
 

                   

                   

                   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2016. 
no plkst.18.00-20.00 

Jelgavas 4.sākumskolas skolēni, vecāki, vecvecāki  
aicināti piedalīties  

radošās darbnīcās “Laiks vakarēšanai” 

Tā kā dalībnieku skaits darbnīcās ir ierobežots, tad lūdzam iepriekš pieteikties,  

zvanot 63021516 

Vakarēšana jeb vakarošana ir cilvēku kopā 

sanākšana, īpaši rudens pusē, ziemā, kad 

vakari brīvāki un tos iespējams pavadīt 

kaimiņu, draugu, paziņu, domubiedru lokā. 

Vakarēšanas uzdevums ir ne vien izklaidēt, 

bet arī dalīties pieredzē, gūt padomu dažādās 

ar saimniecību saistītās lietās un citās jomās. 



 

 

 

Plānotā aktivitāte 
Skolotājs Mērķauditorija Kabinets 

Veidosim dažādus praktiskus un dekoratīvus koka izstrādājumus (atslēgu 

piekariņi, koka suvenīri) 

(nodarbība – 18.00-20.00)  

Valērijs Petrenko 4.-6.kl. skolēni un vecāki 008. 

Darbosimies ar parafīnu. Veidosim koku lapu un maisauduma traukus  

(nodarbība – 18.00-20.00) 
Ira Rozīte 4.-6.kl. skolēni un vecāki 211. 

Vienosimies kopīgā ritma un skaņu spēlē! Ritmizēsim un improvizēsim ar 

dažādiem skaņu rīkiem (nodarbības – 18.00-19.00 un 19.00-20.00 ) 
Dina Bulderberga Bez ierobežojuma 314. 

Batikosim auduma salvetes (nodarbība – 18.00-20.00) Iveta Līce-Zikmane 4.-6.kl. skolēni un vecāki 219. 

Izgatavosim digitālo robotu (nodarbība – 18.00-20.00) Uģis Pekša 4.-6.kl. skolēni un vecāki 119. 

Kopā vingrosim un spēlēsim sporta spēles (nodarbība – 18.00-20.00) 
Ingrīda Anzenava 

Markus Anzenavs 
1.-3.kl. skolēni un vecāki  

Sporta 

zālē 

Darināsim radošus darbus, izmantojot papīru, dziju un pūšamos 

flomasterus. Papildus būs iespēja veidot jautrus selfijus foto stūrītī  

(nodarbības – 18.00-19.00 un 19.00-20.00) 

Ilze Hāze 1.-3.kl. skolēni un vecāki  208. 

Iepazīsimies ar kaligrāfijas pamatiem. Rakstīsim ar spalvu un tušu  

(nodarbības – 18.00-19.00 un 19.00-20.00) 
Agnese Upmane 4.-6.kl. skolēni un vecāki 001. 

Praktiski darbosimies ar zinātniskiem un tehniskiem eksperimentiem par 

klimatu un tā pārmaiņām 

(nodarbības – 18.00-19.00 un 19.00-20.00) 

Ilze Katajeva 4.kl. skolēni un vecāki 011. 

Improvizēsim stāstus, spēlēsim improvizētas etīdes 

(nodarbības – 18.00-19.00 un 19.00-20.00) 
Antra Leite-Straume 3.-6.kl. skolēni un vecāki  123. 

Izmantojot papīru, veidosim “gudrības simbolu”, vai no stikla un lina darināsim 

gaismekļus omulīgiem rudens vakariem  

(nodarbības – 18.00-19.00 un 19.00-20.00) 

Inita Āna 1.-4.kl. skolēni un vecāki  204. 

Matemātika pati par sevi šķiet tik nopietna, ka nevajag palaist garām 

iespēju, to padarīt jautrāku un interesantāku  

(nodarbības – 18.00-19.00 un 19.00-20.00)  

Daina Denjuščenkova 5.-6.kl.skolēni un vecāki 222. 

Vienosimies valša ritmā  

(nodarbības – 18.00-19.00 un 19.00-20.00) 
Ingrīda Spiridonova Bez ierobežojuma Aktu zālē 


