
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

“Kamoliņu-6” grupas plāns janvāra mēnesim  

Laika posms 

01.01.2022.-31.01.2022. 

Temats 

Jaunais gads ir klāt! 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Gūst priekšstatu par 

gadalaikiem un to 

iezīmēm dabā un 

cilvēku dzīvē. 

Ziņa bērnam  

Katram gadalaikam ir 

savas raksturīgās 

iezīmes gan dabā, gan 

cilvēku ikdienā. 

Vērtības, tikumi 

Atbildība 

Mērķtiecība 

Taisnīgums 

Caurviju prasmes 

Kritiskā domāšana un 

problēmrisināšana: 

formulē vienkāršas 

sakarības un darbību 

secību.  

Digitālās prasmes: zina 

noteikumus, kas 

jāievēro, lietojot 

dažādus informācijas 

nesējus, tai skaitā 

digitālās ierīces.  

Sadarbība: mācās 

uzklausīt citus un izteikt 

savu viedokli. 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 

Valodu 

Veselības un 

fiziskās aktivitātes 

 

Dabaszinātņu 

Kultūras izpratnes 

un pašizpausmes 

mākslā 

 

Matemātikas 

 

Sociālā un 

pilsoniskā 

 

Tehnoloģiju 

 

  

  Lasa vārdus, 

saprot izlasīto. (3. 

posms)  

  Skaņu apzīmē ar 

atbilstošu burtu. (3. 

   

  Pārvietojas sev 

un citiem drošā 

veidā dažādās 

šķēršļu joslās un 

kustību rotaļās; 

apvieno soļošanu, 

skriešanu, rāpošanu, 

 
  

  Stāsta par 

atšķirīgās diennakts 

daļās un gadalaikos 

novērotajām 

pārmaiņām dabā un 

laikapstākļiem. (3. 

  Zīmē, glezno, 

veido, rada kolāžu, 

mērķtiecīgi variē un 

kombinē krāsas, 

līnijas, laukumus, 

tekstūras dažādos 

formātos un ritmos. 

(3. posms)  

  Grupē 

priekšmetus pēc 

vairākām pazīmēm, 

piemēram, krāsas, 

lieluma, formas, 

nozīmes, materiāla. 

(3. posms)  

  Izsaka 

  Apzinās sevi un 

piederību ģimenei; 

stāsta par savu 

dzīvesvietu un tās 

tuvāko apkārtni, kur 

jūtas emocionāli un 

fiziski droši. (3. 

posms)  

Apgūst dažādus 

darba paņēmienus un 

drošības noteikumus 

savas ieceres 

īstenošanai no papīra 

un 

tekstilmateriāliem: 

līmē patstāvīgi, 



posms)  

   Jautā par 

neskaidro un atbild 

uz konkrētu 

jautājumu. (3. 

posms) 

rāpšanos, notur 

līdzsvaru, izvēlas 

pārvietošanās veidu 

atbilstoši situācijai. 

(3. posms)  

  Ikdienā regulāri 

ievēro personīgo 

higiēnu. (3. posms) 

posms)  

o   Novērojot, 

salīdzinot un 

eksperimentējot 

izzina apkārtnē 

raksturīgo iežu un 

ūdens īpašības. (3. 

posms) 

  Vēro, klausās un 

iztēlojas; rada un 

īsteno ideju 

daudzveidīgā 

mākslinieciskā 

darbībā. (3. posms) 

pieņēmumu par 

skaitu attēlos un 

priekšmetu kopās un 

skaitot to pārbauda. 

(3. posms)  

  Skaitu apzīmē ar 

tam atbilstošiem 

cipariem, raksta 

ciparus. (3. posms) 

  Nosauc ārkārtas 

palīdzības 

izsaukumu numuru 

112 un skaidro, 

kuros gadījumos to 

nepieciešams 

izmantot. (3. posms) 

izvēlas atbilstošu 

līmi un līmēšanas 

paņēmienu, ievēro 

drošības noteikumus; 

izplēš no papīra 

vienkāršus siluetus; 

loka papīru pēc 

nosacījuma; ar 

šķērēm izgriež 

dažādus objektu 

siluetus; pin pīnīti no 

3 pavedieniem; sien 

mezglu; veido 

uztinumu; šuj 

pamatdūrienu. (3. 

posms) 

 

Saturs 

 
 
 

1. nedēļa - Jaunā gada jaunie darbi. 

Dabaszinātņu mācību joma - Mācās izprast laika ritumu un tā saistību ar Zemes kustību. Izprot, kādam nolūkam cilvēki lieto kalendāru. Mācās lietot 

kalendāru, sasaistot to ar savu ikdienu- praktiska darbošanās. Pēta un izzina sniega un ledus īpašības. Eksperimentē, prognozē un salīdzina iegūto rezultātu ar 

prognozi. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Papildina zināšanas par Ziemassvētku un Jaunā gada svinēšanas tradīcijām. Sarunas par vērtīgo 

cilvēka dzīvē. Pilnveido prasmi darbos izmantot dažādas līnijas (taisnas, liektas, lauztas) un punktus. Mācās otas dažādā izmantošanā. Raksturo paša radītā 

darba noskaņu. 

Matemātikas mācību joma - Prasme uztvert skaitli 7 kā priekšmetu grupu kopējo pazīmi. Pilnveido prasmi pazīt, nosaukt, lasīt un rakstīt skaitli 7. Nosaka 

skaitļa 7 sastāvu. Vingrinās saskaitīt un atņemt skaitļus no 0 līdz 7. Salīdzina skaitļus no 0 līdz 7. Vingrinās izlikt skaitļu virkni no 0 līdz 10 ( praktiska 

darbošanās ar izdales materiālu, skaita vidē priekšmetus /lietas). Darbs DL - Skaiti un zīmē sniega pikas! 



Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Apzinās piederību ģimenei un pirmsskolas iestādei. Mācās sadarbojoties īstenot kopīgu uzdevumu. Mācās jautāt, 

uzklausīt citu domas. Rotaļa - "Man naudas nav, bet esmu bagāts". 

Valodu mācību joma - Gūst priekšstatu par dažādām runas situācijām. uztver teksta saturu, darina vārdus, vingrina stāstītprasmi, stāstot pasakas turpinājumu. 

Paplašina vārdu krājumu ar jauniem vārdiem (sniegazvēri, sniegalapsas, cilvēcēni, ļekatot u.c.). Teksta priekšlasījums M. Cielēna "Sniegazvēri". Sākotnējā 

prasme lasīt un rakstīt īsus vārdus tekstā ar apgūtajiem burtiem. Sākotnējā prasme rakstīt mazos un lielos burtus r, R liniatūrā pēc parauga, rakstīt zilbes, īsus 

vārdus ar iepriekš apgūtajiem burtiem. Pareizrunas vingrinājumi skaņas r precīzai izrunai (dzejolis A.Goba "Čiriko un Čariko"). Saklausa un diferencē 

divskaņus ie, ei, ui. 

Tehnoloģiju mācību joma - Veido prasmi darināt telpiskus izstrādājumus, izmantojot otrreizējās izejvielas. Vingrinās plānot darbu. "Ledus dekori". 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Mācās ieklausīties sava ķermeņa signālos un atbilstoši izvēlēties laikapstākļiem piemērotu apģērbu. Pārrunas, 

sarunas, kāpēc svarīgi, lai apģērbs, apavi būtu kārtīgi. 

2.nedēļa - Kas palīdzēs? 

Dabaszinātņu mācību joma - Zina, ka gads ir laiks, kas nepieciešams, lai Zeme veiktu vienu riņķi ap Sauli - uzdevums darba burtnīcā "Mans ceļojums apkārt 

Saulei". Novēro debess ķermeņus un to kustību. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Pilnveido prasmi jaukt krāsas un izveidot starptoņus. Mācās vienmērīgi noklāt lapu. 

Matemātikas mācību joma - Mācās par nezināmā darbības locekļa vērtības minēšanu. Vingrina prasmi saistīt teksta uzdevuma sižetu ar atbilstošu 

matemātisko darbību. Mana matemātika - Saskaiti piparkūku zvaigznes un mēnestiņus, raksti darbības! Raksti izlaistos skaitļus! 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Pilnveido izpratni par drošības noteikumiem ziemā - uz ledus, dziļā sniegā,, sala laikā, redzot lāstekas. Gūst zināšanas 

par tālruņa lietošanu saziņā. Sākotnējā prasme lietot tālruņa numurus dažādās saziņas situācijās (zvanīt tuviniekiem, uzticības personai, palīdzības dienestiem). 

Valodu mācību joma - Priekšstats par runas tempu, skaļumu. Sākotnējā prasme mainīt runas tempu atbilstīgi runas situācijai. Pilnveido prasmi veidot 

stāstījumu un jautājumus par attēlu. Pilnveido prasmi diferencēt vārdos patskaņa un divskaņa burtus o, O. Ir sākotnējā prasme rakstīt mazos un lielos burtus o, 

O. Turpina rakstīt burtus, burtu elementus. Raksta īsus vārdus ar iepriekš apgūtajiem burtiem pēc parauga un dzirdes. Vingrina prasmi diferencēt vārdos 

divskaņus. Pilnveido prasmi uztvert un izpildīt uzdevumu nosacījumus, pielietojot lasītprasmi. 

Tehnoloģiju mācību joma - Darina simetriskas figūras. Mācās papīru pārlocīt uz pusēm un izgriezt vienlaicīgi vairākas simetriskas figūras. Pilnveido 

griešanas, līmēšanas prasmes. Veido kolāžu, apvienojot un kombinējot vienā darbā daudzveidīgus materiālus. 



Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma -Turpina rotaļlaukumā darboties ar sniegu - veļ ,ceļ, būvē dažādas sniega celtnes (skolotāja atbalsts, paraugs). 

Savstarpēji sadarbojas, atbalsta cita bērna vēlmes, centienus, ievēro drošības noteikumus, darbojoties laukumā, braucot no kalniņa, strādājot ar sniega lāpstām - 

sarunas, pārrunas par drošības noteikumiem, situāciju analīze. 

 
3.nedēļa - Daba ziemā. 

Dabaszinātņu mācību joma - Pilnveido zināšanas par dzīvnieku un putnu dzīvi ziemā mežā. Iepazīstas ar dzīvniekiem gaļēdājiem un augēdājiem, to iztiku 

ziemā. Mācās rūpēties par tiem, kam ziemā klājas grūti. 

Matemātikas mācību joma - Prasme uztvert skaitli 8 kā priekšmetu grupas kopējo pazīmi. Pazīst, nosauc, lasa un raksta skaitli 8. Mācās noteikt skaitļa 8 

sastāvu. Mācās saskaitīt un atņemt skaitļus no 0 līdz 8. praktiski darbojoties, veido skaitļu virkni no 0 līdz 8. Sākotnējā prasme noteikt priekšmeta kārtas 

numuru, atrast priekšmetu pēc dotā kārtas skaitļa. Darbs DB Mana matemātika - Sanumurēt burvjus zvaigžņu skaitu uz apmetņiem dilšanas secībā. 

Valodu mācību joma - Sākotnējā prasme lasīt un rakstīt vārdus tekstā ar apgūtajiem burtiem. Pilnveido prasmi diferencēt vārdos skaņu r un aizstāt to ar 

atbilstīgu burtu. Raksta mazos un lielos burtus r, R liniatūrā pēc parauga un dzirdes. Veido priekšstatu par lielo burtu lietojumu personvārdos un vietvārdos. 

Pilnveido prasmi pēc parauga zīmēt E, Ē, IE, EI, OI. Darbs DB Burti. Prasme pašvērtēt savu pieredzi pēc iepriekš dotajiem kritērijiem. Atkārto un nostiprina 

iepriekš apgūtos rakstītos burtus. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Pilnveido prasmi darboties grupā, uzklausīt citu viedokli, veidot kulturālu saskarsmi. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mācību joma - Mācās gatavot kolāžu, vienā darbā apvienojot daudzveidīgus tehniskos paņēmienu un materiālus. Mācās 

plānot savu darbu, patstāvīgi veidojot kompozīciju (Mežs ziemā / koks ziemā). 

Tehnoloģiju mācību joma - Mācās darināt telpisku dzijas izstrādājumu. Vingrinās dzijas vienmērīgā uztīšanā ( bumbulis cepurei). Novērtē, priecājas par 

padarīto. Vērtē savu un citu veikumu. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Ikdienā patstāvīgi ievēro personīgo higiēnu. Izdara secinājumus, prognozē, kas varētu notikt, ja nemazgātu 

rokas, nerūpētos par sava ķermeņa tīrību. Pilnveido izpratni par drošības jautājumiem ziemas periodā (pārvietojoties, sportojot, spēlējoties). 

4.nedēļa - Es un ziemas prieki! 

Dabaszinātņu mācību joma - Precizē bērnu zināšanas par ūdenskrātuvēm ziemā. Gūst izpratni par apģērba izvēli atbilstīgi dažādām situācijām un laika 

apstākļiem. 

Matemātikas mācību joma - Prasme pazīt, nosaukt, lasīt un rakstīt skaitļus no 0 līdz 9. Mācās noteikt skaitļa 9 sastāvu. Praktiskā darbībā veido skaitļu virkni 

līdz 9. Vingrinās noteikt skaitļu no 0 līdz 9 kaimiņus. Prasme saistīt teksta uzdevumu sižetu ar atbilstošu matemātisko darbību. DL Skaitām līdz 9! 



Valodu mācību joma - Stāsta par savām izjūtām un piedzīvoto ziemā, par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Mācās izrunāt, nosaukt un saklausīt skaņas k, ķ un 

atspoguļot tās ar atbilstošiem burtiem. Jautā, izmantojot vārdus: kas, kur, kā, kāpēc. Darbs ar attēlu Manā grāmatā. Mācās grāmatā četrrindi, diferencē skaņas 

k, ķ. Pilnveido sava vārda rakstīšanas prasmi. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Gūst zināšanas par pieklājības uzvedības normām konkrētās situācijās un prasmi tās ievērot ikdienā. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mācību joma - Pilnveido zināšanas par cilvēka ķermeņa daļām, mācās zīmēt cilvēku kustībā (darbojas ar skalu 

cilvēciņiem, patstāvīgi modelējot kustību; vingrinās modelēto kustību uzzīmēt). Papildina zīmējumu ar paša iecerētu sižetu. 

Tehnoloģiju mācību joma - Mācās darināt cilvēka figūru, ievērojot tā ķermeņa proporcijas un ķermeņa daļu stāvokli sportojot, slēpojot, slidojot. Novērtēt savu 

veikumu. Darina no dzijas bumbuli sporta cepurei. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Piedalās kustību rotaļās āra vidē, ievēro rotaļas noteikumus/nosacījumus. Rotaļa - Upes un ezeri. Mācās veikt 

kopīgu darbu rotaļlaukumā, veidojot labirintu, ceļot sniega celtnes, taciņas. 

 


