
2.c un 3.c klases 
Pagarinātās dienas grupas darba organizācija un dienas režīms 

Pedagogi – Ruta Pomaskova , Zaiga Zaremba, Ausma Stūrīte 
 

PIRMDIENA 

 

 

 

13.20 – 14.20 * Dienas kārtības precizēšana, launags 

* Brīvais laiks, pastaiga ārā (atkarībā no laikapstākļiem) 

  

14.20 – 15.10 * Teātra pulciņa (angļu val.) apmeklējums 

* Mājas darbu izpilde, došanās mājup  

15.10 – 16.40 * Izglītojošas darbības, individuālais darbs 

* Florbola pulciņa apmeklējums 

* Savas darba vietas sakārtošana, došanās mājup  

OTRDIENA 

 

 

 

13.20 – 14.20 * Dienas kārtības precizēšana, launags 

* Brīvais laiks, pastaiga ārā (atkarībā no laikapstākļiem) 

14.20 – 15.10 * Matemātikas pulciņa apmeklējums 

* Izglītojošas darbības, mājas darbu izpilde  

* Došanās mājup 

15.10 – 16.40 * Individuālais darbs, mājas darbu izpilde 

* Radoša pašizpausme, sava intelekta celšana 

* Savas darba vietas sakārtošana, došanās mājup 

TREŠDIENA 

 

 

13.20 – 14.20 * Dienas kārtības precizēšana, launags 

* Mūzikas un mākslas skolas apmeklējums 

* Pastaiga ārā (atkarībā no laika apstākļiem) 

14.20 – 15.10 * Individuālais darbs, sevis pašizpausme 

* Peldēšanas pulciņš 

* Mājas darbu izpilde 

15.10– 16.40 * Galda spēles, pastaiga ārā(atkarībā no laika apstākļiem) 

* Mājas darbu izpilde individuālais darbs 

* Skatuves runas pulciņš 

* Savas darba vietas sakārtošana, došanās mājup 

CETURTDIENA 

 

 

13.20 – 14.20 * Dienas kārtības precizēšana, launags 

* Galda spēles, rotaļas, pastaiga ārā (atkarībā no laika 

apstākļiem) 

14.20 – 15.10 * Pastaiga ārā, galda spēles (atkarībā no laika 

apstākļiem), kustību rotaļas 

* Logopēdija 

* Learn IT, teātra pulciņa apmeklējums 

* Mājas darbu izpilde, došanās mājup 

15.10 – 16.40 * Logopēdija 

* Grāmatu lasīšana, dramatizācija 

* Izglītojošas darbības, individuālais darbs 

* Savas darba vietas sakārtošana, došanās mājup 

   PIEKTDIENA 

 

 

13.20 – 14.20 * Dienas kārtības precizēšana, launags 

* Mūzikas un mākslas skolas apmeklējums 

* Pastaiga ārā, galda spēles(atkarība no laika apstākļiem)  

14.20 – 15.10 * Individuālais darbs, sevis pašizpausme 

* Daiļliteratūras lasīšana 

15.10 – 16.40 * Mājas darbu veikšana, individuālais darbs 

* Savas darba vietas sakārtošana, došanās mājup 

 


