
 

 
 

GALVENIE TĒMU PLĀNI 2017./2018.m.g. 

 
Septembris – vecāku sapulce  

Mēneša tēma - Dzīves pamats - darbs un tikums. Rudens. Es ģimenē.  
 

1. Es un bērnudārzs – Zinību diena - 1.09. 
 

2. Es un pieklājīga uzvedība, valoda – 04.09.-08.09. – vingrināt domāt un atbildēt uz 
jautājumiem; kāds es esmu, ko pa vasaru esmu iemācījies, kas manī ir mainījies? Kādus 
notikumus esmu redzējis, ko sapratis?  TĒVU DIENA (10.09) 

 
3. Drošība vidē – 11.09.–15.09. - gūt priekšstatu par ceļu satiksmes noteikumiem, ievērot 

drošības noteikumus vācot dabas materiālus, ievērot instrukcijas bērniem, personisko 
higiēnu. Pētīt – kādas vides ir man apkārt, kāda drošība tajās jāievēro.  
 

4. Es iepazīstu pasauli rotaļājoties – 18.09 – 22.09 – veicināt saskarsmes spējas. Mans 
ikdienas darbs, darba tikums. Palīdzēt citiem, mani ikdienas pienākumi, ko nozīmē vārdi 
“katrai lietai sava vieta”. OLIMPISKĀ DIENA-22.09.http://olimpiade.lv/lv/olimpiska-
diena/olimpiska-diena-2017/jaunumi/olimpiska-diena-2017-sogad-notiks-22-septembri-
1260 

 
5. Es savā ģimenē – 25.09. – 29.09. – mātes un tēva pienākumi, darbi. Sieviešu darbi, kas 

padara sievietes sievišķīgas, maigas, bet stingras. Vīru darbi, kas padara vīriešus 
vīrišķīgus (spēks un uzdrīkstēšanās). 

 
Izstāde – 29.09. – Miķeļu diena – ražas svētki; 01.10.- starptautiskā senioru diena. 01.10. – 
skolotāju diena 
 

Oktobris 
Mēneša tēma - Dzimta. Rudens. Es ģimenē. Veļu laiks.  

 
1. Pasaule skan – pasaule krāsojas – 02.10.-06.10. – bērnudārza  DZIMŠANAS DIENAS 

nedēļa. 01.10.- starptautiskā senioru diena. 01.10. – skolotāju diena. Citi cilvēki manā 
ģimenē, brāļu u māsu attiecības ģimenē un sadzīvē – draudzīgums,  godīgums, 
uzticēšanās, skaudība, acumirklīgas vēlmes. Teātris “Buratino piedzīvojumi” – 
4.10.plkst.11.30 

 
2. Mana dzimta  – 9.10. – 13.10. Vectēvs, vecmāmiņa. Tēvu padoms, cieņa, gods, gudrība, 

jaunība, vecums. Kas kopīgs manai dzimtai, tradīcijas, attiecības. 
 

3. Es darbojos ar dabas materiāliem – 16.10. – 20.10. -  Latvijā biežāk sastopamie augi, 
sēnes, ogas. Raksturo dabā esošās krāsas. Darbs dabā, manas dzimtas raksturīgie darbi 
laukos. 

 
4. Dzimtas koka pētīšana – 23.10.-27.10. – liktenis, dzīvība, nāve. Kāds ir dzimtas liktenis, 

dzimtas koka pētīšana, veļu laika rituāli Latvijā, sarunas ar senčiem. Brīnumi ikdienā, veļu 
palīdzība, labo vārdu spēks. 23.10.plkst.12.00 – leļļu teātris  “Ķiplociņš okeānā” 
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Novembris 

Mēneša tēma – saimnieks savā Tēvzemē.  Rudens- ziema. Es ģimenē. 
Mārtiņu laiks. 

1. Es uz savas zemes vēlā rudenī – 30.10.– 03.11. - veļu laika rituāli Latvijā, diennakts 
daļas, gadalaiki, stāsta par atšķirīgo dienā un naktī, vasarā un rudenī.  

 
2. Mārtiņdiena – 06.11.- 10.11. – darboties ar dažādiem materiāliem, ievērot drošības 

noteikumus, rūpēties par telpaugiem. Darbs Mārtiņdienas tirdziņa gatavošanai.  
 

3.  Es savā zemē –  13.11. – 16.11. - 11. novembris – Lāčplēša diena mana Dzimtene, valoda, 
kultūra, mana ģimene ,mana dzimta,  ģimenes kopā būšanas nozīme.  16.11. plkst.12.00 – 
koncert-teātris “Notikumi virtuvē” 
 

4.  Darbs – Latvijas valsts pamats - 21.11.-24.11. – mana Tēvzeme, kādai jābūt manai 
Tēvzemei, ko es pats protu un varu dot savai Latvijai. Sava darba pratējs – amatnieks. 
Tikums un netikums, laime un nelaime.    
 

5. Es lauku sētā pie vecmāmiņas, Advente. 27.11.-01.12. – diennakts daļas, lauku 
mājdzīvnieki dažādos gadalaikos, diennakts daļās. Lasa grāmatu „Lauku sēta” . 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks, Advente tiek saistīta ar mieru, klusumu un pārdomām.    
Adventes dārzs 

 

Decembris – vecāku sapulce 

Mēneša tēma – manu domu, jūtu un vēlmju gaismas un tumsas 
pasaule. Ziema. Es sevī. Ziemassvētku laiks.  

 
1. Es ceļā uz Ziemassvētkiem – 04.12. – 08.12. - Salīdzināšana, emocijas, radošums. 

Gatavošanās svētkiem, tumsas un gaismas cīņa, izteikto vārdu spēks, rīcība un sekas. 
Savaldība, iecietība, pieklājība.   

2. Pasaku valstībā svētkus gaidot – 11.12.-15.12. - dažādu tautu pasakas, “zelta zivtiņa”, vēlmes 
un iegribas, devīgums, skopums, žēlums un žēlsirdība, augstprātība un vienkāršība.  

3. Pasaku tēli Ziemassvētkos un mani draugi - 18.12.- 22.12. – iztēloties, vizualizēt dažādus 
vārdus un tēlus, spēlēt un atveidot lomas. Brīnumi, īpašās spējas un talanti, pieredzētie brīnumi 
un zināmie brīnumi. Dzīves vērtības: nauda, vara, slava, laime, mīlestība.   

4. Jauno gadu sagaidot - 27.12. – 29.12. - estētiskā skaistuma novērtēšana,  kā svinēt svētkus 
mežā. Gadalaiku maiņa, gadu mija, kosmoss.   

 

Janvāris 
Mēneša tēma – Pagātne, tagadne, nākotne. Ziema. Es sevī.  

 
1. Pasaku tēli gadu mijā – 12 mēneši – 02.01.-05.01.2018. – mūžīgais laiks un tagadnes brīdis. 

Laiks un kalendārs. Laiks stāv un skrien… kāds bija pagājušais gads un kāds būs nākamais 
gads. Acumirklīgas vēlmes, vēlēšanās visam nākamajam gadam, visai dzīvei, mūžīgās 
vēlēšanās. Vingrināties formulēt un uzdot pētnieciskus jautājumus, vērot augu augšanu 
(pupas, sīpoli).   

2. Tikums, gods, žēlsirdība – 08.01.-12.01. – vingrināties pamatot savus secinājumus, 
izskaidrot, kas ir gods, kas ir žēlsirdība. Kāpēc vajag runāt taisnību. Ko nozīmē “dzīvot ar tīrām 
domām”, kad nelaime var pārvērsties laimē, kas ir laime 

3. Transports un drošība uz ielas – 15.01.-19.01. – paust situācijai atbilstošas emocijas, stāstīt 
par dažādām situācijām uz ielas. Ziema, transports un uzvedība uz ielas ziemā 

4. Es tīrā un kārtīgā vidē, kā es to panāku – 22.01. – 26.01. praktiski darboties, lai uzturētu 
kārtību un tīrību, prast par to pastāstīt. Tīrība veselībai. Kā es izjūtu tīrību un kārtību sevī?  

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ziemassv%C4%93tki


Februāris 
Mēneša tēma – Dabas spēki. Ziema - pavasaris. Es sabiedrībā.  

 
1. Es iepriecinu kaimiņus un visus cilvēkus –  29.01.-02.02.2018. - ziemas prieki, pastāstīt 

par to. Izgatavot vienkāršus skaņu rīkus no pārstrādātajām izejvielām. Gods un negods 
sabiedrībā, ētiskās normas, pacietība izturība, laipnība, vienkāršība. SVEČU LIEŠANA 
(02.02.) 

2. Kā top papīrs - 05.02.-9.02. – veicināt priekšstatus par papīra veidošanos, dažādi darbi no 
dažādiem papīriem. Meteņi – pavasara gaidīšanas svētki (11.02.)   

3. Es un mans ķermenis – 12.02. - 16.02.– kas kopīgs, kas atšķirīgs. Dzīvās būtnes un to 
ķermeņu īpatnības. Kā palīdzēt dzīvām būtnēm ziemā. VALENTĪNDIENA 

4. Mana balss, skaņa un klusums – 19.02.-23.02. – izmantot pašgatavotos skaņu rīkus. Kas 
liecina par pavasara tuvošanos?. 

5. Uguns, ūdens, gaisma – 26.02. – 2.03. – dažādas ugunis: mājas pavardā, sirds radošajā 
iedvesmā, mīlestībā, neatlaidībā. Dzīvības un nāves ūdens: sens pasaules radīšanas un 
uzturēšanas spēks. Sabiedrības attieksme pret ūdens tilpnēm. Ekoloģisks dzīves veids 
Zemes ilgtspēja. Gudrības gaisma: saules, zvaigžņu, dārgakmeņu, gudrības, mīlestības. 
Pozitīvas domas un plaša, iejūtīga domāšana sabiedrībā un attiecībās. 02.03. plkst. 12.00 – 
leļļu teātris “Uz pirātu kuģa” 

 

Marts 
Mēneša tēma – Pārvērtības dabā, cilvēkā, sabiedrībā. Pavasaris. Es 

sabiedrībā. Lieldienu laiks.  
 

1. Ģimene – sabiedrības spogulis -05.03.-9.03.2018. – dažādas ģimenes un dažādas 
attiecības. Sadzīvošana, otra pieņemšana un draudzība. Dažādas sabiedrības: cilvēku, putnu, 
dzīvnieku, augu. Attiecību modeļi dzīvnieku sabiedrībās. Ko no tā varam mācīties? Cilvēka 
attieksme pret dzīvniekiem un augiem. Iejūtība, drošības sajūta.    

2. Jūra, mūzika un jūra, māksla un jūra, globuss.   – 12.03.-16.0. - stāstīt pēc attēlā redzamā, 
atcerēties piedzīvoto pie jūras, pastāstīt to.   

3. Pieaugušo darbs – dabas aizsardzība – 19.03.-23.03. – Vējupītes krastā: vērot, pieaugušo 
darbs upes krastā, pavasaris.  PŪPOLSVĒTDIENA 

4. Likumsakarības dabā – pavasara tuvošanās – 26.03.-29.03. – Novērot dabas objektus un 
norises. Pastāstīt to, kā mainās rotaļāšanās laukumā gadalaiku iespaidā.  LIELĀ 
PIEKTDIENA 

 

Aprīlis 
Mēneša tēma – Pārvērtības dabā, pārvērtības sevī, grūtību 

pārvarēšana. Pavasaris. Es sabiedrībā. LIELDIENAS 

 
1.  LIELDIENAS. Putni, saistība ar apkārtējo dabu – 03.04. – 06.04.2018.– Lieldienu 

pasākumi. Kādi putni pie mums mežā, kuri gājputni..  
 

2.  Profesiju dažādība – 9.04.-13.04. – pacietīgs un labs darbs. Ceļš no nepacietības, slinkuma 
uz pacietību un čaklumu darot darbu, kas nepieciešams mērķa sasniegšanai. Piespiešanās  
un disciplīna, mīlestība un iedvesma darba motivācijā.  Vingrināties aizpildīt siluetu laukumus 
dažādās tehnikās savas grāmatas ilustrācijām.   

 
3. Pļavas, parki, dārzi pavasarī – 16.04.-21.04.  – izpratne par vaļasprieku, par talku, par 

atšķirīgo un kopīgo dārzā un parkā.    
 

4. Kukaiņi, putni, dabas atmoda – 23.04. – 27.04.– vērot kukaiņus dabā un attēlos, saskatīt 
kopīgo un atšķirīgo.  

30.04. brīvdiena- pārcelta uz 21.04. 



Maijs – vecāku sapulce  

Mēneša tēma – Dzīvības spēks dabā, pasaulē. Pavasaris - vasara. Es 
dabā. 

1. Latvija – neatkarība – 02.05.-11.05.18. – veicināt patriotisma jūtas, 4.maijs – Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, gatavoties Mātes dienai. MĀTES 
DIENA.  
 

2. Jūra, upes, ezeri – kas kopīgs, kas atšķirīgs – 14.05. - 18.05. - Raibā nedēļa Vasarsvētki  
 

 

3. Zeme, augsne, kalni, akmeņi – 21.05.-25.05. -  Nāc nākdama vasariņa manā Latvijā – lasa - 
dotajā tekstā ierakstīt pareizo burtu...a vai ā; e vai ē. Raksta pēc skolotājas ieskatiem... 
 

4. Uz skolu. Pārmaiņas dabā – vasara nāk... 28.05.- 01.06. - Manas mīļākās grāmatas – lasa - 
dotajā tekstā ierakstīt pareizo burtu...i vai ī; u vai ū. Raksta pēc skolotājas ieskatiem... 

Izlaidumi – 28.05. - 01.06.2018.-  Zināšanu pārbaudes noslēguma „Olimpiāde”  
 

 
Jūnijs 

 
1. Saule, mēness, planētas – 04.06.- 08.06.18.  
2. Eksperimenti ar saules iedarbību uz augiem – 11.06.-15.06.18. 
3. LĪGO – 18.06.-22.06.18. 
4. Herbārija veidošana, augu vākšana – 25.06.-29.06.18.  

 
Jūlijs 

 
1. Vasara – debesis saulainā dienā, apmācies laiks – vērot un uzreiz attēlot to tēlotājdarbībā 

-  02.07. – 06.07.18. 
2. Ogas – dažādu ēdienu gatavošana izmantojot salasītās ogas – 10.07.-13.07. (9.07.brīvdiena) 
3. Ūdens – eksperimenti ar ūdeni, rotaļas ar ūdeni – 14.08. – 18.08. 
4. Herbārijs – augu kārošana – kārtot herbāriju albumā... 16.07. – 20.07.  
5. Brīvdienas ir klāt!  – mazgāt rotaļlietas, labot grāmatas, kārtot galda spēļu kastes utt. 23.07.- 

31.07.2018.  
 

ATVAĻINĀJUMS 
 

 
 
 

 


