
“Kamoliņi  5” grupas plāns decembra mēnesim  

Laika posms Temats 
Sasniedzamais 

rezultāts 

Ziņa bērnam  

 
Vērtības, tikumi Caurviju prasmes 

01.12.2021.-31.12.2021. 

 

Svinēsim kopā! 5 

 

 

Aktīvi piedalās 
svētku plānošanā, 

rīkošanā un 
svinēšanā. 

Es spēju svētkus radīt pats 

un sniegt svētku prieku 

citiem. 

Ģimene 

 Līdzcietība 

 

Jaunrade.  

Izdomā vairākas 

risinājuma iespējas 

ierastu darbību 

veikšanai. 

 

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 

 
Klausās tekstu 

nosauc tajā 

darbojošās personas, 

atstāsta notikumus, 

izdomā teksta 

turpinājumu. (3. 

posms)  

Atšķir un nosauc 

Saskata iespējamos 

traumu gūšanas 

veidus un ievēro 

drošības 

noteikumus, 

pārvietojoties, 

pārvarot šķēršļu 

joslu, pārvietojot 

Novēro debess 

ķermeņus, stāsta par 

novēroto. (3. posms) 

Ievēro un skaidro 

drošas uzvedības 

noteikumus 

saskarsmē ar 

dzīvniekiem, augiem 

Zīmē, , rada kolāžu, 

mērķtiecīgi variē un 

kombinē krāsas, 

līnijas, laukumus, 

tekstūras dažādos 

formātos un ritmos. 

(3. posms) 

Izspēlē pašu 

Izzina ģeometriskās 

figūras un telpiskus 

ķermeņus, raksturo 

to formu, saista ar 

atpazīstamiem 

objektiem, vēro tos 

no cita skatu punkta 

(no augšas, no 

Novērtē paša 

izvēlētu un 

patstāvīgi veiktu 

darbību. (3. posms) 

Savieno detaļas un 

iegūst sev vēlamo 

konstrukcijas formu 

no piedāvātajiem vai 

paša izvēlētajiem 

materiāliem. (3. 

posms) 

Apgūst dažādus 



skaņas vārdā. (3. 

posms) 

Saprotami un secīgi 

stāsta par redzēto, 

dzirdēto, piedzīvoto, 

arī par savām 

emocijām un rīcību. 

(3. posms) 

 

priekšmetus. (3. 

posms) 

Ar prieku iesaistās 

fiziskajās aktivitātēs 

un veido veselīga 

dzīvesveida 

ieradumus. (3. 

posms) 

 

un sēnēm. (3. 

posms) 

Stāsta par atšķirīgās 

diennakts daļās un 

gadalaikos 

novērotajām 

pārmaiņām dabā un 

laikapstākļiem. (3. 

posms) 

 

izdomātu vai literārā 

darba sižetu. (3. 

posms) 

Runā dzejoļus; 

maina balss skaļumu 

un runas tempu 

atbilstoši dzejoļa 

saturam. (3. posms 

glezno, veido) 

 

sāniem). (3. posms) 

 Praktiskā darbībā 

veido skaitļa sastāva 

dažādas variācijas 

desmit apjomā. (3. 

posms) 

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. 

 

 

 

Saturs 

 

1. nedēļa - Ceļā uz Ziemassvētkiem. Adventes laiks. 

 

Dabaszinātņu mācību joma - Diena un nakts. Diennakts. Novēro debess ķermeņus un to kustību. Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties 

gadalaikiem, diennaktij, laikapstākļiem. Saista izmaiņas dabā ar konkrētu dabas parādību. 

Matemātikas mācību joma - Kopu veidošana no 4 - 5 priekšmetiem. Atkārto iepriekš apgūto ciparu no 1 - 4 rakstību, vingrināties rakstīt ciparu 5. Vingrinās 

izlikt skaitļu virkni no 1 - 5 augošā un dilstošā secībā. Vingrinās skaitīt turp un atpakaļ 5 apjomā. Darba lapas no 26., 28. lpp. no "Aizraujošā matemātika". 

Valodas mācību joma - Pārruna par Adventes laiku ceļā uz Ziemassvētkiem. Paspilgtināti izrunājot skaņas, nosaka to skaitu vārdā. Skaņu apzīmēt ar burtu. 

Skaņa un burts P, p. Atkārto iepriekš apgūtos burtus, to rakstību drukātiem burtiem. Lasa latviešu t. pasaku "Diena un nakts". Vingrinās runāt dialogā. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Advente - klusuma un labestības laiks. Mani labie darbi, sagaidot Ziemassvētkus. Izlikt grupā Adventes kalendāru ar 

pārsteigumiem. Atbild uz jautājumu, ko vēlas darīt ( gatavojot dienas un nakts maketu). 

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā mācību joma - Zīmē dienu un nakti, attēlojot debess ķermeņus vai apkārtējās dabas objektus. paraugs no 

"Sāksim mācīties "11. lpp.. Mācās no galvas fragmentus no dzejoļa "Diena un nakts". Izspēlē gaismas un tumsas teātri - ēnu teātri. 

Tehnoloģiju mācību joma - No papīra šķīvīšiem sagatavo pamatni darbam "Diena un nakts". 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Stāsta par iespējamām traumām, kuras var rasties pārvietojoties ziemas periodā. Drošība uz ceļa, b/d laukumā 

un pie ūdeņiem. 



 

2. nedēļa - Pošam visu greznā rotā! Eglītes stāsts. 
Dabaszinātņu mācību joma - Pārruna par egli, īsi to raksturo. Min mīklas par egli un paši vingrinās sastādīt aprakstošās mīklas. 

Matemātikas mācību joma - Atkārto ģeometrisko figūru nosaukumus, Pārrunā, kas raksturīgs katrai no tām ( virsotnes, malas). No sīkām ģeometriskām 

figūrām izliek stilizētus priekšmetus. Turpina apgūt nedēļas dienas, vingrinās tās nosaukt pareizā secībā. Darba lapa 20. lpp. no grāmatas "Aizraujošā 

matemātika". 

Valodas mācību joma - Stāsta pēc attēla par gatavošanos Ziemassvētkiem. Lasa F. Lelaržs, A. Friska "Mazais bērziņš un lielā egle". Klausās tekstu un izdomā 

tā turpinājumu. Iepazīstas ar burtu un skaņu O, o. Atkārto iepriekš apgūtos burtus. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Atbild uz jautājumu, ko un kā vēlas darīt, zīmējot atsevišķas egles vai mežu. Vingrinās secīgi stāstīt par savu darbu. 

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā mācību joma - Piedalās dzirdētā teksta dramatizācijā, izspēlējot kādu lomu. Runā lieto dažādas runas 

intonācijas. Papildina iepriekš zīmētās egles ar meža iemītniekiem utt.. Sāk mācīties dzejoļus uzvedumam. 

Tehnoloģiju mācību joma - Rada konstrukcijas, papildinot ar citām detaļām. Veido telpiskas eglītes no salocīta kartona, iegriežot savienojuma vietās. 

Vingrinās locīt papīru un izgriezt vienkāršas sniegpārsliņas. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Regulāri piedalās fiziskajās aktivitātēs un ģērbjas atbilstoši gadalaikam. 

 

3. nedēļa - Svinam kopā! 
Dabaszinātņu mācību joma - Novēro debess ķermeņus un to kustību. Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties gadalaikiem un laikapstākļiem. Runā 

par likumsakarībām dabā - pie skaidrām debesīm aukstāks, apmācies laiks - siltāks. 

Matemātikas mācību joma - Iepazīstas ar cipara 6 veidošanos uz salīdzināšanas pamata. Izliek ciparu no dabas materiāliem. Raksta ciparu 6. Atkārto iepriekš 

apgūto ciparu rakstību. Skaita turp un atpakaļ 6 apjomā. Veido kopas pa sešiem priekšmetiem. Veic uzmanības uzdevumus, izejot labirintus un meklējot 

atšķirības. 

Valodas mācību joma - Paspilgtināti izrunājot skaņas, nosaka to skaitu īsā vārdā. Iepazīstas ar skaņām un burtiem K, k, Ķ, ķ, vingrinās drukāto burtu rakstībā. 

Atkārto iepriekš apgūtos burtus, vingrinās veidot zilbes. Lasa F. Lelaržs, A. Friska "Adeles ziemassvētki". Klausās tekstu un atbild uz jautājumiem pēc satura. 

Vingrinās izteikt pamatojumus. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Mācās izteikt vērtējumu savam un cita darbam - kas izdevās labi, ko nākamreiz darīs citādi. Mācās pamatot savu domu. 

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā mācību joma - Piedalās dzirdētā vai lasītā teksta dramatizācijā, izspēlējot kādu lomu. Runā lieto dažādas runas 

intonācijas, runā dzejoļus, tautasdziesmas. Piedalās Ziemassvētku pasākumā. 

Tehnoloģiju mācību joma - Gatavo Ziemassvētku apsveikumu vecākiem. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - pārvarot šķēršļus, ievēro drošības noteikumus. 

 

4.nedēļa - Starp svētkiem! 
Dabaszinātņu mācību joma - Pārrunā - atkārto un nostiprina zināšanas un prasmes vērot dabu, noteikt laikapstākļus un izdarīt vienkāršus secinājumus. 

Matemātikas mācību joma - Atkārto un nostiprina iepriekš apgūtos skaitļus un ciparus, to rakstību. Izliek skaitļu virkni no 1 - 6 augošā un dilstošā secībā. 

Veic uzmanības un atmiņas uzdevumus. 

Valodas mācību joma - Atkārto iepriekš apgūtas skaņas un burtus, veido zilbes un vingrinās tās salasīt. Veic roku vingrinājumus burtu elementu rakstībā. 

Vingrinās veidot secīgu stāstījumu par Ziemassvētku notikumu bērnu ģimenēs. lasa stāstus/ pasakas par ziemas priekiem, draudzību utt.. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Paskaidro darba secību: kādu rezultātu vēlas sasniegt, veidojot ieceres darbu ar dabas skatu. 



Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā mācību joma - Patstāvīgi zīmē dažādas formas laukumus, zīmējot mīļāko Ziemassvētku dāvanu. 

Tehnoloģiju mācību joma - Darbs pēc ieceres, veidojot dabas skatu, izplēšot no papīra mākoņus, sauli utt.. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Uzrāpjas pa vingrošanas sienu un prot tikt lejā. 

 


