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1. nedēļa. Ciemos pie rūķiem. 

Dabaszinātņu mācību joma - Praktiskā darbībā, taustot apģērbu, apavus, grupas priekšmetus, laukuma ierīces, iepazīt un nosaukt dažādus 

materiālus- audums, āda, gumija, papīrs, koks, metāls. Pastaigas laikā vērot pārmaiņas dabā-sniegs, ledus, aukstums, ass vējš. 

Matemātikas mācību joma- Grupēt čiekurus pēc lieluma un savietot tos attiecībā viens pret vienu- lielos lielajam rūķim, mazos- mazajam 

rūķītim. Didaktiska spēle "Palīdzi rūķim sadalīt dāvanas". 

Valodu mācību joma - Aplūkot un iepazīt pasaku tēlu rūķi, nosaukt raksturīgākās ārējās pazīmes- īpašo cepuri un bārdiņu. Rotaļa ar dziedāšanu 

"Ŗe, re rūķītis" un "Rūķītis pa mežu iet". Skatīties un izrunāt bilžu grāmatiņu "Rūķu Ziemassvētki". 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Rosināt bērnus aktīvi piedalīties pieaugušo organizētajās aktivitātēs, gatavojoties svētkiem. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma -Kopā ar pieaugušo mudināt bērnus kustēties mūzikas pavadībā un censties 

atdarināt jaunas, ritmiskas kustības. Izmantojot lielo otu un zaļo guaša krāsu, nokrāsot papīru plauktiņu eglei, pievēršot uzmanību pareizam otas 

satvērienam. Ļaut apzīmēt savu plaukstiņu. 

Tehnoloģiju mācību joma -Konstruēt eglītes no zaļiem trīsstūriem un salmiņiem, tos secīgi uzverot uz kociņa. Vingrināties izveidot eglīti 

piespraužot knaģus dotajam pamatam. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma -Turpināt pilnveidot prasmi patstāvīgi, rūpīgi mazgāt rokas un pēc tam noslaucīt. Mudināt 

bērnus lietot podiņu. Sporta nodarbībās darboties ar bumbām- mest tālumā, ripināt viens otram, rāpot caur tuneli, velties pa paklāju, kustību 

rotaļa "Panāc bumbu". 

  

 Ieklausās tekstā, 

reaģē uz to ar 

emocijām, darbību 

un valodu. (1. 

posms) 
 

  Veic ar personīgo 

higiēnu saistītas 

darbības pieaugušo 

uzraudzībā. (1. 

posms) 
 

Praktiskā darbībā 

iepazīst no plastmasas, 

papīra, akmens, koka 

izgatavotus 

priekšmetus. (1. 

posms) 

Piedalās    gadskārtu 

svētku svinēšanā. (1. 

posms) 

 Rada skaņas ar 

dažādiem skaņu 

rīkiem. (1. posms) 

 
 

 Savieto priekšmetus 

attiecībā viens pret 

vienu. (1. posms) 
 

 Piedalās pieaugušā 

organizētās 

aktivitātēs. (1. 

posms) 
 

 Satver sīkus 

priekšmetus un veic 

darbības ar tiem. (1. 

posms) 
 



2. nedēļa. Rūķu darbi. 
Dabaszinātņu mācību joma -Turpināt praktiskā darbībā, taustot, iepazīties ar dažādiem materiāliem- audums, papīrs, koks, metāls, plastmasa. 

Pastaigu laikā priecāties par sniegu, darboties ar to- rakt, mest, velt bumbas sniegavīram, braukt ar ragaviņām. Vērot pārmaiņas dabā- stiprs vējš, 

aukstums, ledus, slidens, sniegs. Ieklausīties kā tas gurkst zem kājām, vērot pēdu nospiedumus sniegā. 

Matemātikas mācību joma-Darbojoties ar didaktiskajām spēlēm "Saliec egli no 5 daļām", "Atrodi eglei otru pusi", "Saliec piparkūkas uz 

paplātes", attīstīt novērošanas spējas un pilnveidot prasmi savietot priekšmetus vienu pret otru atbilstošajās vietās. Lai nostiprinātu krāsu 

pazīšanu, ievietot dažāda izmēra krāsainus korķus atbilstošās vietās didaktiskā rotaļā "Izrotāsim egli ar krāsainām bumbiņām". 

Valodu mācību joma -Apskatot grāmatiņu "Rūķu Ziemassvētki", rosināt vērot attēla sižetu un pastāstīt redzēto. Klausīties M. Stārastes pasaku 

par rūķu ciemu un svētku gaidīšanu. Aktīvi līdzdarbojoties rotaļās ar dziedāšanu un kustībām, veicināt vēlmi izrādīt emocijas. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma -Gatavojoties svētkiem, piedalīties visās pieaugušo organizētajās aktivitātēs- rotaļās ar dziedāšanu, 

apsveikuma darināšanā vecākiem, piparkūku cepšanā un rotāšanā. Kopā izgreznot koka egli laukumā ar plastmasas bumbām. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Turpināt pilnveidot kustības rotaļās ar dziedāšanu dažādos dienas momentos. 

Zīmēt baltus apļus uz tumša papīra fona, sniegpārslas ar spiedogiem, izmantojot guašu un cenšoties pareizi satvert otu, spiedogus. 

Tehnoloģiju mācību joma - Pilnveidot prasmi satvert sīkus priekšmetus un pielīmēt tos, rotājot egles trafaretu ar dažādiem materiāliem (papīrs, 

plastmasa, dzija). Didaktiska spēle "Izrotāsim egli", attīstīt novērošanas spējas un iemaņas ievietot formu atbilstošā vietā. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma -Aktīvi darboties laukumā ar pieejamiem materiāliem, priekšmetiem, ierīcēm. Sporta 

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

prasmi veikt saskaņotas kustības visiem kopā pēc signāla. Turpināt pilnveidot prasmi patstāvīgi mazgāt rokas un rūpīgi tās noslaucīt. Rosināt 

bērnus lietot podiņu. 

 

3.nedēļa. Rūķi svin svētkus. 
Dabaszinātņu mācību joma -Vērot pastaigu laikā laika apstākļus un raksturot tos- auksts, sniegs, ledus, drēgns, ass vējš. Pētīt ledu uz peļķēm, 

nosaukt tā īpašības. Ja iespējams, darboties ar sniegu, vērot pēdu nospiedumus sniegā. Tuvāk iepazīt egles, aplūkojot, taustot, smaržojot atnesto 

zaru. Secināt, ka skujas ir asas kā adatas. Turpināt darboties ar dažādu materiālu priekšmetiem. 

Matemātikas mācību joma-Lai veicinātu krāsu pazīšanu, ievietot dažāda izmēra krāsainus korķus atbilstošās vietās didaktiskā rotaļā "Izrotāsim 

egli ar krāsainām bumbiņām". Darbojoties ar didaktiskām spēlēm "Atrodi eglei otru pusi", "Kas noslēpies aiz sniegpārslas", "Kas ir dāvanā', 

attīstīt novērošanas spējas un pilnveidot prasmi savietot priekšmetus vienu pret otru atbilstošajās vietās. 



Valodu mācību joma -Rosināt bērnus pastāstīt par Ziemassvētku dāvanu izvēli. Aplūkojot grāmatiņu "Rūķu Ziemassvētki", mudināt pastāstīt 

par attēlos redzamo sižetu un darbībām. Lasīt, atveidot ar rotaļlietām, M. Stārastes pasaku "Ziemassvētki", par zaķi, kurš vēlējās uzzināt, kas tie 

ir, veicinot vēlmi izrādīt emocijas. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma -Pastaigu laikā vērot svētku rotājumus logos, priecāties par egli grupas laukumā, gaismiņām tajā vakaros, 

ciemata centrā un māju logos. Censties nosaukt un izrādīt attieksmi par redzēto. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Dažādos dienas momentos pilnveidot kustības rotaļās ar dziedāšanu, cenšoties tās 

pēc iespējas labāk atdarināt. Krāsot lielu rūķa cepuri izvēlētā krāsā, cenšoties noklāt visu cepuri. 

Tehnoloģiju mācību joma -Turpināt pilnveidot prasmi satvert un uzbērt sīkus priekšmetus, rotājot egles trafaretu ar dažādiem materiāliem, 

darinot apsveikumu vecākiem svētkos. Iepazīt piparkūku mīklu- mīcīt, smaržot, garšot un cept piparkūkas- rullēt, spiest ar formiņām, rotāt. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma -Pēc iespējas izmantot sniegu sportiskām aktivitātēm. Grupas laukumā turpināt izmantot ierīces- 

šļūkt, kāpt, šūpoties, iet, skriet, rāpties. Vingrināties iet rūķu solī- rokas turot uz celīšiem. Attīstīt prasmi veikt saskaņotas darbības, izmantojot 

lielu audumu un "sniega pikas", pēc signāla tās metot gaisā. Pilnveidot prasmi mazgāt un rūpīgi noslaucīt rokas. Mudināt visus bērnus lietot 

podiņu. 

 

4.nedēļa. Starp svētkiem. 
Dabaszinātņu mācību joma -Patstāvīgi izvēlēties un darboties ar dažādu materiālu priekšmetiem grupā, nosaukt tos. Pastaigās vērot un centies 

raksturot laika apstākļus- auksts, stiprs vējš, lietus, sniegs, peļķes, apmācies, mākoņains, saulains. Ieklausīties dabas skaņās- lietus sitas logā, šalc 

koki vējā. 

Matemātikas mācību joma-Turpināt darboties ar iepazītām didaktiskajām spēlēm 'Izrotā egli ar krāsainiem korķiem", 'Atrodi eglei otru pusi", 

"Kas noslēpies aiz sniegpārslas", "Kas ir dāvanā". Darbošanās ar knaģiem-"Saspraud eglei zarus". 

Valodu mācību joma -Lasīt M. Stārastes pasaku par mazo eglīti mežā, kura kļuva par Ziemassvētku princesi. Ar jautājumu palīdzību rosināt 

bērnus pastāstīt par svētku svinēšanu mājās. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma -Aplūkot un nosaukt dažādos svētku rotājumus grupā, logos, laukumos, ciematā. Pēc uzaicinājuma, 

piedalīties pieaugušo organizētajās aktivitātēs. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Atkārtot rotaļas ar dziedāšanu, kuras bērniem sagādā pozitīvas emocijas dažādos 

dienas momentos. Papildināt aplicēto sniegavīru ar sniegpārslām, kuras zīmēt ar spiedogiem un balto guašu. 

Tehnoloģiju mācību joma -Pilnveidot prasmi satvert sīkus priekšmetus un tos pielīmēt, rotājot egles trafaretu ar dažādiem materiāliem 9papīrs, 

plastmasa, dzija). Didaktiska spēle "Izrotāsim egli", attīstīt novērošanas spējas un iemaņas ievietot formu atbilstošā vietā. 



Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma -Aktīvi darboties laukumā ar pieejamiem priekšmetiem, ierīcēm, materiāliem. Izmantojot lielu 

audumu un "sniega pikas", attīstīt prasmi veikt saskaņotas kustības visiem kopā pēc signāla. Sporta nodarbībās turpināt darboties ar bar bumbām. 

Turpināt pilnveidot prasmi patstāvīgi mazgāt rokas un rūpīgi tās noslaucīt savā dvielī. Visus bērnus mudināt lietot podiņu. 


