
 

Mācību jomu pamatprasmes 

 

Valodu 

Veselības un 

fiziskās aktivitātes 

 

Dabaszinātņu 

Kultūras izpratnes 

un pašizpausmes 

mākslā 

 

Matemātikas 

 

Sociālā un 

pilsoniskā 

 

Tehnoloģiju 

Klausās tekstu, nosauc 

tajā darbojošās personas, 

atstāsta notikumus, 

izdomā teksta 

turpinājumu. (3. posms)  

 

 Skaņu apzīmē ar 

atbilstošu burtu. (3. 

posms) 

 

Ar prieku iesaistās 

fiziskajās aktivitātēs 

un veido veselīga 

dzīvesveida 

ieradumus. (3. 

posms)  

 

 Ikdienā regulāri 

ievēro personīgo 

higiēnu. (3. posms) 

 

Novēro debess 

ķermeņus, stāsta par 

novēroto. (3. 

posms)  

 

 Stāsta par atšķirīgās 

diennakts daļās un 

gadalaikos 

novērotajām 

pārmaiņām dabā un 

laikapstākļiem. (3. 

posms) 

 

Mākslinieciskajā 

darbībā mērķtiecīgi 

eksperimentē ar paša 

izvēlētiem 

materiāliem un 

tehniskajiem 

paņēmieniem. (3. 

posms) 

 

Praktiskā darbībā 

nosauc priekšmetu 

skaitu desmit 

apjomā. (3. posms) 

 

 Prognozē dažādas 

rīcības sekas ar 

personīgo veselību 

un drošību saistītās 

ikdienas situācijās 

(saskarsme ar 

pazīstamu cilvēku 

un svešinieku, 

veselībai kaitīgu 

vielu lietošanas un 

sadzīves 

traumatisma risku 

mazināšana mājās, 

izglītības iestādē, uz 

 Apgūst dažādus 

darba paņēmienus 

un drošības 

noteikumus savas 

ieceres īstenošanai 

no papīra un 

tekstilmateriāliem: 

līmē patstāvīgi, 

izvēlas atbilstošu 

līmi un līmēšanas 

paņēmienu, ievēro 

drošības 

noteikumus; 

izplēš no papīra 

Laika posms Temats 
Ziņa bērnam – 

 
Vērtības, tikumi Caurviju prasmes 

01.12. – 30.12. Gaismas laiks Es spēju svētkus radīt  pats un 

sniegt  prieku citiem. 

Līdzcietība, centība Kritiskā domāšana un 

problēmrisināšana – nosaka 

pazīstamu situāciju, 

notikumu cēloņus  un sekas. 

Jaunrade un uzņēmējspēja 

– vēlas apgūt jaunas 

prasmes. 



ielas, rotaļās brīvā 

dabā, pie 

ūdenstilpēm un 

spēļu laukumos, kā 

arī ugunsdrošības, 

ceļu satiksmes 

drošības, 

elektrodrošības 

noteikumi). (3. 

posms) 

 

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 - Diena un nakts 

Valodu mācību joma - Attīsta prasmi klausoties uztvert teksta saturu, atbildēt uz jautājumiem par to. Latviešu tautas pasaka, kurā ir vārds 

"seši": " Lapsa cep vaboles"'. Nosauc saklausīto skaņu, izliek no pazīstamiem burtiem savu vārdu un citus sev aktuālus vārdus un vārdu 

savienojumus. Patstāvīgi raksta burtu elementus pēc dotā parauga. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Kopā ar skolotāju pārrunā drošības noteikumus, kas saistās ar personīgo drošību un veselību. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Mākslinieciskajā darbībā eksperimentē ar paša izvēlētajiem materiāliem un 

tehniskiem paņēmieniem. Modelis ''Diena un nakts". 



Dabaszinātņu mācību joma - Zina, ka diennakts ir viena diena un nakts kopā. Mācās izprast laika ritumu un tās saistību ar Zemes kustību 

(jautājumi, vērojumi dabā, stāstīšana par savu pieredzi, modeļa "Diena un nakts" gatavošana, zīmēšana pēc tieša vērojuma gan bērnudārzā, gan 

mājās kopā ar vecākiem). 

Matemātikas mācību joma - Izmantojot redzi, dzirdi, tausti, prot atrast un nosaukt priekšmetus/ lietas, kas ir seši. Pilnveido izpratni par skaitli 

6 un tam atbilstošo ciparu 6. Darba lapa"Skaiti!, Raksti!''  

Tehnoloģiju mācību joma - Mācās dažādas tehnikas , paņēmienus un modeļus gatavot pēc parauga. Kuba modelis. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Skaidro, kāpēc ir svarīga tīrība un kārtība. Patstāvīgi iztīra zobus, noslauka degunu, muti 

(pedagogs seko, lai bērni ievērotu personīgo higiēnu, sniedz atbalstu). 

  

2. nedēļa -  Guļampasakas. Kas palīdz zobiem būt veseliem? 

Valodu mācību joma - Mācās atstāstīt dzirdētā teksta saturu tuvu tekstam un brīvi. Attīsta prasmi saskatīt teksta saturu  un tā ilustrācijas 

saistību. Piedalās sarunā. R.Kinclere - Bēnke "Šūpuļdziesma'', '' Labu nakti, pelīt!''. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma -Veido ieradumu regulāri tīrīt zobus. Sarunas, pārrunas, izziņas materiāls- zobu veselība, kopšana, veselīgs 

uzturs. Klausīšanās teksts -"Tīrīt zobus!" 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Mācās , stāstot par pasaku, nosaukt galvenos varoņus, izmantojot ilustrācijas. 

Piedalās dzirdētā teksta dramatizācijā. Uzdevums darba lapā "Vēro un stāsti". 

Dabaszinātņu mācību joma - Zina, kādam nolūkam cilvēki lieto kalendāru (diennakti kalendārā apzīmē ar vienu rūtiņu, kopīgi izpēta dažādus 

kalendārus, noskaidro, pārrunas- kāpēc cilvēkiem vajadzīgs kalendārs). 



Matemātikas mācību joma - Mācās pazīt kubu. Nosaka punktu daudzumu uz kubveida metamā kauliņa katras skaldnes. Darba lapa "Skaitļi un 

figūras". 

Tehnoloģiju mācību joma - Vingrinās līmēt materiālus pie pamatnes, ievērojot līmēšanas secību. Pašu darināta darba lapa - Priecīgais un 

bēdīgais zobiņš. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma - Veido veselīga dzīvesveida ieradumus, apzinoties riskus veselībai un mācoties tos novērst. Ir 

priekšstats par veselīga uztura un našķu ietekmi uz zobu veselību. 

  

3. nedēļa - Nedēļa. Gatavošanās svētkiem 

Valodu mācību joma - Mācās tekstā uztvert atsevišķas detaļas un tās attēlot ar kustībām. Mācās uztvert un saukt pretējas nozīmes vārdus. 

Attīsta prasmi uztvert skaņas vārdos, tās diferencēt. Klausīšanās teksts -  no grāmatas ''Brīnumdzejoļi" 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma -  Ir izpratne par to, kāpēc ir jāievēro drošības noteikumi. Iepazīstas ar ugunsdrošības un elektrodrošības 

noteikumiem. Problēmsituāciju modelēšana. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Mērķtiecīgi  izmanto mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un , ja nepieciešams 

kombinē tos. 

Dabaszinātņu mācību joma - Mācās lietot kalendāru, sasaistot ar savu ikdienu ( praktiska darbošanās ar grupā izvietotu kalendāru; katru dienu 

to papildina ar ciparu, nedēļas dienu , laika apstākļu nosaukumu kartītēm). Darbs ar attēlu "Nedēļa". Uzdevums darba lapā "Raksti 7! Stāsti!" 

Matemātikas mācību joma - Izmantojot redzi, dzirdi, tausti, prot atrast un nosaukt priekšmetus/lietas, kas ir septiņas. Paplašina izpratni par 

skaitli 7 un tam atbilstošo ciparu 7. Spēle "Domino pirkstiņi". Darba lapa "Skaiti! Raksti!" 



Tehnoloģiju mācību joma - Mācās veidot Ziemassvētku rotājumus pēc parauga  un brīvas izvēles.  Ziemassvētku apsveikums"Bārkstainā 

egle"". Ievēro drošības noteikumus, strādājot ar šķērēm. 

Veselības un fiziskā aktivitātes mācību joma - Praktiskā darbībā ripina priekšmetus joslās. Met un tver priekšmetu pārī. Spēles , rotaļas. 

  

4. nedēļa - Egle.  Svētku diena 

Valodu mācību joma - Attīsta prasmi klausīties un uztvert teksta saturu, atbildēt uz jautājumiem. Ir priekšstats par teksta pamatdomu, mācās to 

izteikt saviem vārdiem. Mācās uztvert izteiksmīgu runu. Klausīšanās teksts - F.Lelažs, A.Friska "Mazais bērziņš un lielā egle", latviešu tautas 

pasaka, kurā ir vārds "septiņi" : l.t.p. "Kā vārna kvasu darījusi." 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - Noskaidro, kā pareizi lietot elektroierīces. Prognozē, kas varētu notikt, ja neievērotu noteikumus. Drošība 

pie eglītes, piesardzība ar uguni (pārrunas, situāciju izspēlēšana). 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma - Eksperimentē ar krāsām, līnijām, laukumiem, tekstūrām. Griež un līmē dažādas 

formas. 

Dabaszinātņu mācību joma - Praktiski darbojas ar modeli " Diena un nakts", darba lapā apskata zīmējumu un noskaidro, ko var redzēt dienā, 

ko naktī; ko dzirdam dienā, ko naktī; spēlē ritmiskas. skaņu spēles. Pārgājiens - Ciemos pie eglītes, kuru bērni paši iestādīja pie bērnudārza 

teritorijā. 

Matemātikas mācību joma - Paplašina izpratni par riņķi. Prot veidot ritmiskas rindas. Darba lapa "Rotājumi". Digitālie materiāli. 

Tehnoloģiju mācību joma - Pielieto dažādus paņēmienus un drošības noteikumus materiālu un instrumentu izmantošanā (piparkūku 

gatavošana, rotāšana). 



Veselības un fiziskā aktivitātes mācību joma - Lec no dažādām virsmām, uzrāpjas un prot tikt lejā. Vingrošanas sols, krēsls, vingrošanas 

siena. 

 


