem materiāliem 

 Bērni kopā ar vecākiem izgatavo tērpus no otrreizlietojamiem materiāliem ( avīzes, 

žurnāli, pl.maisiņi...) - ballīte-karnevāls-modes skate.... 

 Vides stunda kopā ar Pēci 

 „Cūkmena detektīvi” Ziemas vides stunda 

 Ar aptaujas rezultātiem”Tīra vide nākotnei”iepazīstinām vecākus un sabiedrību 

 Informācijas ievietošana plašsaziņas līdzekļos- https://www.facebook.com un  

https://vecpiebalga.lv/izglitiba/vecpiebalgas-novada-pamatskola, „Vecpiebalgas novada 

ziņas”.  

Marts- aprīlis 2020 

 Ekopadomes sapulce- iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana 

 Veidojam instalācijas no otrreizlietojama materiāla 

 Projekts: „Teci, teci bērza sula...” 

 Gatavošanās pavasara talkai „Zemes diena”. Talka kopā ar vecākiem. Komposta vietas 

izveidošana un „Grupas dobe” izveidošana. 

 Vides stundas kopā ar skudriņu URDU  pirmsskolā. Nodarbības tēma „Skudra Urda 

iepērkas un šķiro”-  „Bitīšu ” un „Sprīdīšu” grupām 

 Vides stundas kopā ar skudriņu URDU  Dabas un tehnoloģiju parkā „URDA”. 

Nodarbības tēma „Toys story rotaļlietu stāsts”  izbrauc „Pūcēnu” un „Sprīdīšu” grupas 

Ekskursija pa Dabas un tehnoloģiju parku „URDA”- vides aktivitātes poligonā, kur 

redzam atkritumu šķirošanas procesu, nodarbība dabas takā 

 Pavasara sporta diena kopā ar vecākiem- veselīgs dzīvesveids. Vairāk svaigā gaisā! 

 Vērojam- pirmie asni, zāle, kā dīkst, kā plaukst, kā zied...kā smaržo... 

 Projekts: „Mana sēkliņa” sējam sēklas, stādām sīpolus... Izaudzētos puķu stādiņus 

dāvinām māmiņām svētkos, stādām skolas pagalmā.... Ķirbi stādām mājas dārziņā un 

lolojam visu vasaru- Miķeļdienā nesam uz skoliņu, lai to svērtu un mērītu... 

 Pašaudzētos stādiņus sēt un stādīt tetra paku podiņos (otrreizlietojams) 

 Pašaudzētos zaļumus lietojam pārtikā  

 Mazā ekopadome veic pētniecisko darbu „Kā mums garšo ēdiens? Cik daudz pārtikas 

atkritumu  izmetam?”. Tiek veikts apkopojums un salīdzinājums pa  mēnešiem. Izdarīti 

secinājumi, informēta sabiedrība. 

 „Jauna māja putniņam”-gatavojam putnu būrīšus kopā ar speciālistiem un vecākiem. 

Izvietojam skolas pagalmā, parkā un savā sētā 

 Noslēguma pasākums ZAAO dalībniekiem Dabas un tehnoloģiju parkā „URDA” (Daibē) 

 Vides stunda kopā ar Vidiņu 

 „Cūkmena detektīvi” Pavasara vides stunda 

 Noslēgums akcijās: „Dabai labu darīt”- izlietoto baretiju vākšanā, makulatūras vākšanā, 

PET pudeļu un TETRA paku vākšanā. Sveram, skaitam, mēram savākto. Nododam 

savākto.  
 Informācijas ievietošana plašsaziņas līdzekļos- https://www.facebook.com un  

https://vecpiebalga.lv/izglitiba/vecpiebalgas-novada-pamatskola, „Vecpiebalgas novada ziņas”.  

https://www.facebook.com/
https://vecpiebalga.lv/izglitiba/vecpiebalgas-novada-pamatskola
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Maijs 2020 

 Vides stunda kopā ar Vidiņu– ko iemācījāmies? 

 „Cūkmena detektīvi” – ko uzzinājām? 

 Ekskursija uz dabas parku „Līgatnes dabas parks”- „Zaķēnu”un „Vinnija Pūka”grupām 

 Vecāki kopā ar bērniem tiek aicināti, vasaras periodā, veidot interesantu augu herbārijus, 

vākt un žāvēt zālu tējas, turpināt projektu „Mana sēkliņa-ķirbis”, lai septembrī var 

prezentēt paveikto 

 Mazā ekopadome veic pētniecisko darbu „Vides novērtējums . Kādā vidē dzīvojam?”. 

Tiek veikts anketu apkopojums un salīdzinājums ar novembra mēnesi. Izdarīti secinājumi 

 „Zaļais gājiens”- tikšanās un izpēte EKO laukumā Taurenē. Kas notiek tālāk ar 

šķirotajiem atkritumiem?  

 Konkursu „Dabai labu darīt” noslēguma pasākums Urdas Vides un tehnoloģiju parkā 

„Urda”  

 Kāpēc nepieciešama tīra vide nākotnei? Informatīvs pasākums kopā ar ekopadomi un 

pašvaldības darbiniekiem, vecākiem, pedagogiem, darbiniekiem. Teatralizēts uzvedums. 

 „Sveicamais rīts”: satikšanās- bērni, vecāki un darbinieki, kopīgas sarunas,  pateicības par 

gada laikā paveikto Vides jomā ... 

 Informācijas ievietošana plašsaziņas līdzekļos- https://www.facebook.com un  

https://vecpiebalga.lv/izglitiba/vecpiebalgas-novada-pamatskola, „Vecpiebalgas novada 

ziņas”, laikraksts „Druva”.   

 

 Jūnijs 2020 

 Ekopadomes sapulce, analīze par mācību gadā paveikto, apkopo t idejas par turpmāk 

veicamajiem darbiem 

 Informācijas ievietošana plašsaziņas līdzekļos- https://www.facebook.com un  

https://vecpiebalga.lv/izglitiba/vecpiebalgas-novada-pamatskola, „Vecpiebalgas novada 

ziņas”, laikraksts „Druva”.   
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