Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra
piedāvātie mācību pakalpojumi (pirmsskolas pedagogi)
Nr.
Mērķauditorija
p.k.

Cena
Programmas nosaukums

Progra
as vadītājs
vārds, uzvārds, ko takti

Stundas

Programmas tematika

1 dalīb ieka
(EUR ar PVN)

1. Ritma izjūtas att st šana.
2. Metodiskie paņ mieni mūsdien gai
muzikāli ritmisko kust bu apguves
veicināšanai.
3. Radošo sp ju att st šana rotaļu
daudzveid bā.
1. Labas stājas noz me.
2. Izplat tākie stājas trauc jumi b rniem.
3. Profilaktiski pasākumi, lai nodrošinātu
pareizas stājas veidošanos.
4. Sporta nodarb ba ar koriģ jošās
vingrošanas elementiem b rniem bez
stājas probl mām.
5. Koriģ jošā vingrošana b rniem,
kuriem nov ro stājas probl mas („X”,
„O” kājas).
1. Integr tas rotaļnodarb bas
raksturojums.
2. Integr tas rotaļnodarb bas atbilstoši
b rna fiziskajai un emocionālai
sagatavot bai, kā ar individuālām
patn bām.
3. Kust bu rotaļas teor tiskie un
praktiskie aspekti.
4. Sporta aktivitātes netiešai las t un
rakst t māc šanai un b rnu matemātisko
priekšstatu veidošanai.
1. Radošās, t lojošās darb bas loma
b rn bas telpā.
2. Savas un savas telpas apzināšanās,
izmantojot dažādus materiālus.

22.08

Iveta Razumovska
tālr. 67105534,
iveta.razumovska@riga.lv

14.72

Iveta Razumovska
tālr. 67105534,
iveta.razumovska@riga.lv

14.72

Iveta Razumovska
tālr. 67105534,
iveta.razumovska@riga.lv

14.72

Dace Sondare,
tālr. 67105541,
dace.sondare@riga.lv

1.

Pirmsskola mūzikas
skolotāji un sporta
skolotāji, kas
pasniedz ritmiku

Ritma noz me b rna att st bā
pirmsskolā

12

2.

Pirmsskolas sporta
skolotāji

Stājas vingrinājumi pirmsskolā

8

3.

Pirmsskolas sporta
skolotāji

Integr tas sporta rotaļnodarb bas
inovat vie risinājumi pirmskolā

8

4.

Pirmsskolas izgl t bas
iestāžu pedagogi

B rnu saziņas un saskarsmes veids ar
pieaugušo, izmantojot l niju, krāsu,
formu un kust bu

8
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5.

Pirmsskolas izgl t bas
iestāžu pedagogi

Daudzveid gu materiālu un tehniku
izmantošanas iesp jas, veidojot
Lieldienu rotājumus

8

6.

Pirmsskolas izgl t bas
iestāžu pedagogi

Dažāda veida leļļu izgatavošana
teatraliz tām nodarb bām pirmsskolā

8

7.

Pirmsskolas izgl t bas
iestāžu pedagogi

Daudzveid gi paņ mieni un idejas
Ziemassv tku rotājumu veidošanai
pirmsskolā

8

3. L nijas, krāsas, formas un kust bas
noz me saskarsm b rnam ar sevi un
citiem.
4. Z m šanas, gleznošanas, veidošanas
paņ mieni dažādos mākslas uzdevumos.
1. Aplic šanas, trafarettehnikas,
monotipijas, pap ra plastikas, filc šanas
prasmju att šana, izmantojot dažādus
materiālus, risinot Lieldienu t mu,
iepaz stot objektu, t lu formu,
proporcijas, krāsas, faktūras.
2. Pap ra plastikas, tekstilaplikācijas,
p šanas, veidošanas prasmju att st šana,
izmantojot dažādus materiālus, risinot
Lieldienu t mu.
3. T lotājdarb bas veidu integr šana
dažādos uzdevumos.
1. Leļļu veidi un izmantošana
pirmsskolas māc bu procesā.
2. Pieejamo un drošo materiālu
izmantošana leļļu izgatavošanā.
3. nu lelles un b rnu radošās un
t lainās domāšanas att st šana
nu
rotaļās.
3. Pirkstiņleļļu veidi un to pagatavošana.
4. Zeķu, cimdu leļļu varianti un to
pagatavošana. B rnu iesaist šana leļļu
pagatavošanā.
5. Filc to roku leļļu pagatavošanas
tehnoloģija. Metodiskie ieteikumi.
1. Uzdevumu veidošana vizuālās
mākslas, mājtur bas un tehnoloģiju
nodarb bās jaunāko un vid jo vecuma
grupu b rniem, risinot Ziemassv tku
t mu, iepaz stot objektu, t lu formu,

14.72

Dace Sondare,
tālr. 67105541,
dace.sondare@riga.lv

14.72

Dace Sondare,
tālr. 67105541,
dace.sondare@riga.lv

14.72

Dace Sondare,
tālr. 67105541,
dace.sondare@riga.lv
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8.

Pirmsskolas izgl t bas
iestāžu skolotāji

B rnu runas un valodas prasmju
veicināšana pirmsskolas skolotāja
darba praks

12

9.

Pirmsskolas pedagogi

B rna emocionālā audzināšana un
pozit va disciplin šana pirmsskolā

16

10.

Pirmsskolas,
sākumskolas un
pamatskolas skolotāji
ar pamatprasm m
datora lietošanā

Lego robotika

12

proporcijas, krāsas, faktūras, rotājumu
veidošana no kartona un pap ra.
2. Materiālu daudzveid ba Ziemassv tku
rotājumiem vecāko un sagatavošanas
vecuma grupu b rniem. Sadarb bas
prasmju att st šana. Egl tes no dažādiem
materiāliem, loc tās, grieztās zvaigznes,
bumbas, apsveikuma kartiņas.
Sadarb bas att st šanas iesp jas
nodarb bās. Radošo darbu v rt šana.
1. J dzieni – runa un valoda.
2. Skaņu izrunas att st ba b rniem
pirmsskolas vecumā.
3. B rna izteikšanās sp ju att st bas
veicināšana.
4. Fonoloģisko procesu att st bas
veicināšana.
1. Pozit vas disciplin šanas un b rna
vecumposma patn bu savstarp jā
saist ba.
2. Emocionālā att st ba audzināšanas
procesā.
1. 3. Disciplin šanas veidi, iev rojot
audzināšanas tendenču izmaiņas.
4. Sadarb ba ar vecākiem b rna
harmoniskai att st bai.
1. Ievads LEGO robotikā. EV3 aparatūra.
Programmatūra. Sagatavošanās darbi
robotu programm šanai.
2. Robotu kust bas programm šana.
Ciklu un zarošanās programm šana.
3. Sensori un sensoru program šana.
Krāsu sensors. L nijsekotājs.
4. Ultraskaņas sensors. Skāriena sensors.
Žiro sensors. Labirints. Sumo robots.

22.08

Zane Namat va,
tālr. 67105129,
zane.namateva@riga.lv

29.44

Inga Liepniece
tālr. 67105544,
inga.liepniece@riga.lv

22.08

Daina Keidāne,
tālr.67105550,
daina.keidane@riga.lv
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11.

Pirmsskolas izgl t bas
pedagogi

Dabaszin bu apguves sekm šana
pirmsskolā

12

12.

Pirmsskolas izgl t bas
pedagogi

Dabas izziņas veicināšana pirmskolas
vecuma b rniem

12

13.

Pirmsskolas izgl t bas
skolotāji, kuri strādā
ar mazākumtaut bu
un jauniebrauc ju
b rniem.

Bilingvāls integr ts māc bu process
jaukta vecuma grupā

16

5. Datu savienojumi un programmbloki
un to izmantošana. EV3 tehnoloģijas
savienošana. USB. Bluetooth, Wi-Fi.
6. Lego robotikas māc šanas metodika
skolā, interešu pulciņa izveide, LEGO
robotika kā māc bu procesa sastāvdaļa,
LEGO robotikas sacens bas.
Programmas saturs ir veidots, lai
nodrošinātu pirmsskolas pedagogu
profesionālās kompetences pilnveidi,
b rnu intereses rad šanai par
dabaszin bām, organiz jot
eksperiment šanā balst tu pedagoģisko
procesu. Nodarb bu laikā tiks iegūtas
idejas un ieteikumi eksperimentu izv lei
un eksperiment šanas organiz šanai.
Programmas saturs ir veidots, lai
nodrošinātu pirmsskolas pedagogu
profesionālās kompetences pilnveidi,
sistematiz jot un padziļinot prasmes un
zināšanas par dabas izziņas veicināšanu
b rniem pirmsskolā. Tiks pilnveidotas
pedagogu prasmes, kā m rķtiec gi
izmantot zinātnes rotaļlietas, vides sp les
un tām atbilstošas darba organizācijas
formas.
Kursi paredz ti pirmsskolas skolotājām,
kuras strādā jaukta vecuma grupā ar
mazākumtaut bu vai jauniebrauc ju
b rniem. paša uzman ba tiek piev rsta
integr tam bilingvālam procesam jaukta
vecuma grupās. Kā ar tiks apskat ti
veidi, kā organiz t dienas gaitu ikdienas
saziņas situācijās.

22,08

Daina Keidāne,
tālr.67105550,
daina.keidane@riga.lv

22,08

Daina Keidāne,
tālr.67105550,
daina.keidane@riga.lv

29,44

Aija Krečko
aija.krecko@riga.lv
t. 67105545

