
 
 
 

Nedēļu tematiskais plānojums un uzdevumi 1.jaunākajai grupai 
(1,5 – 3 g.) 

 
2017./2018.m.g.  

 
  Uzdevumi  

 

Septembris  

 

Iepazīšanās 

nedēļa 

 

Rudens 

krāsas ziedu  

krāšņumā 

 

 

 

 

Ābolu laiks 

 

 

 

 

“Miķelīt’s 

bagāts vīrs” 
  

Es esmu telpā - veidot izpratni par sevi, apkārtni un sabiedriskās dzīves 

norisēm. Apzinās savu ķermeni. Atpazīst sevi spogulī. Reaģē uz savu 
vārdu. TĒVU DIENA (10.09) 

 
Es esmu - veidot izpratni par sevi, apkārtni un sabiedriskās dzīves 

norisēm. Apzinās savu ķermeni. Atpazīst sevi spogulī. Reaģē uz savu 
vārdu. Veicināt iemaņas kultūrhigiēnisko normu ievērošanā – mācīties ēst 
ar karoti vai dakšiņu, lietot tualeti, mazgāt rokas, mācīties apģērbties. 
 
Es iepazīstu pasauli rotaļājoties – darbojas ar priekšmetiem, 
piemēram, rotaļlietām un sadzīves priekšmetiem. Saprot, ko drīkst un ko 
nedrīkst darīt. Pazīst cilvēkus, ar kuriem ir ikdienas saskarsmē. Darbojas 
ar priekšmetiem (rotaļlietām) patstāvīgi un skolotāja vadībā. 
OLIMPISKĀ DIENA-22.09. 
 
Es krāsu pasaulē - orientējas tuvākajā apkārtnē. Izprot norādījumus, 
piemēram, lūdzu, atnes, noliec, met. Saskata krāsas, vērojot priekšmetus 
vai priekšmetu attēlus. Veidot pirkstu, plaukstu nospiedumus, piemēram, 
smiltīs, ar pirkstiņkrāsām uz papīra. 
Izstāde – 29.09. – Miķeļu diena – ražas svētki 

 

Oktobris  
 

Sveika, māsa 

krāsa!  

 

 

 

Rudens 

pavadoņi 

-  kastaņi un 

zīles 

 

Zīļuku nedēļa 

 

 

Dzīvnieku 

nedēļa 
 

 

 
Pasaule skan – Apgūst elementārus pašapkalpošanās darbus. Atpazīst 
skaņas tuvākajā apkārtnē. Izzina apkārtējo vidi. Vēro dabas objektus un 
norises. Pazīt pamatkrāsas (dzeltens, sarkans, zils). 02.10.-06.10. – 
bērnudārza  DZIMŠANAS DIENAS nedēļa. 01.10. – 
skolotāju diena. Teātris “Buratino piedzīvojumi” – 
4.10.plkst.11.30 
 
 
Rudens skaņa - Atdarina dabā dzirdamas skaņas. Veic darbības ar 
telpiskām formām (priekšmetiem, rotaļlietām), piemēram, ievietot, izņemt, 
uzlikt, uzvērt, salikt, izjaukt, izlikt rindā. Atpazīst skaņas tuvākajā 
apkārtnē. 
– 9.10. – 13.10. Vectēvs, vecmāmiņa. 
Es darbojos ar dabas materiāliem – Darbojas ar priekšmetiem 
patstāvīgi, piemēram, izliek rindā un izjauc. 
 
Es mūsu apkārtnē - Vērot kustīgus, spilgtus dabas objektus, piemēram, 
dzīvniekus, augus. Iepazīt tuvākās apkārtnes dabas objektus. 
23.10.plkst.12.00 – leļļu teātris  “Ķiplociņš okeānā” 



 

Novembris  
 

Maizes 

nedēļa 

 

 

Mārtiņnedēļa 

 

Latvijas 

dzimšanas 

diena 

 

Lauku sēta 

Es vēlā rudenī – mācās darboties radoši, attīstot roku sīko muskulatūru 
un apzinoties sava veikuma nozīmīgumu. Saprot, ko drīkst un ko nedrīkst 
darīt. Pazīst dažus sadzīvē biežāk lietojamus priekšmetus. 
 
Mārtiņdiena – mācās iesaistīties rotaļās. Piedalīties gadskārtu ieražu 
svinēšanā. Darbs Mārtiņdienas tirdziņa gatavošanai.  
 
Es savā zemē – mācās saprast jēdzienus, kas saistās ar tuvāko dzīves 
vidi, piemēram, mājas, pagalms, pilsēta. Piedalīties valsts svētku un citu 
nozīmīgu dienu svinēšanā. 16.11. plkst.12.00 – koncert-teātris 
“Notikumi virtuvē” 
Es lauku sētā - mācās pazīt 2–3 laukos sastopamus dzīvniekus. Vēro 
dzīvniekus tuvākajā apkārtnē, piemēram, zīdītājus, putnus. Atdarina 
zināmo dzīvnieku kustības un izdotās skaņas. 
Advente 

 

Decembris  
Cimdi, zeķes, 

zābaciņi... 

 

Sidraba 

mēnestiņš 

veļas pa 

gaisu... 

 

Rūķu nedēļa 

 

Laimīgu 

Jauno gadu! 

Es ceļā uz Ziemassvētkiem – mācās atdarināt dzīvnieku kustības un 
skaņas. Emocionāli uztver dzirdēto pasaku, dzejoli, skaitāmpantu.   
 
Pasaku valstībā svētkus gaidot – mācās paust emocionālu attieksmi 
pret daiļdarba tēliem. Emocionāli uztver dzirdēto pasaku, dzejoli, 
skaitāmpantu.   
 
Pasaku tēli Ziemassvētkos – mācās un nosauc vārdus, kas izsaka 
pieaugušo un bērnu darbības tuvākajā apkārtnē. Atbild uz jautājumu par 
to, ko redz, dzird, dara. 
 
Jauno gadu sagaidot – mācās nosaukt grāmatas ilustrācijās redzamo. 
Atbild uz jautājumu par to, ko redz, dzird, dara. 

 

Janvāris  
 

Grāmatu 

nedēļa 

 

Diena un 

nakts 

 

 

Transports 

 

 

 

Apģērbs 

 
Pasaku tēli gadu mijā – prot nosaukt grāmatas ilustrācijās redzamo. 
Atbild uz jautājumu par to, ko redz, dzird, dara. Mācās šķirt grāmatu lapas. 
Noskaidro, ko drīkst, ko nedrīkst darbojoties ar grāmatām. 
Diena un nakts – mācās lietot apstākļa vārdus, kas norāda laiku, 
piemēram, šodien, rīt, vakar. Mācās noteikt, ko dara dienā, ko dara naktī. 
Kad spīd saule, kad spīd mēness. 
Transports – jau darbojas ar priekšmetiem, piemēram, ver, skrūvē, 
saliek, ieliek, izņem, atver, plēš. Mācās izrunāt vārdus, ne tikai skaņu 
apzīmējumus (nevis vau-vau, bet suns). Lietot darbības vārdus, kas 
apzīmē transporta līdzekļu kustību, dzīvu būtņu darbības. 
Es un apģērbs – prot darboties daudzveidīgi ar priekšmetiem. Tīt, aptīt, 
locīt, plēst. Sakārtot apģērbu uz krēsliņa. Pazīst apģērba daļas, nosauc 
tās. Apģērbj lelli (ne tikai noģērbj). 

 

Februāris  
Sveču stāsti 

 

Manas   

rotaļlietas 

 

Es, es – re 

kur ES! 

Skaņu 

pasaule – 

ieklausies…! 

Es iepriecinu citus cilvēkus – mācās saprast jēdzienus „liels”, „mazs”. 
Salīdzina krasi atšķirīga lieluma priekšmetus. Līmēt sagataves uz 
pamatnes. SVEČU LIEŠANA (02.02.) 
Papīra rotaļlietas – mācās patstāvīgi darboties ar tuvākajā apkārtnē 
esošajiem dabas materiāliem, piemēram, uzliek, ieliek, šķiro. Saskata 
krāsas, vērojot priekšmetus vai priekšmetu attēlus. Meteņi – 
pavasara gaidīšanas svētki (11.02.)   
Es un mans ķermenis - Saliek formu no 3 sastāvdaļām dilstošā/augošā 
secībā. Darbojas ar priekšmetiem patstāvīgi, piemēram, uzliek vienu virs 
otra, izliek rindā un izjauc. Salīdzina savas ķermeņa daļas (deguns, acis 
utt.) ar rotaļlietām. VALENTĪNDIENA 
Mana balss, skaņa un klusums – mācās un jau saklausa ātru un lēnu 
tempu, to atdarinot kustībā. Prot runāt čukstus. 02.03. plkst. 12.00 – 
leļļu teātris “Uz pirātu kuģa” 



 

Marts  
Meža 

dzīvnieki 

 

 

Mājdzīvnieki 

 

 

Pavāri  

 

 

Rūķu nedēļa 

pavasarī 

Dzīvnieki pavasarī – mācās krāsot laukumus, piemēram, ar krāsainiem 
zīmuļiem, krītiņiem, pirkstiem, otu, sūkļiem. Atrast starp dotiem 
priekšmetiem krasi atšķirīgus priekšmetus, piemēram, īsu/garu, 
mīkstu/cietu. Salīdzināt un savieno priekšmetus, lietot tos mērķtiecīgi. 
Dzīvnieki pavasarī – mācās veidot pirkstu, plaukstu nospiedumus, 
piemēram, smiltīs, ar pirkstiņkrāsām uz papīra. Atrast starp dotiem 
priekšmetiem krasi atšķirīgus priekšmetus, piemēram, īsu/garu, 
mīkstu/cietu. Salīdzināt un savieno priekšmetus, lietot tos mērķtiecīgi. 
Pieaugušo darbs – mācās griezt ar grieznēm vienkāršu formu siluetus. 
Savienot punktus, krāsot laukumus, apvilkt kontūras. Lietot personas, 
norādāmos un piederības vietniekvārdus.  PŪPOLSVĒTDIENA 
Pavasara tuvošanās - mācās atšķirt diennakts daļas (diena, nakts, rīts, 
vakars). Iesaistās pirkstu spēlēs un kustību rotaļās. Saskaņot vārdus 
dzimtē, skaitlī, locījumā. 
LIELĀ PIEKTDIENA 

 

Aprīlis  
 

Lieldienas 

 

Kas kaitēja 

putniņam 

būt! 

 

 Esmu vesels! 

 

„Kukaini, 

ragaini...”. 

LIELDIENAS – mācīt pareizi izrunāt līdzskaņus. Nosaukt priekšmetu un 
dabas objektu raksturīgākās īpašības. Satvert un turēt rokā zīmuli, otu, 
darboties ar tiem. Švīkā, apļo baltā papīra lapā. Vēro, kā pieaugušie 
raksta, zīmē.  
Putni dabā – mācīt būt uzmanīgiem un iecietīgiem pret citiem. Lietot 
pieklājības vārdus. Sadarboties ar bērniem un pieaugušajiem. Vērot 
dzīvniekus tuvākajā apkārtnē, piemēram, zīdītājus, putnus, kukaiņus. 
Parki, dārzi pavasarī – jau prot patstāvīgi apmeklēt tualeti. Ievērot 
personīgo higiēnu (regulāri tīrīt zobus, mazgāt rokas). Pazīt cilvēka 
ķermeņa daļas. Ievērot drošības noteikumus atbilstoši situācijai. 

30.04. brīvdiena- pārcelta uz 21.04. 
Kukaiņi, putni – mācās pētīt dabas norises. Vērot auga izmaiņas 
dažādos gadalaikos. Saudzīgi izturēties pret augiem. Vēro dzīvniekus 
tuvākajā apkārtnē, piemēram, zīdītājus, putnus, kukaiņus. 

 

Maijs  
Mamma, tētis, 

ES – uz šīs 

pasaules!  

 

Pavasaris – 

brīnumdaris 

 

 

Smilšu rausis 

 

 

 

Vasariņa klāt! 

Latvijas neatkarības diena 
Mātes diena – mācās izprast priekšmetu lietojumu. Izmantot priekšmetus 
atbilstoši paredzētajam nolūkam, pēc izmantošanas sakārtot un nolikt tos 
vietā. Veidot aplikāciju, izmantojot dažādu figūru sagataves. 
Jūra, upes, ezeri – mācās nosaukt savu un tuvāko cilvēku vārdus. 
Nosauc vārdus, kas izsaka pieaugušo un bērnu darbības tuvākajā 
apkārtnē. 
Vasarsvētki 
Zeme, akmeņi – jau prot ievērot pieaugušo norādījumus, piemēram, 
paņemt, nolikt, sakārtot. Darboties ar dabas materiāliem, piemēram, 
smiltīm, akmeņiem. Zina drošības noteikumus tos lietojot. Prot darboties 
ar mitrām smiltīm, „cept” smilšu kūkas. 
Vasara nāk –  mācās noteikt virzienu telpā attiecībā pret sevi. Atšķirt 
diennakts daļas (diena, nakts, rīts, vakars). Griezt ar grieznēm vienkāršu 
formu siluetus. Burzīt papīru un līmēt to uz pamatnes. Salikt no dažādām 
figūrām un siluetiem ritmiskus rakstus pēc parauga. 

 
Jūnijs 
Jūlijs 

 
ATVAĻINĀJUMS 

 
 

  
Eksperimenti ar saules iedarbību uz augiem  
LĪGO  
Herbārija veidošana, augu vākšana  
Vasara – debesis saulainā dienā, apmācies laiks – vērot 
un uzreiz attēlot to tēlotājdarbībā  
Ūdens – eksperimenti ar ūdeni, rotaļas ar ūdeni – 14. 
Herbārijs – augu kārošana – kārtot herbāriju albumā 
Brīvdienas ir klāt!  – mazgāt rotaļlietas, labot grāmatas, 
kārtot galda spēļu kastes utt 

 

 

 


