
“Rūķīšu” grupas plāns novembra mēneša 1. un 2. nedēļai 

Laika posms Temats 
Sasniedzamais 

rezultāts 

Ziņa bērnam – 

 
Vērtības, tikumi Caurviju prasmes 

01.11.2021.-30.11.2021. 

 

Manas mājas 

 

 

Rosināt bērnus 

apzināties 

pamatvērtības: māja, 

ģimene, valsts 

Mēs katrs dzīvojam savā 

ģimenē, mājā un valstī, 

kurā jūtamies droši un 

labi. 

 

Centība 

Ģimene 

 

Pašvadīta mācīšanās. 

 Darbojas patstāvīgi, ar 

atbalstu pārvar grūtības. 

. 

 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 

Valodu 

Veselības un 

fiziskās 

aktivitātes 

 

Dabaszinātņu 

Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā 

 

Matemātikas 

 

Sociālā un 

pilsoniskā 

 

Tehnoloģiju 

 Atbild uz jautājumu 

ar darbību vai 

vārdiem. (1. posms) 
 

  Ar prieku iesaistās 

fiziskajās aktivitātēs 

telpās un ārā, ievēro 

dienas režīmu. (1. 

posms) 
 

 Praktiskā darbībā 

iepazīst no 

plastmasas, papīra, 

akmens, koka 

izgatavotus 

priekšmetus. (1. 

posms) 
 

 Izmanto 

mākslinieciskajā 

darbībā dažādus 

materiālus un 

tehniskos 

paņēmienus. (1. 

posms) 
 

 Atšķir priekšmetu 

apaļas un stūrainas 

formas apkārtējā 

vidē. (1. posms) 
 

Atpazīst Latvijas 

karogu. (1. posms) 

Nosauc valsti, kurā 

dzīvo. (1. posms) 

 Rada konstrukciju, 

savietojot vienkāršus 

telpiskus objektus. 

(1. posms) 
 

 



Saturs 

1. nedēļa 
Dabaszinātņu mācību joma -Vērot pārmaiņas dabā -pastaigas laikā un attēlos (vēss, vējains mākoņains, mitrs, drēgns). Rosināt nosaukt 

novērotās dabas parādības. 

Matemātikas mācību joma- Pastaigu laikā vērot dzīvojamās mājas ciematā un tuvākajā apkārtnē, veidojot izpratni par jēdzieniem liels un mazs 

(lielas daudzstāvu mājas, mazas vien stāvu mājas). 

Valodu mācību joma - Aplūkojot attēlus un  ģimenes fotogrāfijas  rosināt atpazīt savas ģimenes locekļus, nosaukt tos, nosaukt darbības ko tie 

veic. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Vērojot rotājumus grupas telpā, attēlos un pastaigas laikā ciematā, veidot izpratni par valsts simboliem un 

atpazīt tos.( Latvijas karogs, prezidents). 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Rosināt aktīvi līdzdarboties dziedot un atdarinot dažādas darbības, rotaļās ar 

dziedāšanu. Krāsot mājas, izmantojot guaša krāsas. Pievērst uzmanību pareizam otas satvērienam. 

Tehnoloģiju mācību joma - Konstruēt galdu, gultu, krēslu lielai un mazai lellei, izmantojot sīko un lielo celtniecības materiālu. Veidot 

plastilīna glezniņas istabas dekorēšanai. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Pilnveidot prasmi rūpīgi nomazgāt rokas ar ziepēm, pirms tam pavilkt piedurknes uz augšu un 

rūpīgi noslaucīt rokas. Rosināt lielākos bērnus patstāvīgi doties uz podu. 

  

2. nedēļa 
Dabaszinātņu mācību joma - Vērot pārmaiņas dabā - lietus, migla, vējš, mākoņains. Veidot izpratni par laika apstākļiem atbilstošu apģērbu. 

Matemātikas mācību joma - Didaktiskas rotaļas "Atbilstoša lieluma mājiņas lāčiem". Pastaigas laikā vērot un atpazīt ciematā esošās lielās 

mājas un mazās mājas. 

Valodu mācību joma - Pasaka par sivēntiņiem, izmantojot flanelogrāfa figūras. Didaktiska rotaļa "Saliec māju no detaļām", lai papildinātu 

vārdu krājumu ar vārdiem - sienas, jumts, durvis, logi, skurstenis. Rosināt parādīt tos uz pašdarinātajām mājiņām un attēlos,saskatīt ciematā 

esošajām mājām. Didaktiska rotaļa "Atrodi atbilstošas krāsas mājiņu".  

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Rosināt, pastaigas laikā un apskatot attēlus, saskatīt Latvijas simbolus un salīdzināt tos pēc lieluma. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Pēc vērojuma pastaigā un apskatot attēlus,  zīmēt dūmus no skursteņiem, 

izmantojot krāsu zīmuļus. Pievērst uzmanību pareizam zīmuļa satvērienam. Darboties mūzikas pavadībā, pilnveidot prasmi dziedāt un dejot.  

Tehnoloģiju mācību joma - Aplicēt mājām logus, durvis un skursteni, lai nostiprinātu mājas konstrukciju labāku izpratni. Konstruēt dažādas 

mājas ( lielas, mazas), no mazā un lielā celtniecības materiāla, lai nostiprinātu jēdzienu izpratni. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Turpināt pilnveidot prasmi rūpīgi nomazgāt rokas ar ziepēm, pirms tam pavilkt piedurknes uz 

augšu un rūpīgi noslaucīt rokas. Sporta nodarbībās rāpošana pa vingrošanas solu un grīdu ar izlīšanu zem šķēršļa. Kustību rotaļa "Saulīte un 

lietus". 


