
3.a un 3.b klases 
Pagarinātās dienas grupas darba organizācija un dienas režīms 

Pedagogi – Inese Rupeika, Danute Staka, Evija Treija 
 

PIRMDIENA 14.20 – 15.10 * Dienas kārtības precizēšana, launags, atpūtas laiks klasē 

* Pulciņu apmeklēšana (angļu valoda)  

*  Došanās mājup (autobuss 15:10) 

* Pastaiga, rotaļas ārā, atpūtas laiks klasē (atkarīgs no laika 

apstākļiem) 

15.10 – 16.00 * Mājas darbu izpilde, savas darba vietas sakopšana 

* Pulciņu apmeklēšana (florbols) 

* Došanās mājup (autobuss plkst. 16.00-Bīriņi) 

16.00-16.40 * Individuālais darbs, savas darba vietas sakopšana  

* Došanās mājup (autobuss plkst. 16.40) 

OTRDIENA 

 

14.20 – 15.10 * Dienas kārtības precizēšana, launags, pastaiga, rotaļas ārā 

vai atpūtas laiks klasē  

* Pulciņu apmeklēšana (matemātika, skatuves runa) 

* Došanās mājup (autobuss 15:10) 

15.10 – 16.00 * Mājas darbu izpilde, savas darba vietas sakopšana 

* Mākslas skola 3.A (keramika) 

* Došanās mājup (autobuss plkst. 16.00-Bīriņi) 

16.00 – 16.40 * Pastaiga, rotaļas ārā, atpūtas laiks klasē (atkarīgs no laika 

apstākļiem)  

* Individuālais darbs, savas darba vietas sakopšana,  došanās 

mājup (autobuss plkst. 16.40) 

TREŠDIENA 

 

 

14.20 – 15.10 

 

*  Dienas kārtības precizēšana, launags, pastaiga, rotaļas ārā 

vai atpūtas laiks klasē  

* Pulciņu apmeklēšana (peldēšana) 

* Mākslas skola 3.B (zīmēšana) 

* Došanās mājup (autobuss 15:10) 

15.10 – 16.00 * Mājas darbu izpilde, savas darba vietas sakopšana  

* Pulciņu apmeklēšana (florbols) 

16.00 – 16.40 * Pastaiga, rotaļas ārā, atpūtas laiks klasē (atkarīgs no laika 

apstākļiem)  

* Savas darba vietas sakopšana, došanās mājup (autobuss 

plkst.16.40) 

CETURTDIENA 

 

13.20 – 14.10 * Dienas kārtības precizēšana, pastaiga, rotaļas ārā, atpūtas 

laiks klasē (atkarīgs no laika apstākļiem) 

* Mākslas skola 3.A (gleznošana) 

14.10 – 15.10 * Launags 

* Pulciņu apmeklēšana ( Learn IT) 

* Mājas darbu izpilde, atpūtas laiks klasē 

15.10 – 16.00 * Mākslas skola 3.B (gleznošana) 

* Logopēdija (3.A, 3.B) 

* Mājas darbu izpilde, atpūtas laiks klasē, pastaiga, rotaļas 

ārā 

* Došanās mājup (autobuss plkst. 16.00-Bīriņi) 

16.00 – 16.40  * Pastaiga, rotaļas ārā, atpūtas laiks klasē  

* Savas darba vietas sakopšana, došanās mājup (autobuss 

plkst.16.40) 



PIEKTDIENA 

 

 

 

13.20 – 14.10 * Dienas kārtības precizēšana, pastaiga, rotaļas ārā, atpūtas 

laiks klasē (atkarīgs no laika apstākļiem) 

* Mākslas skola 3.A (zīmēšana) 

14.10 – 15.10 

 

* Launags 

* Mājas darbu izpilde, savas darba vietas sakopšana 

* Došanās mājup (autobuss 15:10) 

15.10 – 16.00 * Pastaiga, rotaļas ārā, atpūtas laiks klasē (atkarīgs no laika 

apstākļiem) 

* Mākslas skola 3.B (keramika) 

* Došanās mājup (autobuss plkst.16.00 - Bīriņi) 

16.00 – 16.40 * Pastaiga, rotaļas ārā, atpūtas laiks klasē (atkarīgs no laika 

apstākļiem)  

* Savas darba vietas sakopšana, došanās mājup (autobuss 

plkst.16.40) 

 

 

 

 

 

 

 

  


