Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
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LP piemēra apraksts/vizītkarte
Pedagogs (vārds, uzvārds)
Zinātniskais/akadēmiskais grāds
(ja piemērojams)
Klase/klašu grupa (ja
piemērojams)
Mācību priekšmets (ja
piemērojams)
Izglītības iestāde
Novads
Kontaktinformācija (e-pasts,
tālrunis)
Labās prakses piemērs
LP piemēra mērķis/uzdevumi

Ilze Kravale
Mag.paed.
5-6gadīgo bērnu sagatavošanas grupa

Verēmu pamatskola
Rēzeknes novads
e-pasts: egle77@inbox.lv, tālrunis 26344436

Integrētā nedēļa „Miķeļdiena.”
Mērķis: izpratnes veidošana par Miķeļdienu, tās nozīmi dabā un cilvēka dzīvē.
Uzdevumi: noskaidrot bērnu zināšanas un pieredzi par iepriekš svinamajiem svētkiem; pilnveidot novērošanas prasmes;
aktivizēt un bagātināt bērnu vārdu krājumu; veidot svētku svinēšanas kultūru; attīstīt sīko pirkstu muskulatūru; izteikt
sevi radošā darbībā; radīt interesi un pozitīvas emocijas.
Iesaistīto skolēnu (grupa, klase)
Integrēto nedēļu „Miķeļdiena” var izmantot skolotāji strādājot ar bērniem vidējā, vecākajā un sagatavošanas grupās, kā
raksturojums (ja piemērojams)
arī sākumskolas skolotāji 1. klasē. Katrai vecuma grupai tiek izvirzīti viņu vecumam atbilstoši uzdevumi. Projektā var
iesaistīties visi grupas bērni.
Strukturēts LP piemēra apraksts
Lai uzsāktu integrētās nedēļas īstenošanu , nepieciešams izplānot visas nedēļas darba gaitu, saplānojot katras dienas
darbu, izvirzot mērķus un uzdevumus. Jāizpēta folkloras grāmatas un enciklopēdijas, jāsagatavo plašs uzskates materiāls,
jāizvēlas rotaļdejas, dziesmas un tautasdziesmas katrai nedēļas dienai.
Instrumentārijs
Pirms uzsākt praktisko darbošanos, mēs ar bērniem atkārtojām jau iepriekš svinētos svētkus, dziesmas, rotaļdejas,
aplūkojām folkloras grāmatas un enciklopēdijas par gadskārtu svētkiem, gadalaikiem.
Apliecinošie dati, fakti un piemēri Integrētā nedēļa „Miķeļdiena” ir apkopota mapē „Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana”. Mapē pievienoti daži bērnu
(ja piemērojams)
darbi.
Sasniegtais rezultāts
Uzskatu, ka integrētā nedēļa ”Miķeļdiena” ir izdevusies un ar tās palīdzību iespējams sasniegt izvirzītos mērķus un
uzdevumus 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanas grupā. Bērni ar interesi un aizrautību darbojās, jo bija jauns draugs –
Miķelītis(roku lelle), kas darbojās līdzi visu nedēļu.
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Sadarbība
LP piemēra izmantošanas iespējas
Cita būtiska informācija
Datums

Darba procesā iesaistīju bērnu vecākus, gatavojot dārzeņu un ziedu izstādi „Rudens Miķeļos ”.
Šo LP piemēru var izmantot pirmsskolas vidējās, vecākās un sagatavošanas grupās strādājošie kolēģi, kā arī sākumskolas
skolotāji .
Šo projektu var variēt atbilstoši bērnu vecumposmam. Integrēto nedēļu var izmantot kā atklāto nodarbību atvērto durvju
dienā, iesaistot vecākus.
2011. gada 22.novembrī
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