
VESELĪGS DZĪVESVEIDS 

Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības 
iestādes  veikums  

2016./2017. mācību gadā 



 
 

GADA TĒMA – VESELĪGS DZĪVESVEIDS 
 



 

 

 

 

 

 

 
 EKO PADOMES SĒDE/ PADAGOĢISKĀS 

PADOMES SĒDE 
 

o Vielas sadale gada tēmai '‘VESELĪGS 
DZĪVESVEIDS"  

o Gada tēmas integrācija dažādos mācību 
priekšmetos mācību gada laikā. 

Dalīšanās pieredzē, rādot nodarbības /marts, 
aprīlis/. 

Mācību gada beigās skolotāju prezentācijas, par 
paveikto. 

 



 
 

DABAS ZINĪBU NODARBĪBAS 
VISU MĀCĪBU GADU 

 

gan grupā… 
gan pagalmā… 



 

gan ziemā… 

gan vasarā… 



VESELĪBAS TAKAS IZMANTOŠANA 



BASEINA AKTIVITĀTES 
 VISU MĀCĪBU GADU 

 

Pirmsskolas vecuma bērniem peldēšanas galvenais 
uzdevums ir: 

bērnu norūdīšana,  

 aizsargspēju radīšana pret 

 dažādām saaukstēšanās slimībām, 

  pareizas stājas veidošana.  

 



Pelde mūsu baseina ūdeņos  
iepriecina un norūda… 



IK - RĪTA VINGROŠANA 



GARĀS PASTAIGAS 
Mērķis:  
•Iepazīstināt bērnus ar 
norisēm dabā dažādos 
gadalaikos. 
•Mācīties saudzēt 
dabu. 
•Popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu. 
 



Ir izveidoti pastaigu  maršruti ar 
mācību uzdevumiem, rotaļām. 

Ievērojam atbilstošu drošību! 



DINAMISKĀS PAUZES 

IR IZGATAVOTS APRĪKOJUMS 
KUSTĪBU AKTIVITĀTĒM 

PIRKSTU, ROKU VINGRINĀJUMI 



NORŪDĪŠANĀS GRUPĀ 

NORĪVĒŠNĀS AR MITRU DVIELI “SLAPJIE DVIELĪŠI” 



TEMATISKAS EKSKURSIJAS 



DALĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 

Ekoprogramma bērnudārziem 

 Cūkmena detektīvi 
ZAAO aktivitātes 

Konkurss “Mēs, Mazie, 
dabā!”  



ĒDAM ATBILDĪGI  -PROGRAMMA 

1.Izzinām augļu un dārzeņu 
sezonalitāti –
degustācijas, dārzeņu 
tirdziņš, audzējam paši uz 
palodzes, pagalma 
mazdārziņos; 

 

2.Domājam par atbildīgu 
pārtikas patēriņu- bērni 
paši ieliek sev ēdienu; 
dežuranti dala porcijas. 

 



 

 TAUTAS TEĀTRIS “TE” IZRĀDA LUDZIŅAS 
PAR AUDZINOŠĀM TĒMĀM  

 

   “Slinkais        Jānītis”  



 
 “Sakņu dārza sargs” 

 



MŪSU ĢIMENES ARĪ DZĪVO VESELĪGI…. 
PALDIES VECĀKIEM PAR ATBALSTU! 



JAUNĀKĀS ZIŅAS VIENMĒR IZLASĀM 
 EKO MĀJĀ 

 
Jau ceturto gadu 
darbojamies 
 EKOSKOLU 
PROGRAMMĀ 
 
Par sasniegumiem vides 
izglītības un vides 
aizsardzības veicināšanā 
esam saņēmuši 
apbalvojumu –  
 ZAĻO KAROGU 



MŪSU VESELĪGAIS GADS… 
 Septembris - dārzeņu mēnesis 

 Oktobris - putras mēnesis  

 Novembris - maizes mēnesis 

 Decembris - piena mēnesis 

 Janvāris - tējas mēnesis 

 Februāris - medus mēnesis 

 Marts -  zaļumu mēnesis 

 Aprīlis  - olu mēnesis  

 Maijs  - vitamīns nāk ciemos 

 

Mērķis: 

  izglītot bērnus par veselīga uztura jautājumiem;  

 iepazīties ar dažādiem sezonālajiem un ekoloģiskajiem 
pārtikas produktiem; 
 



SEPTEMBRIS - 
 

Rudentiņš, bagāts vīrs – ķirbīši dodas uz izstādi  

Grupās  - gatavo salātus, pēta, veido sēklu 
banku… 



OKTOBRIS 
Olimpiskās dienas pasākumi – mēs par 
veselīgu dzīvesveidu! 

Rīcības diena  - ēdam atbildīgi! 

Starptautiskā  roku mazgāšanas diena. 
 



EIROPAS SPORTA NEDĒĻA 

 Tradicionālā Olimpiskā diena 

 



BUMBU DIENA 



RĪCĪBAS DIENA –  
RĪKOJIES ATBILDĪGI - ĒD VESELĪGI! 

Tīro roku diena!  Mikrobiņš un Burbulīte 
izspēlē dažādas situācijas… 



Lietus vīriņš un Zaļā Vārna aicina 
visus no rīta uz pareizu roku 
mazgāšanu! 
 



IESAISTĀMIES VISLATVIJAS PUTRAS 
PROGRAMMĀ 

 Vecāki iesūta putras receptes 
(Rīgas Dzirnavnieks); 

 Grupās top putru grāmatas; 

 Notiek degustācijas; 

 Ēdam putru no rīta pagalmā 
un cienājam vecākus; 

 Skolotāji rāda izrādi 

“ Slinkais Jānītis”;  

 

 

 

                                    Mēneša sauklis : “Dienu sākam ar putru!” 



Ārā garšīgāk! 
Lielam liela karote! 



NOVEMBRIS - 
 MAIZES MĒNESIS 

 Degustējam maizīti, cepam grupā pīrāgus, maizi 

 Ēdam atbildīgi – ekskursija uz maizes māju 



SPORTISKAS AKTIVITĀTES 
Pirmsskolas Dzimšanas dienas ballīte kopā ar Pepiju Garzeķi 

 

 

 



DECEMBRIS  - PIENA (BALTAIS) MĒNESIS 

  Dažādas aktivitātes par veselīgu uzturu - piena 
produkti mūsu uzturā.  

Gatavošanās Ziemassvētku laikam 

Adventes laikā - katru pirmdienu RŪĶI iededz 
adventes svecīti un dod veselību veicinošu 
uzdevumu. 

 Eko tirdziņš  vecākiem - aicināsim vecākus pirkt 
veselīgas, ekoloģiskas dāvanas, atbalstīsim 
veselīga dzīvesveida programmu. 

 



EKO TIRDZIŅŠ 
Mērķis:  

•-iepazīties ar vietējiem ekoprodukcijas 
ražotājiem, to produkciju; 

•-mudināt vecākus uz veselīgu, ekoloģisku 
dāvanu iegādi Ziemassvētkiem 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
NODARBĪBU LAIKĀ: 
 SARUNAS PAR PIENA RAŠANOS, PIENA PRODUKTU DEGUSTĀCIJA, ĒDIENU 

GATAVOŠANA, PIENA GRĀMATAS VEIDOŠANA. 
 
 

 Top veselīgi piena 
ēdieni 

 



JANVĀRIS 
 

Aktivitāte grupās- tēju degustācijas, vecāku 
iesaistīšana zāļu tēju sagatavošanā. 
 Pasākums - "Vesels un stiprs gaiļa gadā ieejot!” 
- viesošanās pasaku mežā, 
- karnevāls, 
- tīro mežu himnas dejošana kopā ar lāci. 
  
 



TIK DAUDZVEIDĪGAS TĒJAS! 

Pašiem sava ZĀĻU SIEVA!!!! 



SNIEGA DIENA 
Mērķis:  
Veselīga dzīvesveida atbalstīšana; 
Sportisku aktivitāšu nodrošināšana. 
 

 



FEBRUĀRIS - MEDUS MĒNESIS 



MEDUS - VASKS - SVECES 

 Apmeklējām muzeja 
pedagoģijas programmu Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejā 
„Sveču stāsti” 

 

Mērķis:  

 Iepazīties ar ekoloģisku sveču 
liešanas veidiem. 

 Radīt priekšstatu par bišu 
vaska izmantošanu. 

 

 

 



 
 

 MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ  
UZŅĒMUMU “VINNIS” 

 

Mērķis: 

 Iepazīties tuvāk ar  

   ražošanas nozari. 

 Vērosim un degustēsim 
produktus, kurus var iegūt no 
medus. 



MARTS –  
DĀRZIŅŠ UZ PALODZES 



PAŠU AUDZĒTI VITAMĪNI 

 Gan dabas kabinetā, gan 
grupu telpās tika audzēts 
“zaļais dārziņš”. 

  Bērni veica pierakstus, 
veidoja diagrammas par 
augu ražību.  

 Notika eksperimenti 
(saules, ūdens, gaismas 
nozīme augu augšanas 
nodrošināšanā), 

 degustācijas, zaļo kokteiļu 
gatavošana. 

 



PASAULES ŪDENS DIENAS AKTIVITĀTES 
 

Ūdenī gan mazi…                     gan lieli… 



APRĪLIS 

OLAS DODAS KAUJĀ 

SKOLOTĀJAS DALĀS PIEREDZĒ PAR GADA TĒMU - 
VESELĪGS DZĪVESVEIDS 



Daudzveidīgas atklātās 
nodarbības visās grupās! 

Paldies kolēģēm! 



ARĪ SKOLOTĀJAS DZĪVO VESELĪGI… 
 

PĀRGĀJIENS “ ZELTA KEDA”  



NŪJOŠANAS APĻI 8. MARTĀ 

 



KATRU GADU KĀDA EKSKURSIJA…  
AR VESELĪBU VEICINOŠĀM AKTIVITĀTĒM 



SMIEKLI UN LABS NOSKAŅOJUMS-  
VESELĪBAS ĶĪLA! 



SMEJIES VESELS... 



PALDIES! 

Esiet priecīgas 

un veselas! 

 

Lai veicās! 
 


