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VALODAS JOMA 

 

Tēma: Sākam lasīt          

Metode: 
Dažādu dabas pieejamo materiālu  
izmantošana burtu un zilbju apguvē  
brīvā dabā. 
Sasniedzamais rezultāts: atpazīst un nosauc  

burtus. No burtiem veido vārdu. 

Bērna darbība: No dažādiem dabas 

materiāliem, kurus bērni var meklēt 

 iestādes teritorijā, vai jau iepriekš 

savāktiem, bērni veido burtus.  

Kad burti ir izveidoti, tad izlasa 

 vārdu. 

Darba laikā apgūtais: 

⮚ burti, zilbes/vārdi lasīšanas tehnika, 

⮚ izpratne par izlasīto vārdu, orientēšanās  

plaknē. 

Metodi var izmantot gan sākot apgūt burtus, to  

grafisko attēlojumu, gan veidojot vārdus un īsus 

 teikumus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALODAS JOMA 

 

Tēma:       Burti - Zilbes 

Metode: Dažādu virsmu 

izmantošana, veidojot didaktiskās 

spēles zilbju apgūšanai. 

Sasniedzamais rezultāts: praktiskā darbībā 

saliek zilbes 

 no dotajiem burtiem, veido vārdus no dotās  

zilbes, orientējās plaknē. 

Bērna darbība: Kopā ar skolotāju izveido burtu  

režģi no zināmiem/apgūtiem burtiem. Bērns 

savieno pirmos burtus horizontāli un vertikāli, 

veidojot zilbi, izlasa, atrod atbilstošo kartiņu,  

uzliek. Tādā veidā turpina darboties ar  

pārējiem burtiem. 

Darba laikā apgūtais:  

⮚ burti zilbes/vārdi, 

⮚ orientēšanās plaknē,  

⮚ lasīšanas tehnika. 

Metodi var izmantot veidojot vārdus no zilbēm,  

teikumus (piem.no 2 vārdiem), kā arī apgūstot  

lielos un mazos burtus. 

  

 

 

 

 

 

 

 



VALODAS JOMA 

Tēma: Dabas burtiņi. 

Metode:  Punktošana 

Sasniedzamais rezultāts:   Praktiskā darbībā  

iepazīstas ar sev nozīmīgiem burtiem,  

 veido tos no dažādiem materiāliem.                                          

Bērna darbība:  Iepriekš tiek sagatavotas 

 planšetes ar burtiem, kuru kontūras ir  

caurdurtas. Pastaigas laikā bērni meklē 

 dažādus dabas materiālus, kurus ievieto 

caurumiņos izveidojot burtu. Kad burtiņš 

 izveidots skolotāja aicina nosaukt izveidoto 

 burtu un pateikt kādu vārdu, kas sākas ar 

 atbilstošo skaņu. 

 

 

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ Pašvadīta mācīšanās: koncentrēšanās,  

vērīgums, patstāvīga darbošanās,  

kustību kontrole.  

⮚ Jaunrade un uzņēmējspēja: daudzveidīgu ideju radīšana,  
  izvēloties materiālus burta formai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALODAS JOMA 

 

 

Tēma:       Ledus un sniega īpašības 

Metode: Eksperiments. Ziemas laika apstākļu 

 izmantošana mācību procesā, mācoties secināt,  

analizēt, spriest, paplašināt vārdu krājumu.  

Sasniedzamais rezultāts : Praktiskā darbībā  

nostiprina īpašības vārdus. Prot tos lietot savā  

stāstījumā. 

Bērna darbība: Praktiski darbojoties, bērni taustot, 

 vērojot, smaržojot nosauc īpašības vārdus, tos 

 pieraksta un salīdzina, kuras ir kopīgas, kuras 

 atšķirīgas pazīmes. 

 Darbības laikā apgūtais:  

⮚ jaunu īpašības vārdu nostiprināšana 

 auksts, ciets, caurspīdīgs, irdens, birstošs,  

slapjš, slidens, caurspīdīgs,  

⮚ caur personīgo pieredzi bērns apgūst 

 vārdu nozīmi, to pielietojumu kontekstā, 

⮚ praktizējas pierakstu veikšanā, mācās  

salīdzināt  

 

 

 

 

 

 

 



VALODAS JOMA 

 

Tēma: Saliec tautasdziesmu un atbilstošu attēlu par putniem. 

Metode: Pazīstama teksta un tam atbilstoša attēla salikšana pēc puzles principa 

Sasniedzamais rezultāts: Lasa vārdus, saprot izlasīto. 

Bērna darbība: Darbošanās tiek organizēta ar bērniem 

 individuāli vai mazās grupās. 

Tiek radīta situācija, kurā nepieciešams izlasīt tematam  

atbilstošus vārdus vai īsus teikumus. No dotajām  

kartiņām bērni saliek pazīstamas tautasdziesmas, 

 jāatrod, par kādu putnu tiek runāts tautasdziesmā  

 un jāsaliek konkrētā putna attēlu. 

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ atmiņas trenēšana- iemācīties tautasdziesmu, 

⮚ lasītprasme, izlasītā izpratne, 

⮚ koncentrēšanās, vērīgums, 

⮚ bērni runā tekstu, atkārto, mācās skaidru izrunu. 

Izmantojamo materiālu var pielāgot jebkurai 

 mēneša tēmai. 
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VALODAS JOMA 

 

Tēma:  Pavasara ziedi 

Metode: Situitīvā lasīšana 

Sasniedzamais rezultāts: Ikdienas situācijās lasa, 

raksta  

dažādus uzrakstus, norādes. 

Bērna darbība: Patstāvīgi, pazīstamā apkārtnē meklē 

 pavasara ziedus, veic pierakstus, veido norādes un  

nostiprina tās pie attiecīgajiem ziediem. Nepazīstamos  

ziedus, meklē enciklopēdijās, žurnālos.  

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ patstāvīgi veikt uzdevumu (pārvietoties plašajā apkārtnē),  

pieņemt lēmumu (no kura punkta sākt orientēties,  

uz kuru pusi doties, meklējot augus), precīzi veikt pierakstus, 

⮚ jauno, līdz šīm nepazīstamo augu/ ziedu nosaukumu  

iepazīšana/iegaumēšana, 

⮚ lasītprasme, izlasītā izpratne, 

⮚ atmiņas trenēšana, 

⮚ putnu nosaukumi, 

⮚ augu/ziedu nosaukumi, 

⮚ rakstītprasmes nostiprināšana. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

VALODAS JOMA 

Tēma: Senas un mūsdienu lietas 

Metode: Dažādu priekšmetu salīdzināšana pēc  

konkrētām pazīmēm (krāsas košums, materiāla 

struktūra, smarža u.c.)  

Sasniedzamais rezultāts: Izprot atšķirības starp  

senām un mūsdienu lietām, prot pastāstīt,  

izdomāt savu stāstu par piedāvātiem/atrastajiem 

priekšmetiem. Prot noteikt kopējo un atšķirīgo  

(sinonīmi, antonīmi). 

Analizē, secina, pamato.  Interesējās par savas  

valsts vērtībām un vēsturi. 

Bērna darbība: Bērni patstāvīgi, vai ar skolotāja  

palīdzību pēta dažādus priekšmetu komplektus, 

izvērtē un nosaka atšķirīgas īpašābas senām un 

mūsdienu lietām, veido pašu izdomātus stāstus, pieraksta tos. 

Darbības laikā apgūtais:  

⮚ lasīšana, teksta izpratne, vārdu krājuma papildināšana ar seno 

priekšmetu nosaukumiem, 

⮚ tiek veicināta valodas attīstība, spēja veidot  

saprotamu stāstījumu, iesaistīties dialogā, paust savu viedokli. 

  



 DABASZINĪBU JOMA 

 

Tēma: Optiskie dzīvnieki 

Metode: Trafaretu izmantošana radošajā darbībā. 

Sasniedzamais rezultāts: Salīdzina, raksturo dažādus 

 dabas materiālus. 

Bērna darbība: pastaigas laikā bērni salasa dažādus 

 dabas materiālus (akmentiņi, puķes, zariņi, sūnas  

utt. atkarībā no gadalaika). Ar atrastajiem  

materiāliem piepilda izgriezto dzīvnieka formu, 

nosauc, kādu dzīvnieku izveidojis.  

Veido teikumus vai īsu stāstījumu par savu dzīvnieku.  

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ prasme izmantot dabā pieejamos  

materiālus, veidojot trafareta attēlus, 

⮚ saredzēt un izvēlēties apkārtējā vidē  

dažādus materiālus, lai īstenotu savu ieceri  

(veidot trafareta attēlu), 

⮚ nostiprināti dzīvnieku  

nosaukumus, 

⮚ vārdu krājums, stāstītprasme, 

⮚ nosaukt, raksturot atrasto dabas materiālu.  

Trafaretu formu var pielāgot apgūstamās 

 tēmas ietvaros (puķes, koki, mašīnas, mājas utt.). 

 

  



DABASZINĪBU JOMA 

 

 

Tēma:  Meža dārgumi 

Metode: Pārgājiens ar uzdevumu. 

Sasniedzamais rezultāts: Novērojot, salīdzinot, izzina 

apkārtnē atrodamos dabas resursus, to īpašības. 

Saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi.  

Bērna darbība: Dodoties ekskursijā uz mežu tiek  

sagatavotas kartiņas ar norādēm, kas bērniem  

būs jāatrod (to var darīt gan skolotājas, gan lielākie  

bērni, veidojot norādes saviem grupas biedriem). 

Bērni pēc norādēm atrod noteiktās lietas un tās 

kārto uz kādas virsmas (zālē, uz palaga utt.). Stāsta, 

ko atraduši, to īpašības, salīdzina un izdara secinājumus.  

Pārrunā, kurām lietām nevajadzētu atrasties mežā, un ko ar viņām darīt.  

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ īpašības vārdi, 

⮚ orientēšanās apkārtnē, 

⮚ stāstītprasme, 

⮚ atmiņa, 

⮚ rūpes par vidi. 

Šo metodi var izmantot, spēlējot atmiņas spēli: 

kad materiāli ir atrasti, pārrunāti, tad apklāj ar otru 

palagu, skolotāja, bērniem neredzot, noņem kādu  

no atrastajiem materiāliem un bērniem jāpasaka, 

kurš trūkst. 

 

 

 



DABASZINĪBU JOMA 

  

Tēma: Ledus un sniega īpašības 

Metode: Ziemas laika apstākļu izmantošana 

mācību procesā, apgūstot ūdens dažādus  

agregātstāvokļus, mācoties secināt, analizēt, spriest. 

 Sasniedzamais rezultāts: praktiskā 

darbībā  

izpēta, apgūst dažādu objektu un vielu 

 īpašības, gūst pieredzi. 

Bērna darbība: Praktiski darbojoties, 

bērni  

taustot, vērojot, smaržojot apgūst 

dažādu  

vielu īpašības, salīdzina, mācās analizēt,  

spriest, secināt.  

 Darbības laikā apgūtais;                           

Balstoties personīgajā pieredzē, bērns 

 apgūst, ka: 

⮚ ledus ir auksts, ciets, slidens, caurspīdīgs,   

⮚ turot siltās rokās, paliek slapjš, tātad, siltumā kūst, 

⮚ sniegs – ir auksts, irdens, birstošs,  

⮚ turot rokās, paliek slapjš, pēc krāsas balts, izkūstot – paliek caurspīdīgs. 

Eksperimentējot un pētot, nostiprina zināšanas, ka sniegs un ledus ir dažādi ūdens 

agregātstāvokļi, ko ietekmē temperatūra.                                                                      

 

 

 

 

 



DABASZINĪBU JOMA 

 

Tēma: Arheoloģiskie izrakumi 

Metode: Dažādu zemes slāņu pētīšana 

Sasniedzamais rezultāts: Izprot zemes virsmas 

uzbūves būtību, prot atšķirt un nosaukt dažādus 

slāņus (zālājs, zeme, smiltis, grants, ūdens, māls), 

iepazīst un atšķir iežus pēc ārējām pazīmēm.  

 

Bērna darbība: Vienaudžu grupā sadarbojas,  

pētot dažādus zemes slāņus, veic pierakstus, sniedz  

aprakstošus raksturojumus dažādiem atradumiem. 

Apgūto ataino mākslas darbā. 

 

Darbības laikā apgūtais:  

⮚ iepazīstas ar zemes slāņiem, gūst priekšstatu par  

slāņu veidošanos laikam ritot,  

⮚ izdara secinājumus, atrodot senlietas, 

⮚ iepazīstas ar laika un dabas apstākļu ietekmi 

 uz dažādu priekšmetu virsmām (netīrs, bojāts,  

 rūsains u.c. 

⮚ mācās secināt, paust savu viedokli, pamatot, 

pierādīt. 



DABASZINĪBU JOMA 

 

Tēma: Ķīmiskas reakcijas mūsu sadzīvē 

Metode: Eksperimenti, attīrot monētas 

ar dažādu pieejamo līdzekļu palīdzību. 

Sasniedzamais rezultāts: Praktiskā darbībā 

iepazīst dažādu objektu (tomāts, ziepes) 

neparastas īpašības. Iepazīstas ar jēdzienu 

“skābe”.  

Bērna darbība: Bērni pēta un spriež par 

arheoloģisko izrakumu laikā atrasto  

priekšmetu (monētas, atslēgas u.c.) vizuālo  

izskatu (vecs, rūsains). Kopā ar pieaugušo veic  

eksperimentus – ievieto monētu svaiga tomāta iegriezumā, 

mazgā ar ziepju, zobu pastas palīdzību. Vēro un salīdzina 

iznākumu, iepazīstas ar ķīmisko reakciju izraisītāju – skābi. 

Darbības laikā apgūtais:  

⮚ apgūst pirmos ķīmiskos procesus,  

⮚ iepazīstas ar līdz šim nezināmo: 

“ķīmiska reakcija”, “ķīmiskā procesa iznākums” 

u.c.  

⮚ iepazīstas ar skābes īpašībām, 

⮚ vēro, salīdzina, secina, 

⮚ paplašina vārdu krājumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DABASZINĪBU JOMA 

 

Tēma: Sliekas dzīve 

Metode: Pētījums 

Sasniedzamais rezultāts :  Pētot, novērojot,  

salīdzinot izzina apkārtnē raksturīgās dzīvās 

 radības.  

Bērna darbība: Redzot bērna interesi par dzīvo 

 radību, pievērš uzmanību tuvākajā apkārtnē  

ieraudzītai sliekai. Pēta sliekas atstātās pēdas zemē, 

noskaidro, kur sliekas var atrast. 

Spriež, kas vajadzīgs, lai dzīvotu  uz zemes, zem 

zemes. 

Veido savu dabas pētnieka dienasgrāmatu iegūstot  

dažādu, interesantu sev nozīmīgu informāciju 

 par sliekām (garums, dzīves cikls, tās nozīme dabā 

utt.). 

Darbības laikā apgūtais:  

⮚ novērošanas spējas,  

⮚ salīdzināšana, 

⮚ secināšana, pieņēmuma izteikšana, 

⮚ vārda krājums, stāstītprasme, prezentēšana, 

⮚ pašvadīta mācīšanās,  

⮚ daudzveidīgu informācijas avotu izmantošana.  



MĀKSLAS JOMA 

 

Tēma:     Radošums un pašizpausme 

Metode: Zīmēšana āra apstākļos, izmantojot 

 pārtikas plēvi. 

Sasniedzamais rezultāts: improvizē, gleznojot ar  

krāsām uz plēves, tādējādi reālajā ainā  

atspoguļojot savus iztēles objektus. 

Bērna darbība: caur darbošanos ar guaša krāsām  

uz plēves, bērns izmēģina gleznot jaunus objektus, 

 vērojot, kā tie iederas kopskatā. 

Darba laikā apgūtais: 

⮚ improvizācija - vērot, iztēloties un atspoguļot, 

pasaule var būt koša un skaista, 

⮚ stāstītprasmes veidošana, 

⮚ nostiprinās guaša krāsas lietošanas tehnika,  

pareizs otas satvēriens, 

⮚ darba vietas iekārtošana un novākšana. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



MĀKSLAS JOMA 

 

Tēma: Krāsu jaukšana 

Metode: Eksperiments ar dabas parādību 

 ledus un krāsas. 

Sasniedzamais rezultāts: praktiskā darbībā jauc  

pamatkrāsas, iegūstot jaunus toņus. 

Bērna darbība: No sasaldētiem baloniem izņem 

 ledus bumbas. Darbojas ar pamatkrāsām, 

 tās uzklājot uz ledus bumbām (sarkans, dzeltens). 

Ledus bumbām kūstot, krāsas saplūst un veidojas 

 jauna krāsa (oranža). 

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ no divām dažādām krāsām var iegūt trešo, 

⮚ krāsojot ledu, tas kūst un krāsa notek traukā, 

⮚ nokrāsoto ledu var nomazgāt – tas kļūst 

 mazāks pēc izmēra,  

⮚ ledus ir auksts, kūst, 

⮚  krāsu nosaukumi,  

sarkans + dzeltens = oranžs,   

sarkans +zils = violets,  

zils + dzeltens = zaļš, 

⮚ sadarbības prasmes. 

Metodi var izmantot, eksperimentējot ar dažādiem 

dabas objektiem visos gadalaikos, piem. akmeņu,  

čiekuru, kociņus, gliemežvākus, 

ūdens krāsošana utt. 

 

 

 

 

 



MĀKSLAS JOMA 

 

 

Tēma: Krāsainais sniegs 

Metode: Eksperimenti ar dabas parādību sniegs 

 un krāsām. 

Sasniedzamais rezultāts:  praktiskā darbībā 

eksperimentē ar krāsām un formām. 

Bērna darbība: Pastaigas laikā bērni ar  

skolotāju veido dažādas formas, objektus 

uz dažādām virsmām (koka, sienas, žoga utt.). 

Pēc brīvas izvēles krāso izvēlēto  

objektu. Stāsta par savu radošo darbu.  

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ sniegu var nokrāsot, 

⮚ aukstumā krāsas sasalst, grūtāk ir krāsot, 

⮚ krāsu nosaukumus, 

⮚ stāstītprasmi, 

⮚ iztēli. 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



MĀKSLAS JOMA 

 

Tēma:  Caurspīdīgā glezna 

Metode: Zīmēšana āra apstākļos, izmantojot  

caurspīdīgu plastikāta planšeti, krīta marķieri. 

Sasniedzamais rezultāts: Prot saskatīt apkārtējā 

 vidē daudzveidīgus mākslinieciskus izteiksmes 

 līdzekļus (līnijas, krāsas, laukums, tekstūra,  

forma).  

Bērna darbība: Bērni novēro dabas ainavas un  

attēlo iztēlotos objektus, dzīvas būtnes, dabas  

parādības. Šajā gadījumā bērni secina,  

ka zālē trūkst pavasara ziedi. Piedalās mākslas 

darbu veidošanā, izmantojot novērojumus, iztēli  

un radošumu. Darbus papildina ar  

ziedu nosaukumu. Stāsta  

par savu radošo darbu.  

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ zīmēt uz caurspīdīgā ekrāna, papildinot  

rāmī esošo dabas skatu, 

⮚ novērot, saskatīt, 

⮚ stāstītprasme, 

⮚ dažādu tehniku izmantošanas iespējas. 

 

 

                                                                             

 

                                       

                                                                                                         



MĀKSLAS JOMA 

 

Tēma: Ziedi 

Metode: Otrreiz pārstrādājamo materiālu izmantošana  

mākslā.  

Sasniedzamais rezultāts: praktiskā darbībā veido un 

 variē ar krāsām dažādu tekstūru formām.  

 Bērna darbība: Sadarbībā ar vecākiem sagatavo  

otrreiz pārstrādāto materiālu ziedus. 

Bērni savā laukumiņā sagatavo vietu krāsošanai  

(galds, vaska drāna, krekli, lai paši nenosmērētos, 

ūdens roku mazgāšanai). Bērni patstāvīgi izvēlās  

sev vēlamo ziedu un krāsas. Nokrāso, nožāvē 

un, ar skolotājas palīdzību, piestiprina/ novieto sev 

vēlamajā vietā. Tādā veidā izrotājot apkārtējo vidi.  

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ prasme darboties ar krāsām (darba drošība,  

rūpēs par drēbēm, darba vietu,  

personīgā higiēna āra apstākļos), 

⮚ iztēles un fantāzijas veicināšana (kā padarīt 

 skaistāku apkārtējo vidi, kad daba vēl mostas), 

⮚ krāsu nosaukumi, 

⮚ pareizs otas satvēriens, 

⮚ prasme sagatavot darba vietu mākslas  

darba radīšanai.  



MATEMĀTIKAS JOMA 

 

 

Tēma: Skaita salīdzināšana - vairāk, mazāk, vienādi 

Metode: Dabas materiālu izmantošana matemātiskās 

darbībās. 

Sasniedzamais rezultāts: Salīdzina priekšmetus, priekšmetu  

kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus  

vairāk, mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. 

Bērna darbība: Apkārtējā vidē salasa   

dažādus dabas materiālus. Salīdzina pēc 

skaita vienādas vai nevienādas priekšmetu 

kopas. Apzīmē priekšmetu skaitu ar skaitļu  

vai ciparu kartītēm. Bērns lieto jēdzienus  

tikpat, vairāk, mazāk un pievieno attiecīgo  

simbolu. Raksturo un pamato savas darbības.  

  
 

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ jēdzieni lielāks, mazāks, tikpat, 

⮚ prasme atlasīt dabā sastopamas  

priekšmetu kopas pēc konkrēta skaita, 

⮚ nostiprina jēdzienus “skaits”- “cipars”, 

⮚ spriež, analizē, secina, 

⮚ sadarbojas pārī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMĀTIKAS JOMA 

 

Tēma: Dzīvās ģeometriskās figūras 

Metode: Sadarbība ar citiem bērniem, lai  

izveidotu ģeometriskās figūras. 

Sasniedzamais rezultāts: Izzina ģeometriskās  

figūras, to skaitā telpiskus ķermeņus, 

raksturo to formu, saista ar atpazīstamiem 

objektiem, vēro tos no cita skatapunkta 

(no augšas, no sāniem). 

Bērnu darbība: Bērni sadalās pa grupām,  

katrai grupai skolotāja dod norādes, 

kāda figūra jāizveido. 

 Darbības laikā apgūtais:  

⮚ kā var izveidot ģeometriskas figūras,  

sadarbojoties grupā un izmantojot 

savu un draugu augumu, 

⮚ kā vienu figūru var pārveidot citā, 

⮚ sadarbības prasmes, 

⮚ apgūti  jēdzieni: trīsstūris, kvadrāts / četrstūris, 

aplis. 

Metodi var izmantot gan uzsākot apgūt 

 ģeometriskās figūras, gan nostiprinot jau  

esošās zināšanas.  

Bērns ar savu ķermeni, izjūtot izveidotās  

figūras kontūru, attīsta kritisko domāšanu, iztēli, 

 trenē koordināciju. 

 

 

 

 



MATEMĀTIKAS JOMA 

 

Tēma: Sakarības starp lielumiem 

Metode: Grupu darbs  

Sasniedzamais rezultāts: Ar nosacītiem mēriem 

 nosaka garumu, platumu un ietilpību; ar lineālu, 

 mērlenti mēra garumu. 

Bērnu darbība: Skolotāja piedāvā  

problēmsituācijas, kurās nepieciešams 

 mērīt ar nosacītu mēru. Šajā gadījumā bērni  

uzcēluši nocietinājumu, kuram jāizmēra  

apkārtmērs un diametrs. Piedāvā noteikt  

objektu garumu un platību ar nosacītu mēru  

(pēda, solis, mērlenta). 

Bērni mācās prognozēt, pierakstīt darbības un 

salīdzināt. Stāsta, ko vislabāk ar katru mēru 

varēja izmērīt un pamato savu viedokli 

par mērīšanas procesu un rezultātu. 

Darbības laikā apgūtais:   

⮚ ko nozīmē ''mērīt'', iepazīst dažādus datu piefiksēšana,  

veidus, kā var mērīt, salīdzināt, prognozēt,  

⮚  

⮚ apgūst jēdzienus: garš, īss, plats, 

šaurs, diametrs, apkārtmērs, 

⮚ mērīšanas veidi: mērlenta, mērīšana ar soļiem, mērīšana  

ar pēdām vairāk, mazāk, lielāks, mazāks, garāks, īsāks, 

⮚ spēja prognozēt, attīsta iztēli, iemācās 

veikt savas darbības rezultātu piefiksēšanu. 

 

 

 

 



MATEMĀTIKAS JOMA. 

Tēma: Sakarības starp lielumiem 

Metode: Diagrammas veidošana 

Sasniedzamie rezultāts: Šķiro priekšmetus 
pēc vairākām pazīmēm, salīdzina, veic 
pierakstus. 

 Bērna darbība: Bērns ikdienas situācijās 

skaita dažādus priekšmetus, dabas objektus, 

piemēram, akmeņus, kociņus, lapas utt.  

Sakārto dažādas objektu kopas pēc  

daudzuma, apzīmē objektu skaitu ar 

cipariem, mācās aizstāt rezultāta pierakstu  

diagrammas veidā.  

Darbības laikā apgūtais: 

⮚ kritiskā domāšana un problēmrisināšana:  

     salīdzina, analizē, 

     priekšmetu aizstāšana ar nosacītiem  
     simboliem,  
⮚ daudzveidīgu domāšanas un mācīšanās 

      prasmju piemērošana situācijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMĀTIKAS JOMA 

 

Tēma: Skaitlis un cipars 

Metode: Dabas materiālu izmantošana ciparu apguvē. Individuālais darbs. 

Sasniedzamais rezultāts: Darbojoties nosaka skaitļa sastāvu desmit apjomā, skaitu 

apzīmē ar tam atbilstošiem cipariem. 

 

Bērna darbība:  Praktiskā darbībā bērni uz 

 statīva stiprina koka ripiņas: 

⮚ Skaitļa rindu, secīgi kārto, nosauc ciparus 

 no 1 – 10, 

⮚  apzīmē priekšmetu skaitu ar  

atbilstošiem cipariem.  

Darbības laikā apgūtais:   

Apgūts no jauna (3-4 gadu vecumā):     

⮚ iepazīst cipara grafisko attēlu, 

⮚ iepazīst skaitļu un ciparu rindu, 

⮚ mācās skaitīt augošā secībā, 

⮚ iepazīst skaitļa sastāvu, 

⮚ apzīmē priekšmetu skaitu ar 

atbilstošu ciparu. 

 

  Nostiprināts (vecākiem bērniem): 

⮚ nostiprinot skaitīšanu dilstošā secībā, 

⮚ veidojot teksta uzdevumus, 

⮚ salīdzinot priekšmetu skaitu, 

⮚ salīdzinot ciparu ( piemēram, 3 mazāk nekā 7, 4 par vienu mazāk nekā 5 u.c.). 


