DIENAS CENTRS “CEKULE”
PASĀKUMI UN NORISES 2019. GADĀ

Cekules dienas centrā decembrī

6.decembrī plkst.18:00 galda spēļu turnīrs bērniem un pieaugušajiem „Krievu LATO”,
„Dambrete”.
No 9.decembra gatavosimies Ziemassvētkiem, rotāsim dienas centra telpas, gatavosim
apsveikumus ciemata senioriem.
14.decembrī plkst.14:00 „Māmiņas virtuves noslēpumi”, cepsim picu uz pannas.
17.decembrī plkst.18:00 „Brīnumu lauks – pasakaina ziema”.
19.decembrī gatavosim adventes vainagus.
20.decembrī plkst.18:00 „Bērnu karnevāls” ar jautrām spēlēm un tējas vakars bērniem.
23.decembrī no plkst.18:00 ciemata senioru apsveikšana.
30.decembrī plkst.18:00 „Jaungada radošās darbnīcas”.

Cekules dienas centrā novembrī
Novembrī turpinās filcēšanas nodarbības. Nodarbības notiks 04., 12., 19., 25.novembrī no
plkst.18:00. Nodarbības vadīs Marija Puzankova.
8.novembrī no plkst.17:00 bērni stādīs tulpes pie dienas centra.
15.novembrī no plkst.18:00 „Māmiņas virtuves noslēpumi”, gatavosim tortes bez
cepšanas.
22.novembrī no plkst.18:00 „Brīnumu lauks” tēma - Latvijas teikas.

Dienas centra “Cekule” krāšņais rudens
Rudeni Cekules dienas centrs iesāka ar floristikas nodarbībām - gatavojām krāšņas un raibas
ziedu kompozīcijas, kuras atspoguļoja visu rudens krāšņumu un bagātības. Floristikas
nodarbības beidzām ar garšīgo ķirbju degustēšanu, kurus gatavojām kopā ar nodarbību
vadītāju Ingunu Knodzi.
Izveidojot skaistas augļu un dārzeņu kompozīcijas, bagāti pavadījām arī Miķeļdienu.
Visu rudeni notika Cekules ciemata labiekārtošanas darbi - iestādījām bērzu un kļavu aleju
pie sporta stadiona laukuma, Cekules centrā izveidojām tūju un dekoratīvo krūmu dobes.
Pēc floristikas nodarbībām sākās filcēšanas nodarbības, kurās visi aizrāvāmies ar pirts
cepuru taisīšanu un turpinājām to darīt arī pēc nodarbībām.
Skolēnu brīvlaika sākums bija kā pēdējais zelta rudens akords - 19.oktobrī ekskursija uz
Siguldu, kurā rudens krāšņumu var izbaudīt ar viss lielāko prieku un labi pavadītu laiku brīvajā
dabā.
Izstāde ''Rudens kompozīcija'', pilnu izstādes galeriju var aplūkot
šeit: https://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-cekule/galerijas/izstade-rudenskompozicija-2019-gada-septembris
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Cekules dienas centra apmeklētāja
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Cekules dienas centrā oktobrī
7., 14., 21., 28.oktobrī no plkst. 18:00 filcēšanas nodarbības. Nodarbības vada Marija
Puzankova.
11.oktobrī plkst. 18:00 „Māmiņas virtuves noslēpumi”, eklēru meistarklase.
15.oktobrī plkst. 18:00 „Brīnumu lauks”, tēma „Pasaule - zeme”.
25.oktobrī „Māmiņas virtuves noslēpumi”, gatavosim suši torti.
No 28.oktobra gatavosimies Helovīnam, noformēsim telpas un gatavosim kompozīcijas no
ķirbjiem.
29.oktobrī plkst. 18:00 „Dārgumu meklēšana” bērniem.

Cekules dienas centrā septembrī
9., 16., 23., 30.septembrī plkst. 18.00 floristikas nodarbības. Nodarbības vadīs Inguna
Knodze.
10.septembrī plkst.18:00 „Māmiņas virtuves noslēpumi”, gatavosim augļu desertus.
17.septembrī plkst.19:00 „Brīnumu lauks”, tēma - „Sveiks, rudens!”
20.septembrī plkst.18:00 „Māmiņas virtuves noslēpumi”, gatavosim ēdienus no rudens
dārzeņiem un augļiem.
No 23.septembra gatavosim izstādi Miķeļdienai.
No 28.septembra izstāde “Rudens kompozīcija”.

Cekules dienas centrā jūnijā

1.jūnijā no 10:00-14:00 - Bērnu svētki Cekulē. Jautras stafetes, radošās darbnīcas, spēles
sporta laukumā.
12.jūnijā Sporta svētki bērniem.
13.jūnijā plkst.18:00 „Māmiņas virtuves noslēpumi”, gatavosim saldējuma kokteiļus ar
augļiem.
18.jūnijā plkst.11:00 viktorīna bērniem.

Cekules dienas centrā maijā
2., 9., 13.maijā plkst. 19.00 Nūjošanas nodarbības Cekulē.
No 7.-10.maijam gatavosim apsveikumus Mātes dienai.
10.maijā plkst. 18:00 „Māmiņas virtuves noslēpumi”, gatavosim tortes un kūkas.
11.maijā plkst. 15:00 Māmiņu apsveikšana dienas centrā.
17.maijā plkst. 18:00 „Brīnumu lauks” Sievietes leģendas.
24.maijā plkst. 18:00 „Māmiņas virtuves noslēpumi”, gatavosim salātus.
28.maijā Jautras bērnu aktivitātes.

Cekules dienas centrā aprīlī
Ceturtdienās, 4., 11., 18., 25. aprīlī plkst. 19:00 nūjošana.
Otrdienās, 9., 16., 23., 30.aprīlī plkst. 18:00 floristikas nodarbības, vada Inguna Knodze.
Trešdienās, 10., 17., 24.aprīlī plkst. 19:00 turpināsies vingrošanas nodarbības.
No 15.-18.aprīlīm gatavosimies lieldienām: veidosim dekorācijas dienas centram,
greznosim lieldienu olas, zīmēsim un krāsosim zīmējumus ar tēmu „Pavasarīgās Lieldienas”.
27. aprīlī Lielā talka.
30.aprīlī Lieldienu izklaides bērniem (labā laikā uz sporta laukuma).

Cekules dienas centrā martā
Visu mēnesi foto un telpiskā izstāde veltīta ziediem.
10. martā plkst. 18:00 Meteņu pavadīšana.
11.-16. martā - galda tenisa nedēļa.
16. martā plkst. 15:00 galda tenisa turnīrs.
6., 13., 20., 27. martā plkst. 19:00 vingrošana, vada sertificēta fizioterapeite.
23. martā plkst. 16:00 - Māmiņas virtuves noslēpumi.
No 23. marta gatavosimies Lieldienām.
Marta beigās plānotas floristikas nodarbības, sekojiet informācijai.

Cekules dienas centrā februārī
2. februārī plkst. 13:00 „Atmini mīklas par ziemu”, sagatavosim zīmējumus par ziemu.
No 9.–13. februārim gatavosimies Valentīna dienai. Telpas rotāšana un Valentīna dienas
vēstuļu rakstīšana.
9. februārī plkst. 13:00 „Sportiskā sestdiena-mini sporta diena”.
14. februārī plkst. 18:00 Valentīna diena, spēlēsim jautras spēles un atvērsim vēstules.
22. februārī plkst. 18:00 „Māmiņas virtuves noslēpumi”, gatavosim mājas kotletes
„Interesantas idejas”.
28. februārī plkst. 18:00 Brīnumu lauks, tēma „Skaistās ziemas krāšņums”.

Cekules dienas centrā 2019. gada janvārī
No 3.-11. janvārim gatavošanās dambretes turnīram.
5. janvārī plkst. 12:00 nodarbības bērniem, kanapē maizīšu gatavošana, multfilmu
skatīšanās.
12. janvārī plkst. 15:00 dambretes turnīrs.
18. janvārī plkst. 17:00 kompozīcijas no aplikācijas papīra.
22. janvārī plkst. 18:00 galda spēļu vakars.
25. janvārī plkst. 19:00 aizraujošu filmu vakars.
29. janvārī plkst. 19:00 “Māmiņas virtuves noslēpumi”.

