
3.a un 4.b klases 

Pagarinātās dienas grupas darba organizācija un dienas režīms 
Pedagogi – Inese Loka, Evija Treija, Ausma Stūrīte 

 

 

PIRMDIENA 

 

Pedagogs 

Inese Loka 

 2 – 4 kab. 

 

Dienas kārtība visām dienām  

(pirmdienas plānā) 
13.20 – 14.10 * Dienas kārtības precizēšana.  

* Atpūtas laiks klasē- klusā lasīš. vai pastaiga, rotaļas ārā 

* Pulciņu apmeklēšana (Angļu valoda).  

* Launags 14:10 

14.20 – 15.30 * 4.B kl.skolēnu sagaidīšana. Dienas kārtības precizēšana 

* Mājas darbu izpilde, darba vietas nokopšana. 

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

laika apstākļiem) 

* Pulciņu apmeklēšana (florbols, IT- 8.st.).  

* Došanās mājup (autobuss plkst. 15.30-Inciems, Sēja - 

Dūmlogi) 

15.30-17.05 * 1.B, 2.A, 2.B klases skolēnu sagaidīšana. Dienas 

kārtības precizēšana 

* Mājas darbu izpilde, darba vietas nokopšana. 

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

laika apstākļiem) 

* Došanās mājup (autobuss plkst. 16.00-Sunīši, 16:10- 

Bīriņi, Pabaži, 16:30-Sēnīte, Loja, 16:40-Lēdurga, 17:05-

Inciems) 

OTRDIENA 

Pedagogs 

Inese Loka 

2 – 4 kab. 

 
no plkst.15.30 

Edīte Kanberga 

2 – 3 kab. 

13.20 – 14.10 * Atpūtas laiks klasē- klusā lasīš. vai pastaiga, rotaļas ārā 

(atkarīgs no laika apstākļiem) 

* Launags 14:10 

14.20 – 15.30 * 4.B klases skolēnu sagaidīšana.  

* Mājas darbu izpilde, darba vietas nokopšana. 

* Pulciņu apmeklēšana (volejbols 7.,8.st.).  

15.30 – 17.05 * Došanās uz 2 – 3 kab. 

* Mājas darbu izpilde, darba vietas nokopšana. 

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

laika apstākļiem) 

* Došanās mājup. 

TREŠDIENA 

Pedagogs 

Evija Treija 

2 – 7 kab. 

 

13.20 – 15.30 

 

* Dienas kārtības precizēšana.  

* Atpūtas laiks klasē- klusā lasīš. vai pastaiga, rotaļas ārā 

* Pulciņu apmeklēšana (Koris – 6.st.florbols 8.st.).  

* Launags 14:10  

* Mājas darbu izpilde, darba vietas nokopšana. 

15.30 – 17.05 * 1.B, 2.A, 2.B klases skolēnu sagaidīšana.  

* Mājas darbu izpilde, darba vietas nokopšana. 

* Pastaiga, rotaļas ārā vai atpūtas laiks klasē. 

* Došanās mājup. 

CETURTDIENA 

Pedagogs 

Inese Loka 

13.20 – 15.30 * Dienas kārtības precizēšana.  

* Atpūtas laiks klasē- klusā lasīš. vai pastaiga, rotaļas ārā 

* Pulciņu apmeklēš. (Teātris- angļu val. 8.st.).  

* Logopēdija (3.A Madara, Jānis Aleksis) 

* Launags 14:10 

* Mājas darbu izpilde, darba vietas nokopšana. 



 2 – 4 kab. 

 

15.30 - 17:05  * 1.B, 2.A, 2.B klases skolēnu sagaidīšana.  

* Mājas darbu izpilde, darba vietas nokopšana. 

* Pastaiga, rotaļas ārā vai atpūtas laiks klasē. 

* Došanās mājup. 

 

PIEKTDIENA 

 

 

Pedagogs  

Ausma Stūrīte 

2 – 4 kab. 

13.20 – 15.10 * Dienas kārtības precizēšana.  

* Atpūtas laiks klasē- klusā lasīš. vai pastaiga, rotaļas ārā 

* Pulciņu apmeklēš. (Skatuves un publ.runa. 6.st.)                                                         
* Launags 14:10 

* Mājas darbu izpilde, darba vietas nokopšana. 

15.10 – 15.30 

 

* 4.B klases skolēnu sagaidīšana.  

* Mājas darbu izpilde, savas darba vietas nokopšana 

* Došanās mājās ar autobusu 15:30 

15.30 – 17.05 * 1.B, 2.A, 2.B klases skolēnu sagaidīšana. Dienas 

kārtības precizēšana 

* Mājas darbu izpilde, darba vietas nokopšana. 

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

laika apstākļiem) 

* Došanās mājup (autobuss plkst. 16.00-Sunīši, 16:10- 

Bīriņi, Pabaži, 16:30-Sēnīte, Loja, 16:40-Lēdurga, 17:05-

Inciems) 

 


