
Karjeras dienas 
PROFESIJA – PAVĀRS 

            

           Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde 
«Margrietiņa» Ķiparu grupa  

2020.gada oktobris- novembris. 



Dalībnieki: Pirmsskolas izglītības iestādes   
     «Margrietiņa» Ķiparu grupas bērni 

     (5-6 gadus veci bērni) 

Atbalsta: skolotāji Jolanta Sarma, Liega   
     Rasnača; skolotāja palīgs Aija   

     Volkoviča; mūzikas skolotāja Ija  

     Bebrīte 

Sadarbībā ar grupas bērnu vecākiem. 
 



Tas ir mūsu treneris 

Filips. Viņš mums māca 

spēlēt futbolu. Filips 

mūs iepazīstināja ar 

trenera darbu. 

Vienu dienu mēs 

aizgājām uz bibliotēku 

un tur satikām runci 

Minci. Patiesībā tas 

nebija runcis, bet 

bibliotekāre. 

KĀ MĒS IEPAZINĀM PROFESIJAS! 



Tad mēs aizbraucām uz 

Liepājas lidostu. Tur mēs 

apskatījāmies lidmašīnas un 

uzzinājām, ka tās vada piloti. 

Bet lidostā strādā arī 

ugunsdzēsēji un apsargi. Viņi 

pastāstīja par saviem 

pienākumiem. 

Ieskatījāmies arī 

lidmašīnas 

kabīnē. 



Pie mums uz iestādi 

atnāca policisti – Bebrs un 

Runcis. Pastāstīja par 

policistu pienākumiem un 

parādīja mums policistu 

lietas, ar ko viņi strādā. 



Elektriķu cimdi ir smagi, lai 

strādātu ar elektrību ir 

jāievēro drošības 

noteikumi. 

Mēs ielūdzām arī  

elektrības 

speciālistu. 



Dignes mamma ir ārsts, un viņa 

mums parādīja un ļāva izpētīt, 

kādi instrumenti ir ārstam. Glābēju 

soma gan ir ļoti smaga! 

Man sāp roka, bet 

labie dakteri mani 

izārstēs. 



Es esmu dakteris 

un es ārstēšu savu 

kaķīti. 

Es esmu acu ārsts. 

Un spēles var sākties… 



Nolēmām izpētīt, kas 

strādā mūsu bērnudārzā 

un aizgājām ekskursijā 

uz virtuvi. Tur mūs 

sagaidīja laipna un 

smaidīga pavāre Sveta. 



Virtuvē bija 4 ledusskapji un milzīga 

panna pilna ar makaroniem!!!  

UN TAD MĒS NOLĒMĀM- BŪSIM 

PAVĀRI! 



Es uztaisīju sviestmaizi ar 

dillēm un lokiem. 

Sākām ar to, ka 

izdomājām, kādus 

ēdienus gribētu ēst 

bērnudārzā. Es uztaisīju 

kartupeļus ar sieru, brokoli 

un gaļu.  



Mājas uzdevums bija 

brīvdienās izcept 

pankūkas.  

 



Gatavojām 

augļu salātus. 

Nazis ir ass un 

mēs griežam 

uzmanīgi. 

Saliksim salātus 

uz šķīvjiem un 

varēsim 

nogaršot. 

Gatavojam 

dārzeņu salātus. 

Visu jāsagriež mazos 

gabaliņos. 



Gatavot gribās arī 

laukumā. Tās ir brīnum 

garšīgas smilšu kūkas ar 

cukuru, zemenēm un 

ievārījumu. 



Lai kļūtu par īstiem 

pavāriem, ir jāizpilda 

uzdevumi. Vispirms 

jāuztaisa pavāra 

cepure….  

Pēc garšas jānosaka 

kādus produktus šodien 

izmantosim. Tas bija kaut 

kas salds…….laikam 

šokolāde! 

MĒS ESAM PAVĀRI! 



Desa ir, Vēl mums 

vajag sieru un, 

tad varēsim cept. 

Es sagriezīšu 

banānu un vēl 

pielikšu 

šokolādi. 

Es sagriezīšu 

banānus, bet tu 

uzliec tos uz maizes! 



Es nesu 

visgaršīgākās 

tostermaizes!!! Sakārtosim visu uz 

‘paplātes. 

Cik garšīgi smaržo! 



Vissaldākās!  

Visgaršīgākās! 

Visbrīnišķīgākās! 

Vissiltākās! 

Vismīļākās! 

Viskraukšķīgākās! 



Paldies! 

Labu apetīti! 


