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Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena 

  

 Piektdiena 

  

Mācību 
jomas 

Latviešu valodas joma 
(runas attīstīsāna) 

Matemātikas joma  

Dabas zinību joma 

Tehnoloģiju joma 
(konstruēšana, 

aplicēšana, mājturība 
un tehnoloģijas, 

rokdarbi) 

Kultūras izpratnes un 
pašizpausmes māskals 
joma (vizuālā māksala, 

Latviešu valodas joma 
(runas attīstīšana) 

Matemātikas joma 

Dabas zinību joma 

Tehnoloģiju joma 
(konstruēšana, aplicēšana, 
mājturība un tehnoloģijas, 

rokdarbi) 

Kultūras izpratnes un 
pašizpausmes māskas joma 
(vizuālā māksla, literatūra, 

Latviešu valodas 
joma (runas 
attīstīšana) 

Matemātikas joma 

Dabas zinību joma  

Tehnoloģiju joma 
(konstruēšana, 

aplicēšana, 
mājturība un 
tehnoloģijas, 

rokdarbi) 

Kultūras izpratnes 
un pašizpausmes 

Latviešu valodas joma 

Matemātikas joma  

Dabas zinību joma  

Tehnoloģiju joma (konstruēšana, 
aplicēšana, mājturība un 
tehnoloģijas, rokdarbi) 

Kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslas joma 
(vizuālā māksla, literatūra, 

mūzika) 

Sociālā un pilsoniskā joma (ētka 

         Latviešu 
valodas                              joma 

        Matemātikas joma  

        Dabas zinību joma 

         Tehnoloģiju 
joma                     (konstruēšana,     
           aplicēšana, mājturīb 
un            tehnoloģijas, rokdarbi) 

         Kultūras 
izpratnes                   un 
pašizpausmes                     mākslas 
joma                      (vizuālā 
māksla,                  literatūra, 



 

2019./2020.mācību gadā 

No pirmdienas līdz piektdienai grupas skolotāja organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji 
integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai 
audzināšanai.  

2 x nedēļā sporta nodarbībasotrdienā, ceturtdiena,  3 x nedēļā sporta spēles laukumā;   1 x nedēļā mūzikas nodarbība trešdiena. 1x nedēlā  deju  nodarbība 
ceturtdiena. 

 

literatūra, mūzika) 

Sociālā un pilsoniskā 
joma (ētika un 

sabiedriskās dzīves 
norises) 

Veselības un fiziskās 
attīstības joma 

mūzika) 

Sociālā un pilsoniskā joma 
(ētika un sabiedriskās 

dzīves norises) 

Veselības un fiziskās 
attīstības joma 

  

mākslas joma 
(vizuālā māksla, 

literatūra, mūzika) 

Sociālā un 
pilsoniskā joma 

(ētika un 
sabiedriskās dzīves 

norsies) 

Veselības un 
fiziskās attīstības 

joma  

un sabiedriskās dzīves norises) 

Veselības un fiziskās attīstības 
joma 

mūzika) 

     Sociālā un 
pilsoniskā                 joma (ētika 
un                     sabiedriskās 
dzīves                         norises) 

      Veselības un 
fiziskās                     attīstības joma 

                                    Veselības un fiziskās attīstības joma - sports (saskaņā ar nodarbību grafiku) 
 

              Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma -  mūzika (saskaņā ar nodarbību grafiku) 


