
 “Ezīšu” grupas marta plāns 

 

Laika posms Temats 
Sasniedzamais 

rezultāts 

Ziņa bērnam – 

 
Vērtības, tikumi Caurviju prasmes 

1.03.-31.03.2021. Pastāsti man! Prast uzklausīt, runāt 

pilnos teikumos un 

veidot secīgu 

stāstījumu 

Ar runas palīdzību mēs 

saņemam un nododam 

informāciju. 

Dzīvība, daba, centība, 

savaldība 

 

Jaunrade un 

uzņēmējspēja 
Izrāda iniciatīvu. 

Kritiskā domāšana un 

problēmrisināšana 

 Formulē vienkāršas 

sakarības un darbību 

secību. 

 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 

Valodu 

Veselības un 

fiziskās aktivitātes 

 

Dabaszinātņu 

Kultūras izpratnes 

un pašizpausmes 

mākslā 

 

Matemātikas 

 

Sociālā un 

pilsoniskā 

 

Tehnoloģiju 

Saprotami un secīgi 

stāsta par redzēto, 

dzirdēto, piedzīvoto, 

arī par savām 

emocijām un rīcību. 

(3. posms) 

 Lasa vārdus, saprot 

izlasīto. (3. posms) 

Raksta rakstītos 

burtus neierobežotā 

laukumā. (3. posms) 

 Piedalās sarunā, 

nepārtrauc runātāju. 

(3. posms) 

 

 

Saskata iespējamos 

traumu gūšanas veidus 

un ievēro drošības 

noteikumus, 

pārvietojoties, 

pārvarot šķēršļu joslu, 

pārvietojot 

priekšmetus. (3. 

posms) 

Ikdienā regulāri ievēro 

personīgo higiēnu. (3. 

posms) 

Pārvar šķēršļus sev un 

citiem drošā veidā, 

izvēlas darbības veidu 

atbilstoši situācijai. (3. 

posms) 

 

Novērojot, 

salīdzinot un 

eksperimentējot 

izzina tuvākajā 

apkārtnē raksturīgo 

dzīvo organismu – 

augu, dzīvnieku un 

sēņu – pazīmes. (3. 

posms) 

  Stāsta par atšķirīgās 

diennakts daļās un 

gadalaikos 

novērotajām 

pārmaiņām dabā un 

laikapstākļiem. (3. 

posms) 

Runā dzejoļus; 

maina balss skaļumu 

un runas tempu 

atbilstoši dzejoļa 

saturam. (3. posms) 

 Zīmē, glezno, 

veido, rada kolāžu, 

mērķtiecīgi variē un 

kombinē krāsas, 

līnijas, laukumus, 

tekstūras dažādos 

formātos un ritmos. 

(3. posms) 

Salīdzina 

priekšmetus, 

priekšmetu kopas 

pēc skaita un 

lieluma, lietojot 

jēdzienus vairāk, 

mazāk, tikpat, 

lielāks, mazāks. (3. 

posms) 

Ar lineālu mēra 

garumu. (3. posms) 

Praktiskā darbībā 

veido skaitļa sastāva 

dažādas variācijas 

desmit apjomā. (3. 

posms)  

Saprot vienotu 

kārtības un drošības 

noteikumu nozīmi, 

ievēro tos. (3. 

posms) 

 Prognozē dažādas 

rīcības sekas ar 

personīgo veselību 

un drošību saistītās 

ikdienas situācijās 

(saskarsme ar 

pazīstamu cilvēku 

un svešinieku, 

veselībai kaitīgu 

vielu lietošanas un 

sadzīves 

Apgūst dažādus 

darba paņēmienus 

un drošības 

noteikumus savas 

ieceres īstenošanai 

no papīra un 

tekstilmateriāliem: 

līmē patstāvīgi, 

izvēlas atbilstošu 

līmi un līmēšanas 

paņēmienu, ievēro 

drošības 

noteikumus; izplēš 

no papīra vienkāršus 

siluetus; loka papīru 

pēc nosacījuma; ar 



traumatisma risku 

mazināšana mājās, 

izglītības iestādē, uz 

ielas, rotaļās brīvā 

dabā, pie 

ūdenstilpēm un 

spēļu laukumos, kā 

arī ugunsdrošības, 

ceļu satiksmes 

drošības, 

elektrodrošības 

noteikumi). (3. 

posms) 

šķērēm izgriež 

dažādus objektu 

siluetus; pin pīnīti 

no 3 pavedieniem; 

sien mezglu; veido 

uztinumu; šuj 

pamatdūrienu. (3. 

posms) 

 

Saturs 

1. Nedēļa – manas māmiņas stāsts. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Pārrunā - (atkārtoti) kāpēc ir nepieciešami noteikumi. Spriež par sekām, kas varētu notikt, ja neievēro noteikumus. 

Piemēri no bērnu dzīves. Kā būtu rīkojies tu?  

Valodas mācību joma - Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto. Uzdevums - pajautāt māmiņai par viņu interesēm un spēlēm 

bērnībā,  spilgtākajām atmiņām no tā laika un pēc tam tās atstāstīt grupas biedriem. Lasa īsus vārdus apkārtējā vidē. Vingrināties rakstīt rakstītos burtus. Skaņa 

un burts B, b. Veikt roku vingrinājumus.  

Matemātikas mācību joma - Salīdzina priekšmetus, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. Pilnveidot izpratni, izmantojot divdaļīgo paliktni. 

Veikt testu par doto tēmu. Zīmēt vai krāsot pēc norādījumiem. Darba lapas ar saskaitīšanas un atņemšanas piemēriem, uzmanības uzdevumiem un noteikt 

skaitļa sastāvu. 

Dabaszinātņu mācību joma - Salīdzinot un eksperimentējot izzina dzīvo organismu pazīmes (pētīt, saskatīt un raksturot agrāk iesēto zirņu augšanu). Pēc 

secinājumu veikšanas mainīt augšanas apstākļus - aplaistīt sausā kūdrā iesētos zirņus, no āra ienest trauciņu siltumā, izlikt gaismā tumsā uzdīgušo zirni. Kas 

mainījies iestādītajiem sīpoliem? 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā - Patstāvīgi zīmē dažādas formas laukumus, atainojot pēc izvēles pavasara tēmu. 

Tehnoloģiju mācību joma - Izgriež dažādas vienkāršas formas siluetus no papīra, gatavojot dekorus grupas noformēšanai.  



Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma - Stāsta par drošības noteikumiem, kas jāievēro, pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu, pārvietojot priekšmetus. 

Lec no dažādām virsmām. Pēc nodarbības pārrunāt ievērotos/neievērotos noteikumus.  

  

 


