
„Rūķīši” marta mēnesī 

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) 

Veic ar 

personīgo 

higiēnu 

saistītas 

darbības 

pieaugušo 

uzraudzībā. 

(1. posms) 

Ar prieku 

iesaistās 

fiziskajās 

aktivitātēs 

telpās un 

ārā, ievēro 

dienas 

režīmu. (1. 

posms) 

Novēro un 

iepazīst 

tuvākajā 

apkārtnē 

sastopamos 

augus un 

dzīvniekus. 

(1. posms) 

Izmanto 

dažādas 

līnijas, 

laukumus, 

formas un 

krāsas 

radošajā 

darbā. (1. 

posms) 

Emocionāli 

atsaucas 

daudzveidīgām 

mākslas 

izpausmēm. (1. 

posms) 

Praktiskā darbībā 

atšķir jēdzienus 

uz, zem, pie, aiz. 

(1. posms) 

Saista sevi 

ar savu 

vārdu un 

ķermeni. (1. 

posms) 

Rada 

konstrukciju, 

savietojot 

vienkāršus 

telpiskus 

objektus. (1. 

posms) 

Laika posms Temats 
Sasniedzamais 

rezultāts 

Ziņa bērnam – 

 
Vērtības, tikumi Caurviju prasmes 

01.03. – 31.03. Galvas, kājas, astes Bērns prot saredzēt 

līdzības un atšķirības 

cilvēku un dzīvnieku 

uzbūvē un uzvedībā 

Dzīvniekiem un 

cilvēkiem ir līdzīgas un 

atšķirīgas ķermeņa 

daļas 

Dzīvība Patstāvīgi ģērbjas un 

sakārto savas mantas 



       

 

1. nedēļa Mājdzīvnieki 

 

Dabas zinātņu mācību joma -  Pastaigas laikā vērot kaķus un suņus ciemata teritorijā - to uzvedību, izskatu,dažādību. Klausīties dabas skaņās - putnu balsis, 

vēja šalkas, lietus piles uz palodzes. Vērot pārmaiņas grupas laukumā un puķu dobēs - nokūst sniegs, parādās asniņi, zeme mitra, dubļi. 

Matemātikas mācību joma- Apskatot didaktiskās kartītes, nosaukt dzīvnieka atrašanās vietu,lai veidotu izpratni par jēdzieniem - uz, zem,pie, aiz. Rosināt 

praktiskajā darbībā novietot dažādus priekšmetu attiecīgajā vietā. Pirkstu motorikas attīstīšanai dažādas darba lapas par dzīvniekiem. 

Valodu mācību joma - Apskatot attēlus, grāmatas un gumijas rotaļlietas, iepazīstināt ar dzīvnieku ķermeņa daļām un aicināt bērnus tās sameklēt. Runājot 

dzejoļus par kaķi un suni, pilnveidot izpratni par dzīvnieku izskatu, uzvedību. Papildināt vārdu krājumu. Rotaļās ar dziedāšanu atdarināt dzīvniekiem 

raksturīgās kustības. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Salīdzināt dzīvnieku un cilvēku ķermeņa daļas, atrast līdzības un atšķirības. Rotaļa ar dziedāšanu "Re, kur es!", lai 

nostiprinātu prasmi nosaukt savas ķermeņa daļas. Apskatot attēlus, video materiālus, noskaidrot dažādu dzīvnieku līdzības un atšķirības. Didaktiska rotaļa 

"Pabarosim suni un kaķi!". 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Krāsot kaķa vai suņa siluetu patstāvīgi izvēlētā krāsā, izmantojot guaša krāsas. Rotaļas ar 

dziedāšanu "Kaķis ūsas kustina","Mēs kaķi meklēt ejam", lai nostiprinātu izpratni par dzīvnieku ķermeņa daļām un uzvedības manierēm. 

Tehnoloģiju mācību joma - Aplicēt atbilstošus atribūtus dzīvniekiem, kurus bērns nokrāsojis - kamoli, bumbas, peles, kauli, lai nostiprinātu izpratni par 

dzīvnieku ēšanas paradumiem un uzvedību. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Mest, ripināt, noķert, šūpot Frēbeļa bumbu, kā arī rotaļu bumbu. Turpināt pilnveidot prasmi patstāvīgi 

rūpīgi nomazgāt rokas regulāri un pēc vajadzības, un noslaucīt rokas un seju, izmantojot tikai savu dvieli. Turpināt nostiprināt prasmi lietot podiņu patstāvīgi. 

 


