ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021.MĀC.G.
Mācību satura apguve, caurviju prasmju attīstīšana un vērtībās balstītu ieradumu
veidošana un tikumu attīstīšana notiek integrēti visas dienas garumā bērna brīvā
rotaļnodarbībā un skolotāja organizētā rotaļnodarbībā mācību procesam paredzētās
iestādes telpās un āra vidē.
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Mūzika 09.00

Sports 9.00 lejā

Mūzika 9.00

Sports 9.20 lejā

Nr. 3
Nr. 4

Mūzika 9.30
lejā
Sports 9.00
Mūzika 9.20

Mūzika 9.20
lejā
Sports 10.30
Mūzika 9.00

Nr. 5

Mūzika 9.50

Nr. 6

Sports 9.10 lejā

Sports 10.20
lejā
Mūzika 9.50

Grupas
nr.
Nr. 1
Nr.2

Mūzika 9.00
Sports 9.50 lejā

Nr. 7

Mūzika 10.40

Nr. 8

Sports 9.00

Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11

Sports 9.35
augšā
Mūzika 10.10

Mūzika 9.30
Sports 10.20
Mūzika 11.45

Nr.12
Sports 9.50
Mūzika 10.10
Nr.13
Mūzika 11.50
Sports 9.40
Pratību pamatu veidošana mācību jomās:

Mūzika 9.50
Sports 9.00
lejā
Sports 9.40
10.05 lejā
Mūzika
10.20
Sports 9.20
augšā
Mūzika 9.20
Sports 9.50

Ceturtdiena

Piektdiena
Sports 9.00
lejā
Sports 9.20
lejā
Mūzika 9.35

Sports 9.00
lejā
Sports 9.30
lejā

Mūzika 9.15
Sports 9.00

Mūzika
10.30
Sports 9.40
10.05 lejā
Mūzika
11.50

Mūzika 9.00

Mūzika
10.40
Mūzika 9.40
Sports 10.00

Sports 10.20
Sports 9.45
Sports 9.00
Mūzika 9.00

❖ Sociālā un pilsoniskā joma – sevis iepazīšana, iepazīšanās ar apkārtni un sabiedriskās
dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves prasmes, drošība apkārtnē, saskarsmē,
sadzīvē;
❖ Dabaszinātņu joma – cilvēks un dabas vide, izpratnes veidošana par dabas objektiem,
iežiem, ūdeni, dažādiem materiāliem, to īpašībām, parādībām un norisēm, augiem un
dzīvniekiem savā apkārtnē;
❖ Valodu joma – runas un valodas attīstīšana, klausīšanās prasmes, iepazīstināšana ar
literatūru un folkloru, lasīt un rakstīt prasmju veidošana, runas un valodas kultūras
pamati;
❖ Matemātikas joma – sensoro spēju attīstīšana, matemātisko priekšstatu veidošana,
matemātikas pamatsakarību izpratnes veidošana – skaits, salīdzināšana, lielumi, figūras,
orientēšanās laikā un telpā;
❖ Kultūras izpratne un pašizpausmes māksla – tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana,
veidošana, radošās pašizpausmes sekmēšana, ideju īstenošana daudzveidīgā darbībā,

mūzika (ar mūzikas skolotāju) – dziedāšana, mūzikas klausīšanās, dejas kustība, rimika,
mūzikas instrumenti, muzicēšana. Kultūras iepazīšana, drāma;
❖ Tehnoloģiju joma – materiālu un darbarīku iepazīšana, darbības ar sadzīves
priekšmetiem, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana, radošās pašizpausmes
sekmēšana;
❖ Veselības un fiziskās attīstības joma – sports (ar sporta skolotāju), veselība, kustību
attīstība, sporta spēles, kustību rotaļas, aktivitātes svaigā gaisā, higiēna, veselīgs uzturs,
drošība, veselīgu ieradumu veidošana.

