Izglītības iestādēm
no

28.05

Tiešsaistes mācības. Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmsskolā. Izlaidumi
un Līgo svētki! No 28.maija

Mācību datums: 28.05.2020

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu

Mērķa auditorija: mūzikas un pirmsskolas skolotāji

ZOOM
Cena: 45.98 €

8 stundu izglītības programma
Programmas norise plānota 2 dienās:

●

22.maijā plkst. 13.00 - 16.00

●

28.maijā plkst. 12.00 - 15.00

Tēmas:

●

Pavasara svētki.

●

Izlaidumu un Līgo svētku organizēšana pirmsskolā.

●

Tematisko pēcpusdienu un tematisko mūzikas nodarbību organizēšana.

●

Pārsteiguma momenti svētkos – to loma un veidi.

●

Svētku ilgums, repertuāra izvēle.

●

Svētku muzikālais noformējums.

●

Telpu dekorēšana svētkiem – veiksmes un neveiksmes.

●

Droša vide svētkos. Svētku vadītāja loma. Skatuves kultūra: skatuves runa, uzstāšanās, bērnu un pieaugušo apģērba un
kustību kultūra.

●

Ieskats svētku foto un video materiālos.

Pasniedzēja: Baiba BRICE, Mag.paed., Talsu PII „Pīlādzītis” un PPII „Sapnītis” mūzikas skolotāja, LU doktorante, vairāku

grāmatu: „Pirkstiņu rotaļas”, „Spēlējiet, spēlmanīši”, „Tipu, tapu, dziesmiņa”, „Rotaļas ar ritmiem”, „Skaņu pasakas un ritma
rotaļas”, „Vingrosim ar dziesmiņu!”, „Mūzikas grāmata sešgadīgajiem bērniem”, „Es būšu varens muzikants” autore.
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Dalības maksa: EUR 38.00 + PVN. Kopā EUR 45,98
Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā obligāti
jānorāda rēķina numurs.
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu
norādīto e-pasta adresi.

Pieslēgšanas tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskās pieteikšanās:
●

aizpildot zemāk esošu pieteikuma anketu

●

Lūgums, aizpildot anketu, pie vārda, uzvārda norādīt arī Jūsu personas kodu, lai mēs varētu uzskaitīt Jūsu mācību
apmeklējumu un sagatavot apliecību

●

pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim Jums aizpildīšanai anketu, lai precizētu maksātāja rekvizītus

●

pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma

●

UZMANĪBU!!! Pildot pieteikumu norādīt tādu e-pastu, kur Jūs mācību norises dienā varat pieslēgties un saņemt

uzaicinājumu.
Lai Jūs varētu pieslēgties ZOOM platformai, lūdzu iepriekš reģistrēties un instalēt ZOOM aplikāciju (Zoom
Client for Meetings): https://zoom.us/download

LPMC
adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039. Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv vai zvanīt
Dal?ties
pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

