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                                                                                                                                                                                                                            Vadītāja V.Dektere 
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Pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte”  nodarbību saraksts 
2018./2019.mācību gadam 

 
 

Nedēļas dienas 

1,5 -3 gadīgie 
ZAĶĪŠI 

1.jaunākā grupa           25 min 

3 -4 gadīgie 
GLIEMEZĪŠI 

 2.jaunākā grupa           30 min 

4 -5 gadīgie 
SKUDRIŅAS 

Vidējā grupa         45 min 

5 – 6 gadīgie 
ĀBOĻĪŠI 

Vecākā grupa               120 min 
 

 

     SANDRA GUMSKA 
BAIBA STEPANOVA 

MAIRITA BĒTIŅA 
VITA ŠTEINA 

 

       LIENĪTE BERĻIZOVA 
ANITA BEĶERE  

 

SINDIJA SADOVSKA 
ANITA ERSTA 

  

 

PIRMDIENA 910  Mūzika 
925 Soc.zin. un ētika 
940 Vizuālā māksla(Veidošana)  
 Fiziskā izgl.un vesel. ( laukā ) 

910  Soc. zin. un ētika 
930  Mūzika  
950 Mājtur.un tehn. (Veidošana)  
Fiziskā izgl.un vesel. ( laukā ) 
 

910  Soc.zin. un ētika 
930  Vizuālā māksla ( Veidošana )  
950  Mūzika 
Fiziskā izgl.un vesel. ( laukā ) 

910  Soc. zin. un ētika 
945   Vizuālā māksla ( Veidošana ) 
1020 Mūzika 
Fiziskā izgl.un vesel. ( laukā ) 

 

OTRDIENA Dabas zinības 
Fiziskā izgl.un vesel. ( zālē )  
 Mājtur.un tehn.( Aplicēšana ) 
 

Fiziskā izgl.un vesel. ( zālē )  
Matemātika 
Mājtur.un tehn. ( Aplicēšana)  

Dabas zinības 
Mājtur.un tehn. ( Rokdarbi)  
Fiziskā izgl.un vesel. ( zālē )   

Dabas zinības 
Mājtur.un tehn. ( Rokdarbi ) 
Fiziskā izgl.un vesel. ( zālē )  

 

TREŠDIENA Matemātika 
Mājtur.un tehn.(Rokdarbi) 

Fiziskā izg un vesel. ( laukā )  
 

Dabas zinības 
Mājurt.un tehn. ( Rokdarbi)  
Fiziskā izgl.un vesel. ( laukā ) 
 

Matemātika 
Mājtur.un tehn. ( Aplicēšana ) 
Fiziskā izgl.un vesel. ( laukā ) 
 

Matemātika 
Mājtur.un tehn. ( Konstruēšana ) 
Fiziskā izgl.un vesel. ( laukā ) 

 

CETURTDIENA Mūzika 
Latviešu valoda 
Fiziskā izg un vesel. ( laukā )  
 

Latviešu valoda 
Mūzika 
Fiziskā izgl.un vesel. ( laukā ) 
 

Latviešu valoda 
Mājtur.un tehn. ( Konstruēšana )  
Mūzika 
Fiziskā izgl.un vesel. ( laukā ) 

Latviešu valoda 
Mājtur.un tehn. ( Aplicēšana ) 
Mūzika 
Fiziskā izgl.un vesel. ( laukā ) 

 

PIEKTDIENA Latviešu val. ( Literatūra ) 
Fiziskā izgl.un vesel. ( zālē )  
Vizuālā māksla ( Zīmēšana ) 
 

Fiziskā izgl.un vesel. ( zālē )  
Latviešu val. . ( Literatūra ) 
Vizuālā māksla ( Zīmēšana ) 
 

Latviešu valoda ( Literatūra )  
Vizuālā māksla ( Zīmēšana ) 
Fiziskā izgl.un vesel. ( zālē )  
 

Latviešu valoda  ( Literatūra ) 
Vizuālā māksla ( Zīmēšana ) 
Fiziskā izgl.un vesel. ( zālē )  
  

 

 


