
 “Rūķīšu” grupas plāns decembra mēnesim 

 

 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 

Valodu 

Veselības un 

fiziskās aktivitātes 

 

Dabaszinātņu 

Kultūras izpratnes 

un pašizpausmes 

mākslā 

 

Matemātikas 

 

Sociālā un 

pilsoniskā 

 

Tehnoloģiju 

Nosauc pazīstamus 

priekšmetus, 

dzīvas būtnes un 

darbības, ko veic 

pats un citi. (1. 

posms) 

 

 

 Pārvietojas vidē sev 

pieņemamā veidā, 

izmantojot vides un 

pieaugušā 

piedāvātās iespējas: 

soļo, skrien, rāpo, 

lien, veļas, lec, 

mācās noturēt 

līdzsvaru. (1. 

posms) 

 

 Nosauc novērotās 

dabas parādības, 

piemēram, lietus, 

sniegs, varavīksne, 

vējš. (1. posms) 

 

Piebalso pieaugušā 

dziedājumam. (1. 

posms) 

 

Savieto 

priekšmetus 

attiecībā viens pret 

vienu. (1. posms) 

 

Mācās ievērot 

vienotus, vienkāršus 

kārtības un drošības 

noteikumus. (1. 

posms) 

 

Veido dažādas formas 

no piedāvātajiem 

plastiskajiem 

materiāliem – mīca, 

veltnē starp 

plaukstām, noapaļo, 

savieno detaļas; no 

lielāka plastiska 

materiāla gabala 

atdala mazākas daļas. 

(1. posms) 

 

 

 

Laika posms Temats 
Sasniedzamais 

rezultāts 

Ziņa bērnam – 

 
Vērtības, tikumi Caurviju prasmes 

01.12. – 31.12. Ziemassvētkus gaidot. Piedalās pieaugušo 

organizētās darbībās 

kopā ar citiem. 

Daudz labus darbus var 

darīt kopā. 

Centība. Vēlas apgūt jaunas 

prasmes. 



1.nedēļa – Ziema atnākusi 

Dabas zinātņu mācību joma 

Pastaigas laikā vērot pārmaiņas dabā - sniegs, ledus, ass vējš, auksts. Praktiskajā darbībā, taustot apģērbu, apavus, laukuma ierīces, grupas dabas 

stūra priekšmetus, turpina iepazīties ar dažādiem materiāliem - audums, āda, gumija, papīrs, koks, metāls.  

Matemātikas mācību joma 

Grupēt čiekurus pēc lieluma un savienot tos attiecībā viens pret vienu - lielos lielajam zaķim, mazos mazajam zaķim. Didaktiska spēle "Saliec 

zaķi no 5 daļām!". Rotājot egli grupas laukumā akcentēt uzmanību priekšmetu vienādām īpašībām - krāsa, lielums, forma. 

Valodu mācību joma 

Aplūkojot attēlus ar sniegpārsliņām, zaķi un mīksto rotaļlietu, noskaidrot to izskatu, īpašības. Rotaļa ar dziedāšanu par sniegpārslām un zaķi. 

Izteiksmīgi lasīt M. Stārastes pasaku "Ziemassvētki" par mazu eglīti mežā. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Rosināt aktīvi piedalīties pieaugušo organizētajās aktivitātēs, gatavoties svētku pasākumam. Atgādināt drošības noteikumus darbojoties telpās un 

āra vidē. Īpaši pievērst uzmanību svētku rotājumiem. Piedalīties grupas laukuma egles rotāšanā - padot rotājumus un mēģināt pašiem tos uzkārt. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Kopā ar pieaugušajiem bērni mēģina kustēties mūzikas pavadībā un cenšas atdarināt jaunas ritmiskas kustības. Mudināt bērnus piebalsot 

pieaugušo dziedājumam. Sākt darināt apsveikumu vecākiem svētkos. Ar akvareļiem nokrāsot doto lapu sev tīkamās krāsās. Ar mašīnu, kuras 

riteņi iemērcēti baltā krāsā, braucot pa tumšu lapu, zīmēt ceļu ziemā. 

Tehnoloģiju mācību joma 

Konstruēt eglīti, izmantojot kartona rullīti un dažāda garuma kokteiļu salmiņus un citus piedāvātos materiālus. Izrotāt koka egli laukumā ar 

krāsainām, neplīstošām bumbiņām. Zīmēto ceļu papildināt ar izvēlētām mašīnām, tās pielīmējot. Uz zīmētā ceļa uzbērt un pielīmēt smiltis – tā 

pat kā dzīvē - lai ceļš neslīd. Pievērst uzmanību pareizam otas satvērienam. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 



Grupas laukumā izmantot ierīces - šļūkt, kāpt, šūpoties, iet, skriet, rāpties. Sporta nodarbībā darboties ar bumbām - mest tālumā, ripināt viens 

otram un zem loka. Turpināt pilnveidot prasmi patstāvīgi rūpīgi mazgāt rokas un tad noslaucīt. Rosināt bērnus lietot podiņu patstāvīgi. 

 

2.nedēļa – Zaķi un sniegs 

Dabas zinātņu mācību joma 

Turpināt pastaigas laikā vērot pārmaiņas dabā - sniegs, ledus, ass vējš, auksts. Praktiskajā darbībā, taustot priekšmetus, turpināt iepazīties ar 

dažādiem materiāliem - audums, āda, gumija, papīrs, koks, metāls, plastmasa. Vērot sniegu pastaigas laikā grupas laukumā, darboties ar to - 

mest, rakt, velt bumbas sniegavīram, braukt ar ragaviņām. Iepazīties ar ledu uz peļķēm, tā īpašībām. Vērot pēdas sniegā. Vērot grupā ienesto 

sniegu - kāda krāsa, kādas īpašības, kas ar to notiek, kāpēc, kāds tas kļūst, kad izkūst (šķidrs, netīrs, nav vairs auksts). 

Matemātikas mācību joma 

Darbojoties ar didaktiskajām spēlēm "Saliec egli no 5 daļām!", "Saliec piparkūkas uz paplātes", attīstīt novērošanas spējas un pilnveidot prasmi 

savietot priekšmetus viens pret vienu atbilstošajās vietās. Didaktiskā rotaļa "Izrotāsim egli ar krāsainām bumbiņām!" - savietot dažāda izmēra 

krāsainus korķus atbilstošā vietā un uz atbilstošas krāsas laukuma, lai nostiprinātu krāsu pazīšanu. Didaktiska rotaļa "Izrotāsi Adventes 

vainagu!", lai nostiprinātu ģeometrisko formu un krāsu atpazīšanu un nosaukšanu. 

Valodu mācību joma 

Klausīties latviešu tautas pasakas par zaķiem, nosaukt pasaku tēlus un darbības ko tie veic un M. Stārastes pasaku "Ziemassvētki" par zaķēnu 

Cilpiņu. Mācīties norunāt mazus dzejolīšus par ziemu. Apskatot grāmatiņu "Rūķu Ziemassvētki", rosināt vērot attēla sižetu un pastāstīt redzēto. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Turpināt aktīvi piedalīties pieaugušo organizētajās aktivitātēs, gatavoties svētku pasākumam. Atgādināt drošības noteikumus darbojoties telpās 

un āra vidē. Īpaši pievērst uzmanību svētku rotājumiem. Pastaigas laikā vērot instalācijas grupu laukumos un rotājumus ciematā. Rosināt nosaukt 

redzēto un izrādīt attieksmi par redzēto. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 



Turpināt pilnveidot kustības mūzikas pavadībā mūzikas nodarbībās un citos dienas momentos, mudināt bērnus piebalsot pieaugušo 

dziedājumam. Turpināt darināt apsveikumu vecākiem svētkos. 

Tehnoloģiju mācību joma 

Veidot rotājumus no plastikas. Darboties ar piparkūku mīklu - to rullēt, izspiest figūras, apsmērēt ar olu un izrotāt ar krāsainiem cukuriņiem. 

Vērot, kas notiek pēc tam - virtuvē cep cepeškrāsnī. Didaktiska rotaļa "Izrotāsim egli!", nostiprināt novērošanas spējas un iemaņas novietot 

formu atbilstošā vietā. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Grupas laukumā turpināt izmantot ierīces - šļūkt, kāpt, šūpoties, iet, skriet, rāpties. Sporta nodarbībā turpināt darboties ar bumbām - mest tālumā, 

ripināt viens otram un zem loka. Izmantojot audumu un "sniega pikas", attīstīt prasmi veikt saskaņotas kustības pēc signāla. Turpināt pilnveidot 

prasmi patstāvīgi rūpīgi mazgāt rokas un tad noslaucīt. Rosināt bērnus lietot podiņu patstāvīgi. 

 

3.nedēļa – Ziemassvētki klāt 

Dabas zinātņu mācību joma 

Turpināt pastaigas laikā vērot pārmaiņas dabā - sniegs, ledus, ass vējš, auksts. Vērot sniegu pastaigas laikā grupas laukumā, darboties ar to - 

mest, rakt, velt bumbas sniegavīram, braukt ar ragaviņām. Turpināt pētīt ledu uz peļķēm, tā īpašības. Vērot pēdas sniegā. Vērot sniegu - kāda 

krāsa, kādas īpašības. 

Matemātikas mācību joma 

Didaktiskas rotaļas "Kuram zaķim, kura egle?", "Atrodi egles otru pusi!", "Izgrezno egli pēc parauga!". Didaktiskā rotaļa "Kas nākamais rindā?", 

lai veidotu izpratni par ritmu, attīstītu vērību. 

Valodu mācību joma 

Pilnveidot prasmi norunāt mazus dzejolīšus par ziemu. Apskatot grāmatiņu "Rūķu Ziemassvētki", rosināt vērot attēla sižetu un pastāstīt redzēto. 

Lasīt M. Stārastes pasaku "Ziemassvētki" par mazo eglīti mežā. Rosināt bērnus pastāstīt par Ziemassvētku dāvanu izvēli. Ar uzvedinošu 



jautājumu palīdzību rosināt pastāstīt, kā gatavojas Ziemassvētkiem viņu ģimenē. Līdzdarbojoties rotaļās ar dziedāšanu un kustībām, veicināt 

vēlmi izrādīt emocijas. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Rosināt aktīvi piedalīties pieaugušo organizētajās aktivitātēs, gatavoties svētku pasākumam. Atgādināt drošības noteikumus darbojoties telpās un 

āra vidē. Īpaši pievērst uzmanību svētku rotājumiem. Pastaigas laikā vērot instalācijas grupu laukumos, rotājumus ciematā un gaismiņas māju 

logos. Rosināt nosaukt redzēto un izrādīt attieksmi par redzēto. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Turpināt pilnveidot kustības mūzikas pavadībā mūzikas nodarbībās un citos dienas momentos, mudināt bērnus piebalsot pieaugušo 

dziedājumam. Turpināt darināt apsveikumu vecākiem svētkos. Ar prieku un aktīvi piedalīties Ziemassvētku uzvedumā, cenšoties iejusties 

zaķēnu un sniegpārsliņu tēlos. 

Tehnoloģiju mācību joma 

Turpināt pilnveidot prasmi satvert un pielīmēt sīkus priekšmetus, aplicējot zaķim kažociņu.  Pabeigt veidot apsveikumu vecākiem svētkos, 

aplicējot nepieciešamās detaļas. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Grupas laukumā turpināt izmantot ierīces - šļūkt, kāpt, šūpoties, iet, skriet, rāpties. Izmantot sniegu sportiskām aktivitātēm. Sporta nodarbībā 

turpināt darboties ar bumbām - mest tālumā, ripināt viens otram un zem loka. Izmantojot audumu un "sniega pikas", attīstīt prasmi veikt 

saskaņotas kustības pēc signāla. Turpināt pilnveidot prasmi patstāvīgi rūpīgi mazgāt rokas un tad noslaucīt. Rosināt bērnus lietot podiņu 

patstāvīgi. 

 

4.nedēļa – Starp svētkiem 

Dabas zinātņu mācību joma 

Vērot pārmaiņas dabā - sniegs, lietus, drēgns, vējš, peļķes. Klausīties dabas skaņās - logā sitās lietus, vējā šalc koki. Pastaigas laikā vērot, kā 

apģērbti cilvēki. 



Matemātikas mācību joma 

Turpināt darboties ar didaktiskajām rotaļām "Izrotāsim svētku egli ar krāsainiem korķīšiem!", "Izgrezno egli pēc parauga!", "Atrodi eglei otru 

pusi!", "Kas nākamais rindā?". Darbošanās ar knaģiem - "Saspraudīsim eglei zariņus, zaķim ausis un ūsas!". 

Valodu mācību joma 

Ar jautājumu palīdzību rosināt bērnus pastāstīt par rotājumiem mājās, kā gatavojas svētkiem, kādas tradīcijas. Rosināt bērnus norunāt īsus 

dzejoļus par ziemu un svētkiem. Skatīties grāmatas "Rūķu Ziemassvētki" un rosināt pastāstīt par attēlos redzamo. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Pastaigu laikā turpināt vērot instalācijas un rotājumus ciematā un grupu laukumos, lai nostiprinātu izpratni par Ziemassvētku tradīcijām. Rosināt 

nosaukt redzēto un izrādīt attieksmi par redzēto. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Dažos dienas momentos muzicēt ar zvaniņiem, klausoties dažādas melodijas. Dziesmas "Ko lai ziemā dara" laikā izpildīt atbilstošas kustības - 

slēpot, slidot, pikoties u.c. 

Tehnoloģiju mācību joma 

Nostiprināt prasmi veidot konstrukciju - egli, izmantojot kokteiļu salmiņus, koka iesmus un kartona trīsstūrus. Veidot izpratni par konstruēšanas 

ritmu. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Grupas laukumā turpināt izmantot ierīces - šļūkt, kāpt, šūpoties, iet, skriet, rāpties. Izmantot sniegu sportiskām aktivitātēm. Sporta nodarbībā 

turpināt darboties ar bumbām - mest tālumā, ripināt viens otram un zem loka. Izmantojot audumu un "sniega pikas", attīstīt prasmi veikt 

saskaņotas kustības pēc signāla. Turpināt pilnveidot prasmi patstāvīgi rūpīgi mazgāt rokas un tad noslaucīt. Rosināt bērnus lietot podiņu 

patstāvīgi. 

 


