Pirmsskolu darbiniekiem
no

14.11

Mācies latviešu valodu rotaļā! Muzikālo rotaļdarbību pielietošana latviešu valodas apguvei
pirmsskolā. 14.novembrī, turpinājums 9.decembrī

Mācību datums: 14.11.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Mērķa auditorija: pirmsskolas skolotāji un logopēdi, kuri

Cena: 72.60 €

strādā ar krievvalodīgajiem bērniem

Mācies latviešu valodu rotaļā! Muzikālo rotaļdarbību pielietošana latviešu valodas apguvei pirmsskolā
24 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma - praktikums
Programmas norise plānota 2 dienās: 14. novembrī, turpinājums 9. decembrī.
Programmas tēmas:

●

Kompetenču pieejā balstītas atziņas par bilingvālo izglītību pirmsskolā.

●

Kā veidot pozitīvu attieksmi pret valodu? Valsts valodas apguve: vide un process pirmsskolā Igaunijā.

●

Fokusēšanās uz vārdu krājuma mērķtiecīgu un tematisku pilnveidošanu (lietvārdi, darbības vārdi, īpašības vārdi, apstākļa
vārdi, vietvārdi)

●

Muzikālo aktivitāšu izvēle bērnu patstāvīgajai un organizētajai rotaļdarbībai, sekmējot valodas apguvi.

●

Valodas apguves process organizētajā muzikālajā rotaļdarbībā (runas un pirkstiņrotaļas; ritma rotaļas; sasveicināšanās
rotaļas; rotaļas ar padošanas elementiem; rotaļas ar dziedāšanu; skaņu pasakas; runa, kustības un mūzika).

●

Svētki, tematiskās pēcpusdienas un otrās valodas pielietojuma iespējas.

●

Praktikums.

●

Nodarbību laikā metodisko krājumu, pašdarināto skaņu rīku un rotaļu atribūtikas izstāde.

Pasniedzēja: Baiba BRICE, Mg. paed., LU pasniedzēja, kompetenču izglītības eksperte, mūzikas skolotāja (izglītojusies

pirmsskolas pedagoģijā), mūzikas un Orff pedagoģijā, logopēdijā; pirmsskolas muzikālās audzināšanas metodikas grāmatu
autore: “Pirkstiņu rotaļas”, “Spēlējiet, spēlmanīši”, “Ritma rotaļas”, “Tipu, tapu, dziesmiņa”, “Vingro ar dziesmiņu”, “Es būšu
varens muzikants”, “Skaņu pasakas un ritma rotaļas”, “Simts un viena dziesmiņa”, “Mana grāmatiņa – mūzika - I, II, III”, “Viss
sākas ar rotaļu”, “Skaņu spēles – I”, “Skaņu spēles – II”, “Kociņu spēles”).
Nodarbību laiks: plkst. 10.00 - 15.00.
Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai "Struktoru iela".

Semināra dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Dalības maksa: 60.00 EUR + PVN (cena ar PVN 72.60 EUR).
Dalības maksā iekļautas pusdienas un izdales materiāli.

Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0,
bankas kods UNLALV2X.
Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:
●

aizpildot pieteikuma anketu;

Dal?ties
●

rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv

●

vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

