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APU programmas ietvaros-aktivitāte

“Prieka mirkļu 

kaleidoskops”











APU programmas ietvaros -

“LABESTĪBAS STUNDA”

HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS

VIENOTĀ LABESTĪBAS STUNDU DIENA ”DZĪVOT MĪLOT”

Visi man labi bija,

Ja es pati laba biju.

Visi man ienaidnieki,

Ja es naida cēlājiņa.



1.grupa  

Izveidojām domu kartes, kurās attēloti bērnu labie darbi 

mājās un bērnudārzā. Un ķērāmies pie labo darbu 

pildīšanas grupā. Izdarot labu darbu mēs paši kļūstam labāki



2.grupa

Mēs runājām par labestības sēkliņu, ko katrs varam iesēt savā sirsniņā.

Kas no tās izaugs viss atkarīgs no mūsu darbiem. Tāpēc, lai to izprastu, mēs salīdzinājām divus 

burvju dārzus, šķirojām kartītes prieka un skumju puķei, darbojāmies pāros un tapa sadarbības un 

mīlestības puķe



DARĪT OTRAM LABU, TĀ IR LABESTĪBA

2.grupas ”Laimīte” bērniem tika organizēta aktivitāte “Es esmu labs, jo …”, kurā katrs bērns pastāstīja par 

savām vērtībām - labām, pozitīvām īpašībām, kas piemīt tieši viņam. Ar sirsniņu palīdzību visas bērnu vērtības 

tika vienotas sirsniņu kokā, lai ikdienā atgādinātu par labestību.



3.grupa

Nils: “Labiem cilvēkiem liela sirds.”



Ciemos pie pasakas

Mēs noskatījāmies “Reiz Runcis Renārs” ,“Pelēni - pastnieki”. 

Pārrunājām redzēto, un izpaudām emocijas zīmējumā.



4.grupa
Bērni  uzdāvināja saviem draugiem paštaisītas“draudzības konfektes”,veidoja “draudzības 

kalniņu” no savām rokām, un ar prieku darbojas apvelkot sirsniņu kontūras ar dažādiem 

materiāliem.



5.grupa         Dalāmies ar mīlestību

(rūpējamies par spārnotiem draugiem)
Ik rīt', ik rītu

Zīlīte brēc:

Dzi, dzi, vai dzi!

Tārpot ej, vīrs!

Pieci mazi bērniņi,

Piecas lielas mutītes,

Visas piecas tārpiņiem

Piebāžamas.



Darbība eTwinning projektā 
”Rūpēsimies par putniem”

(„ GLOBOKIME PAUKŠTELIUS“ "LET'S CARE THE BIRDS")

Aktivitāte-”Skats no mana loga” (iepazīstināt projekta dalībniekus ar savu valsti un pilsētu).

https://live.etwinning.net/projects/project/262178
https://live.etwinning.net/projects/project/262178


“Skats no mana loga”

Ģimenes iesūtija foto ar skatu no 

sava loga. Apkopoti materiāli  

bija ievietoti eTwinning projektā, 

kā arī izmantoti mācību procesā.



Barotava - meistarklase

eTwinning projekta ietvaros



Lāčplēša diena - svinam kopā! 

1.aktivitāte-atrodi akmeni dabā un atnes to

2.aktivitāte-izrotā akmeni

3.aktivitāte-dāvana Latvijai svinot svētkus



Draudzība ar “Spicīti”!



Lasam, pētam, piedalāmies konkursos!



Paši audzējam, paši gatavojam un mielojamies



“Domā un dari ar prieku”

Paldies par uzmanību!

Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestāde


