
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

1. 2. 3. 4.

11:00 - Sarunas un atmiņas: 

"Mana pirmā skolas diena"

11:00 - Muzeja apmeklējums. 

Muzejpedagoģiskā programma

10:00 - Rokdarbu nodarbība. 

Adīšana, tamborēšana 

11:00 - Galda spēles

14:00 - Teātra pulciņš

09:00 - 17:00                           

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                                      

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                           

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                           

Brīvā laika apmeklējums

12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve

10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums

10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums

10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana

7. 8. 9. 10. 11.

11:00 – Boccia nodarbība 11:00 - Radošā nodarbība. 

Mandalu krāsošana

11:00 - Āra aktivitātes 

(vingrošana, spēles, rotaļas)

10:00 - Rokdarbu nodarbība. 

Adīšana, tamborēšana 

11:00 - Kopienas centra 

teritorijas sakopšana

14:00 - Teātra pulciņš

09:00 - 17:00                           

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                           

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                           Brīvā 

laika apmeklējums

09:00 - 17:00                           

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                           

Brīvā laika apmeklējums

12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve

10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums

10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums

10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana

14. 15. 16. 17. 18.

11:00 - Sevis iepazīšanas 

aktivitātes

11:00 - Kulinārijas nodarbība 10:00 - Audžuģimenes atbalsta 

grupa

10:00 - Rokdarbu nodarbība. 

Adīšana, tamborēšana 

11:00 - Tikšanās ar katoļu 

draudzes priesteri Māri Ozoliņu.

11:00 - Montessori nodarbība 11:00 – Dārza darbi. Agronoma 

Matīsa Kalniņa ieteikumi.

14:00 - Teātra pulciņš

09:00 - 17:00                              

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                              

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                              

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                                      

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                                                        

Brīvā laika apmeklējums
12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve

10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums

10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums

10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana

21. 22. 23. 24. 25.

11:00 – Boccia nodarbība 11:00 - Dejas sēdus 11:00 - Lasītāju klubs 10:00 - Rokdarbu nodarbība. 

Adīšana, tamborēšana 

11:00 - Projekta  "Ēd veselīgi un 

garšīgi" praktiskā nodarbība 

"Sulu spiešana". Projektu atbalsta 

Madonas novada pašvaldība

14:00 - Teātra pulciņš 11:00 – Baptistu draudzes 

apmeklējums

09:00 - 17:00                              

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                              

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                              

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                                      

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                                      

Brīvā laika apmeklējums
12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve

10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums

10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums

10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana

28. 29. 30.

11:00 - Sevis iepazīšanas 

aktivitātes

11:00 - Projekta  "Ēd veselīgi un 

garšīgi" informatīvā nodarbība 

"Veselīga uztura piramīda".  Projektu 

atbalsta Madonas novada pašvaldība

11:00 - Montessori nodarbība

14:00 - Teātra pulciņš

09:00 - 17:00                              

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                              

Brīvā laika apmeklējums

09:00 - 17:00                              

Brīvā laika apmeklējums

12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve 12:00-13:30 –zupas virtuve

10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums 10:00-16:00 – dušas apmeklējums

10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums 10:00-16:00 – pirts apmeklējums

10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana 10:00-16:00 – veļas mazgāšana

Septembris

Kopienas centrs "Baltā ūdensroze" dienas centrs
Parka iela 6, Madona

Darba plāns - Septembris


