
“Kamoliņu” grupas plāns septembra mēneša 1. nedēļai  

Laika posms Temats 
Sasniedzamais 

rezultāts 

Ziņa bērnam – 

 
Vērtības, tikumi Caurviju prasmes 

01.09.2022. -09.09.2022. 

 

Draugi un darbi 

 

 Bērni atgriežas 

bērnudārzā, satiek 

bijušos un jaunos 

draugus, veic dažādus 

darbus. 

Cilvēka cieņa 

Savaldība 

 

Kritiskā domāšana un 

problēmrisināšana - 

nosaka pazīstamu 

situāciju, notikumu 

cēloņus un sekas. 

. 

 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 

Valodu 

Veselības un 

fiziskās aktivitātes 

 

Dabaszinātņu 

Kultūras izpratnes 

un pašizpausmes 

mākslā 

 

Matemātikas 

 

Sociālā un 

pilsoniskā 

 

Tehnoloģiju 

  Skaņu apzīmē ar 

atbilstošu burtu. (3. 

posms) 

 Raksta rakstītos 

burtus neierobežotā 

laukumā. (3. posms) 

  Saprotami un 

secīgi stāsta par 

redzēto, dzirdēto, 

piedzīvoto, arī par 

savām emocijām un 

rīcību. (3. posms) 

 Ikdienā regulāri 

ievēro personīgo 

higiēnu. (3. posms) 

Pārvietojas sev un 

citiem drošā veidā 

dažādās šķēršļu 

joslās un kustību 

rotaļās; apvieno 

soļošanu, skriešanu, 

rāpošanu, rāpšanos, 

notur līdzsvaru, 

izvēlas 

pārvietošanās veidu 

atbilstoši situācijai. 

(3. posms) 

Stāsta par atšķirīgās 

diennakts daļās un 

gadalaikos 

novērotajām 

pārmaiņām dabā un 

laika apstākļiem. (3. 

posms) 

  Mākslinieciskajā 

darbībā mērķtiecīgi 

eksperimentē ar paša 

izvēlētiem 

materiāliem un 

tehniskajiem 

paņēmieniem. (3. 

posms) 

  Dejo vienkāršus 

deju soļus atbilstoši 

mūzikas ritmam un 

tempam. (3. posms) 

Skaitu apzīmē ar 

tam atbilstošiem 

cipariem, raksta 

ciparus. (3. posms) 

Praktiskā darbībā 

veido skaitļa sastāva 

dažādas variācijas 

desmit apjomā. (3. 

posms) 

Apzinās sevi un 

piederību ģimenei; 

stāsta par savu 

dzīvesvietu un tās 

tuvāko apkārtni, kur 

jūtas emocionāli un 

fiziski droši. (3. 

posms) 

Saprot vienotu 

kārtības un drošības 

noteikumu nozīmi, 

ievēro tos. (3. 

posms) 

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 

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 - Es un mani draugi. 

Valodas mācību joma - 5gad. Apgūst tekstu rīta aplim, mācās ieklausīties citu teiktajā un papildināt to. Prasme atbildēt uz jautājumiem, veidot stāstījumu par 

piedzīvoto, redzēto. Vingrinās pēc parauga uzrakstīt savu vārdu. 6gad. Sarunājoties izsakās par sev aktuālām tēmām, veidojot teikumus. Atrod grupas telpās 

burtus A un Ā, nosauc attēlos redzamos zīmējumus. Vingrinās A un Ā burta rakstībā gan ierobežotos, gan neierobežotos laukumos. Vingrinās runāt no galvas 

apsveikuma vārdus Tēva dienai. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma - 5gad. Mācās sadarboties, kopīgi rotaļājoties un spēlējoties. Zina, ka grupā ir lietas, ko izmanto kopīgi, ar kurām jādalās. 

Prot nosaukt savu vārdu, uzvārdu. Rotaļa - Kā tevi sauc? 6g.Pārruna - Veidojam grupas kārtības noteikumus - Kas man patīk un ko es vēlos mainīt? Kā būtu 

rīkojies es? Kā saprotam vārdus - taupība mūsu ikdienā? (ūdens, papīrs un elektrība).Sarunās ievēro principu nepārtraukt iepriekšējo runātāju, mācās uzklausīt 

skolotāju un grupas biedru. 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā mācību joma - 5gad. Iepazīst dažādus vizuālās mākslas materiālus, salīdzina, nosauc. Mācās tos praktiski 

pielietot un novietot plauktā. Prasme vienā darbā apvienot vairākas tehnikas un materiālus - Dāvana tētim. 6gad. Veido apsveikumu Tēva dienai, zīmējot tēta 

portretu rāmītī dažādās tehnikās. 

Dabaszinātņu joma - 5gad.6g.Pārruna - Ar ko raksturīgs rudens? Daba mūsu b/d teritorijā. Vai atceramies koku un puķu nosaukumus? Nosauktos kokus atrast 

b/d teritorijā. Cik to ir? 

Matemātikas mācību joma - 5gad. Raksturo objektu kopas pēc daudzuma (vairāk, mazāk, tikpat). Darbs ar dabas mat. Skaita objektus 1-5 robežās. Vingrinās 

6g.Atkārtot un nostiprināt iepriekš apgūtos priekšstatus par skaitļiem un cipariem, to rakstība. Skaitīšana dabā 

Tehnoloģiju joma - 5gad. Prasme nogriezt ar šķērēm nogriezt noteikta garuma dzijas gabalu un apsiet savam draugam ap roku- Drauga rokassprādze. 6g. 

Atkārto un nostiprina prasmes un iemaņas darboties ar papīru, orientāciju lapā. Vingrinās izlikt un apvilkt priekšmetus lapā, ievērojot lapas maksimālo 

piepildījumu. 

Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma -.Apgūst drošas pārvietošanās iemaņas, skrienot, soļojot, veicot attīstošus vingrojumus un piedaloties stafetēs un 

kustību rotaļās. Ikdienā ievēro personīgo higiēnu, demonstrē savas pašapkalpošanās prasmes. 

 

 


