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Ievads
Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu paraugs (turpmāk – programmas paraugs) paredzēts
mācību satura apguvei sešus gadus veciem bērniem, īstenojot pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu. Programmas paraugs tika aprobēts no 2010.gada
1.septembra līdz 2011.gada 31.maijam pilotprojektā "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija".
Programmas parauga saturs izstrādāts pēctecības nodrošināšanai pārejā no pirmsskolas izglītības uz pamatizglītības apguvi. Programmas parauga saturs veidots,
pamatojoties uz humānistisko mijiedarbības didaktisko modeli (piemēram, A. Maslovs, K. Rodžers, Š. Amonašvili), komunikatīvo didaktisko modeli (piemēram, D. Hofmanis,
K. Šēlers, J. Hābermāss) un ievērojot humānās pedagoģijas pamatprincipus.
Latvijas izglītības iestādes piedāvā iespēju iegūt izglītību dažādās mazākumtautību valodās. Šīs programmas autori piedāvā integrēto mācību programmu sešgadīgiem
bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu kā paraugu, pēc kura var izstrādāt integrētās mācību programmas citās mazākumtautību valodās.
Programmas paraugu veido:
1) mācību mērķis un uzdevumi;
2) mācību saturs;
3) mācību satura apguves secība;
4) mācību satura apguvei izmantojamie līdzekļi.
Programmas parauga sadaļā "Mācību saturs" noteiktais mācību saturs sešgadīgu bērnu pedagoģiskajam procesam veidots saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijām un
valsts standartu pamatizglītībā, nodrošinot pirmsskolas un sākumskolas mācību satura pēctecību.
Programmas parauga sadaļā "Mācību satura apguves secība un apguvei paredzētais laiks" iekļauta šāda informācija:


mācību satura tematiskais plānojums, kas veidots, pamatojoties uz bērna attīstības sociālo aspektu un gadskārtu ciklu. Katrs temats apgūstams 3–5 nedēļās.
Mācību satura apguves laiks – 34 nedēļas;



katrā tematā detalizēti sadalīts mācību priekšmetos noteiktais mācību saturs, lai bērni to apgūtu pakāpeniski, kā arī atvieglotu pedagogam darbu pedagoģiskā
procesa plānošanā;



pedagogiem piedāvātas mācību metodes un darba organizācijas formas, kuras var izmantot pēc savas izvēles, plānojot pedagoģisko procesu;



sasniedzamie rezultāti – zināšanas, prasmes, attieksmes –, kuri sasniedzami pakāpeniski visa gada garumā un kuri – viena temata apguves laikā.

Mācību saturs un prasības, kas īstenojamas latviešu valodā, izceltas ar pelēku fonu.
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Latviešu valodas kā valsts valodas apguve tiek īstenota, izmantojot bilingvālo pieeju, kura nodrošina nepārtrauktu, sistemātisku valodas apguvi pedagoģiskajā procesā
pedagoga katru dienu organizētā darbībā un bērnu patstāvīgā pašdarbībā. Paplašinot bērnu vārdu krājumu atbilstoši apgūstamajam tematam ārpus programmā noteiktā
izglītības satura, jāņem vērā viņu individuālā attīstība, spējas un vajadzības.
Veiksmīgu latviešu valodas apguvi sekmē pedagoga, laba latviešu valodas pratēja, piesaiste kādā dienas daļā atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes iespējām, radot
latviešu valodas vidi sadzīvē.
Prasības, kas īstenojamas pēc izglītības iestādes izvēles atbilstoši tās resursiem, atzīmētas ar apzīmējumu *.
Programmas parauga sadaļā "Mācību līdzekļi" ievietots ieteicamo mācību līdzekļu saraksts integrētā mācību satura īstenošanai, ko pedagogs var izmantot, plānojot
integrētās nodarbības.
Pedagoģiskā procesa laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. Beidzot
integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem apguvi, par bērna sasniegtajiem rezultātiem izglītības iestāde rakstveidā informē viņa vecākus vai aizbildņus.
Pedagogs var konkretizēt integrēto mācību saturu, papildināt to vai mainīt tematus un to apguves secību atbilstoši bērnu vispārējās attīstības un iepriekš apgūto zināšanu
un prasmju līmenim, mācību gada laikā sasniedzot plānotos rezultātus, īstenojot diferencētu un individuālu pieeju, bērnu praktisko un radošo darbību un kā galveno bērna
darbības veidu izmantojot rotaļu.
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Mācību mērķis un uzdevumi

Mērķis
Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot.
Uzdevumi
Radīt iespēju katram bērnam atbilstoši viņa dotumiem un spējām:


padziļināt zināšanas par sevi kā indivīdu, kā ģimenes un sabiedrības daļu;



attīstīt pozitīvu attieksmi pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;



stiprināt veselību, izjust kustību prieku un attīstīt fiziskās īpašības;



bagātināt vārdu krājumu, apgūt klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes dzimtajā valodā;



apgūt praktiskus klausīšanās un runas pamatus latviešu valodā;



veidot matemātiskās prasmes, kas izmantojamas daudzveidīgās dzīves situācijās;



apgūt prasmi izzināt dabu un tās likumsakarības, veidojot saudzīgu attieksmi pret dabu;



darboties radošā pašizpausmē un izkopt prasmi klausīties, vērot, iedvesmoties un līdzpārdzīvot;



attīstīt prasmi apzināties paveiktā vienreizīgumu, izjust to kā savas varēšanas un spēju izpausmi;



attīstīt ētiskas un atbildīgas rīcības prasmes.
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Mācību saturs
Latviešu valoda un literatūra
Mācību satura komponenti
Komunikatīvā kompetence
Klausīšanās:
 neliela apjoma teksta uztvere sadzīves un mācību
situācijās;
 vienkāršu instrukciju uztvere un sapratne;
 vienkāršas informācijas saklausīšana īsā tekstā;
 jautājuma, apstiprinājuma un nolieguma
saklausīšana.
Runāšana:
 vienkāršu frāžu un izteikumu lietošana mutvārdu
saziņā;
 nolieguma un apstiprinājuma izteikšana;
 attēlā un tuvākajā apkārtnē redzamo priekšmetu
nosaukšana, raksturošana;
 atbildes uz vienkāršiem jautājumiem par sevi, savu
ģimeni, tuvāko apkārtni un ilustrāciju;
 īsu teikumu veidošana par attēlā un tuvākajā
apkārtnē redzamajiem priekšmetiem un dzīvām
būtnēm.
Runas etiķete:
 vecumam atbilstošu runas etiķetes elementāro
normu ievērošana dažādās mācību un saziņas
situācijās (sasveicināšanās, lūgums palīdzēt,
pateikšanās, atvadīšanās).

Valodas kompetence
Latviešu valodas skaņu, skaņu savienojumu un vārdu
izruna.
Vārdu krājums saziņai.
Dzīvu būtņu, priekšmetu un parādību nosaukumi
vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā (kas?).
Dzīvu būtņu un priekšmetu īpašību nosaukumi
vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā (kāds?/kāda?,
kādi?/kādas?).
Personas un piederības vietniekvārdu lietojums
atsevišķās frāzēs.
Norādāmo vietniekvārdu tas, tā, tie, tās lietojums kopā
ar lietvārdu.
Darbības vārdu nosaukumi un to lietojums atsevišķās
frāzēs.
Apstākļa vārdu (ātri, lēni, priecīgi, labi, auksti, silti,
iekšā, ārā) lietojums atsevišķās frāzēs.
Pamata skaitļa vārdi no 1līdz 10.
Kārtas skaitļa vārdi no 1 līdz 5 vīriešu un sieviešu
dzimtes vienskaitļa nominatīvā.
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Sociokultūras kompetence
Valodu dažādība tuvākajā apkārtnē.
Svētku svinēšanas tradīcijas Latvijā.
Sasveicināšanās un atvadīšanās atbilstoši latviešu
valodas runas etiķetei.
Elementāras pieklājības frāzes.
Vienkāršas un īsas latviešu tautas pasakas.
Latviešu tautas bērnu rotaļas un dziesmas par latviešu
gadskārtām.
Latviešu autoru bērnu dzeja un prozas teksti.
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Krievu valoda
Mācību satura komponenti
Komunikatīvā kompetence
Диалоги на основе заданных ситуаций (разговор с
педагогом, с другом (подругой); разговор со
сверстником (‐цей, ‐ами), со взрослыми и др.).
Речевой этикет в общении (приветствие –
здравствуй(‐те), доброе утро, добрый день, добрый
вечер; прощание – до свидания; благодарность –
спасибо; обращение на ты, Вы).

Valodas kompetence
Текст.
Признаки текста (набор предложений, связанных
по смыслу).
Заглавие текста (выбор из предложенных
вариантов).
Предложение.

Sociokultūras kompetence
Слово – способ именования окружающего мира,
происхождение слов.
История русской азбуки.
Русское речевое поведение в ситуациях
приветствия, обращения, прощания,
благодарности.

Невербальные средства общения (жесты, мимика).

Схема предложения.

Фольклорные произведения (загадки, пословицы,
скороговорки, считалки, сказки).

Слушание: восприятие содержания
прослушанного текста (сказка, загадка, считалка,
стихотворение).

Признаки предложения (первое слово пишется с
заглавной буквы, в конце ставится точка или
вопросительный, восклицательный знаки).

Образные именования героев русской народной
сказки.

Говорение: рассказ о себе, о своей семье, о
друзьях, о доме, в котором живет, об услышанном,
об увиденном; ответы на вопросы по содержанию
прослушанного текста; составление предложений
по картинке, по серии сюжетных картинок.

Виды предложений по цели сообщения и
эмоциональной окраске (термины не вводятся).

Слово.

Чтение слов и предложений.

Алфавит.

Письмо: запись букв, слогов, слов и предложений
(2‐4 слова), визитная карточка.

Звуки: гласные и согласные, звуковой состав слова.

Информация о книге (автор, заголовок).

Значение слова (опора на картинку, свой речевой
опыт).

Знаки препинания в конце предложения.

Ударение.
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Matemātika
Mācību satura komponenti
Matemātiskā instrumentārija izveide

Pētnieciskā un praktiskā darbība

Pirmā un otrā desmita skaitļi.

Objektu pazīmes.

Skaitļu virkne.

Objektu novietojums.

Skaitļu stars.

Objektu skaitīšana.

Salīdzināšana (vairāk, mazāk, tikpat).

Cilvēka, sabiedrības un vides mijiedarbība
Ciparu un skaitļu lietošana dažādās sadzīves situācijās.

Pāra un nepāra skaitļi.

Objektu salīdzināšana, kārtošana un grupēšana pēc
dotās pazīmes.

Kārtas skaitļi.

Nosacītā mērīšana.

Skaitlis un cipars.

Garums.

Saskaitīšana un atņemšana 10 apjomā.

Tilpums.

Pieskaitīt „+”.

Pulkstenis (noteikt pilnas stundas).

Atņemt „‐”.

Nedēļas dienas.

Izteiksme.

Teksta uzdevums ar vienu darbību.

Vienādība.
Puse.
Ģeometriskas figūras (punkts, līnija, riņķis, trījstūris,
četrstūris, kvadrāts, piecstūris).
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Dabaszinības
Mācību satura komponenti
Dabas sistēmas un procesi

Pētniecības darba pamati

Cilvēka un vides mijiedarbība

Diennakts daļas (diena, nakts, rīts, vakars).

Apkārtējās pasaules uztvere, izmantojot maņas.

Drošības noteikumi dabas un pilsētas vidē.

Upe, ezers, jūra.

Informācijas iegūšana par dabaszinību jautājumiem
(jautājot, klausoties un skatoties).

Uzvedības normas dabas vidē.

Meži un pļavas.
Latvijā biežāk sastopamie augi, to sastāvdaļas.
Latvijā biežāk sastopamās sēnes.
Latvijā biežāk sastopamie dzīvnieki, to ķermeņa daļas.
Cilvēks, cilvēka ķermeņa daļas.

Tuvākās apkārtnes, dabas objektu, priekšmetu un
pedagoga demonstrējumu novērošana.
Eksperimenti ar augiem.
Vienkāršu pētniecisku jautājumu (kāpēc?) formulēšana.

Materiāli (koks, stikls, papīrs) un to īpašības.
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Materiālu izmantošana.
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Sociālās zinības
Mācību satura komponenti
Gatavība sociāli atbildīgai nostājai

Sociālpolitisko un ekonomisko norišu un personības
attīstības pētīšana un interpretēšana

Izpratne par cilvēka un sabiedrības attīstības norisēm
un likumsakarībām

Piederība ģimenei, grupai, Latvijai.

Sadarbība ar bērniem un pieaugušajiem.

Pienākumi izglītības iestādē un ģimenē.

Grupā paveiktais.

Drošības noteikumi izglītības iestādē un ārpus tās.

Ceļš no mājām uz izglītības iestādi.

Uzdevumu izpilde pēc norādījuma.

Rūpes par ķermeni.

Uzvedības normas sabiedrībā.
Cilvēku atšķirīga uzvedība.
Svētki ģimenē.
Valsts svētki.
Valsts simbols (karogs).
Dažādas tautības Latvijā.
Profesijas, kas saistītas ar drošību.
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Nepieciešamība pēc dzīvesvietas.
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Sports
Mācību satura komponenti
Zināšanas un izpratne sportā

Pamatprasmes vingrojumos un vingrinājumos

Fizisko spēju attīstība veselības nostiprināšanai un
uzlabošanai

Sporta apģērbs.

Soļošanas un skriešanas vingrinājumi.

Līdzsvara sekmēšana.

Drošības noteikumi fiziskajās aktivitātēs.

Līdzsvara vingrinājumi.

Kustību precizitātes sekmēšana.

Higiēniskās prasības fiziskajās aktivitātēs.

Rāpošanas un rāpšanās vingrinājumi.

Spēja orientēties laikā un telpā.

Rīcība sliktas pašsajūtas gadījumos sporta nodarbībās.

Velšanās un līšanas vingrinājumi.

Spēja ātri mainīt darbības veidu un virzienus.

Deju soļu un ritmiskie vingrinājumi.

Spēja izpildīt darbības ar dažādu piepūli.

Lēkšanas vingrinājumi (lēcieni, palēcieni, nolēcieni,
uzlēcieni).

Spēja ekonomiski izpildīt kustību koordināciju.

Mešanas un tveršanas vingrinājumi.
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Uzdevumu veikšana noteiktā ritmā.
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Ētika
Mācību satura komponenti
Tikumiskās vērtības un ētiskais mantojums

Pašnoteikšanās un tikumiskā izaugsme

Saskarsmes tikumiskais pamats

Ģimene kā vērtība.

Cieņas izpausme pret citiem.

Mīlestība pret tuvāko.

Izpalīdzība kā vērtība.

Rūpes par tuvāko un apkārtējo vidi.

Situācijai atbilstošu emociju izpausme.

Laba rīcība un slikta rīcība.

Draudzības izpausmes ikdienā.

Cieņa un uzticamība

Tikumiska cilvēka īpašības.

Citu cilvēku izjūtu atpazīšana.

Labie darbi saskarsmē ar dabu un sadarbībā ar
cilvēkiem.

Pieklājīga uzvedība (uzvedības normu un ētisko vērtību
saistība).

Labvēlīga saskarsme.
Iecietība pret atšķirīgo cilvēkos.

Draudzība kā tikumiska vērtība.
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Vizuālā māksla
Mācību satura komponenti
Mākslas valoda

Mākslas uztvere un radošā darbība

Punkts un līnija.

Redzētā, dzirdētā un izjustā attēlošana.

Līniju veidi: taisnas, liektas, garas un īsas, platas un
šauras, pārtrauktas un nepārtrauktas.

Darba raksturošana.

Līniju ritmi.

Apveidu (siluetu) zīmēšana, griešana un kārtošana.

Krāsu jaukšana un uzklāšana uz virsmas.

Krāsa (silta, vēsa, gaiša, tumša).
Forma.
Apveids (siluets).
Faktūra (gluda, nelīdzena).

14

Māksla – kultūras sastāvdaļa
Krāsu un noskaņu uztvere mākslas darbos.
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Mājturība un tehnoloģijas
Mācību satura komponenti
Zināšanas un izpratne mājturībā un tehnoloģijās

Tehnoloģiju droša, praktiska un radoša lietošana

Mājturības prasmju un tehnoloģiju izmantošana

Darba vieta.

Apģērbs (uzturēšana kārtībā, izvēle).

Materiāla izvēle un atlase radošam darbam.

Veselīgs uzturs.

Augļu un ogu sagatavošana ēšanai.

Biežāk lietojamie pārtikas produkti.

Dabas materiālu vākšana.

Apgūto prasmju izmantošana ikdienas situācijās un
radošā darbībā.

Galda kultūras pamati.

Droša materiālu un darba piederumu izmantošana.

Sava darba vērtēšana.

Papīru daudzveidība.
Taupīga un atkārtota materiālu izmantošana.

Dabas materiālu un tekstilmateriālu vēršana, vīšana un
pīšana.

Tekstilmateriālu daudzveidība.

Papīra burzīšana, locīšana, griešana un līmēšana.

Latvju rakstu pamatelementi.

Veidošana (no vienas pikas plastiska materiāla, no
dabas materiāliem).

Drošības noteikumi (ugunsdrošība, elektrodrošība).

Dziju uztinumu veidošana.
Izšūšana (pamatdūriens).
Konstruēšana.
Materiālu un darba piederumu izmantošana pēc
nosacījuma.

15
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Mūzika
Mācību satura komponenti
Mūzikas valoda
Mūzikas pulsācija un temps.
Mūzikas ritma elementi un ritma zīmes.
Melodija un pavadījums.
Skaņu virzība melodijā (melodijas līnija).
Skaņu īpašības.
Skanējuma nokrāsa: balss un instrumentu tembri.

Mūzikas uztvere un muzikāli radošā darbība
Mūzikas klausīšanās: mūzikas noskaņas (rakstura),
žanra (dziesma, deja, maršs), atskaņošanas veida
(dzied, spēlē) un vienkāršāko mūzikas izteiksmes
līdzekļu uztvere.
Dziedāšana: vokālo pamatiemaņu apguve; dziesmu
repertuāra pakāpeniska paplašināšana
(tautasdziesmas, bērnu dziesmas).
Instrumentālā muzicēšana: skanošo žestu un skaņurīku
izmantojums pavadījuma spēlē un improvizācijā.
Muzikāli ritmiskās kustības: vienkāršākie deju soļi,
sastāšanās veidi, tautas deju raksturīgākie satvērieni,
kustību improvizācija.
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Mūzika kā kultūras sastāvdaļa
Latviešu tautasdziesmas, rotaļas un citi muzikālās
folkloras žanri.
Latviešu tradicionālie un klasiskās mūzikas instrumenti.
Mūzika gadskārtu svētku ieražās.
Mūzika sadzīvē un svētkos: dziesma, deja, maršs;
Latvijas valsts himna.
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Kristīgā mācība
Mācību satura komponenti
Zināšanas un izpratne par Dievu un Viņa radītās
pasaules kārtību

Kristīgās dzīves prasmju apguve

Kristīgās vērtības un morāle

Dieva būtības iezīmes:

Lūgšana – saruna ar Dievu (Ps. 5:4).

(Radītājs Jer. 51:19 b, mīlestība 1. Jņ.4:8 b, svēts
Jes. 6:3 b, Ps. 145:17, visvarens Mt. 28:18 b, Ps. 115:3).

Jēzus māca lūgt (Mt. 7:7 a).

Paklausība vecākiem (Ef. 6:1‐2).

Rūpes par Dieva radību (1. Moz. 2:15).

Bērna paļāvība uz Dievu (Mat.18:3).

Mīlestības izpausmes vārdos un darbos (1. Jņ. 3:18,
1. Jņ. 4:19, Kol. 3:17).

Dalīšanās prieks ar citiem (Fil. 4:10).

Jēzus dzīve un mācība :(Dzimšana Gal. 4:4, Jes. 9:5,
nāve un Augšāmcelšanās Jņ. 11:25 a, Jēzus un bērni
Mk. 10:14, Labais Gans Jņ. 10:11 a, Ps. 23:1).
Jēzus – Dieva Dēls (Mt. 3:17, 1. Pēt. 1:3 a).

Galveno baznīcas svētku notikumi: Ziemassvētki,
Lieldienas, Vasarsvētki.

Svētais Gars kā Aizstāvis (Jņ. 14:16, 26, Jņ. 15:26).

Mīlestība un gādība ģimenē (1. Jņ. 4:21, 1. Tim. 5:8).

Dievs – visa Radītājs (Atkl. 4:11).
Radītās pasaules skaistums (Ps. 139:14 a).
Likumsakarības dabā (diennakts, gadalaiku maiņa)
(1. Moz. 8:22).
Pirmo cilvēku nepaklausība (Rom. 5:19).
Es Dieva radītajā pasaulē (Dievs, daba, cilvēks)
(Ps. 8:4‐7).
Likumsakarības cilvēku dzīvē, dzīves ritējums
(Ps. 90:10).
Bībele – grāmata par Dievu (Jņ. 17:17).
Panti Bībelē (1. Moz. 1:1).
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Dievs nāk pie cilvēkiem (Lk. 19:10).

Līdzjūtība (Kol. 3:12).
Draudzīgas attiecības (Kol. 3:13‐14).
Brīvība izvēlēties labo (5. Moz. 11:26).

Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu

www.visc.gov.lv

Mācību satura apguves secība un apguvei paredzētais laiks
Bērnam sasniedzamie rezultāti, kuri tiek sasniegti visa mācību gada laikā
Prasmes

Attieksmes

Sadarbojas ar bērniem un pieaugušajiem.

Uzvedas pieklājīgi.

Pauž situācijai atbilstošas emocijas.

Uzklausa un nepārtrauc sarunu biedru.

Sakārto darba vietu pirms un pēc darba.
Lieto darba piederumus, piemēram, grieznes, rakstāmpiederumus.

Novērtē labo darbu vērtību, savu draugu rūpes un labvēlību pret
sevi.

Ievēro sava ķermeņa un apģērba tīrību.

Apzinās saistību starp rīcību un sekām.

Ievēro galda kultūru.

Atšķir labu rīcību no sliktas.

Palīdz sakopt apkārtējo vidi.

Ir iecietīgs pret citiem.

Izmanto apgūtās prasmes ikdienas situācijās un radošā darbībā.

Veic uzdevumus un pienākumus atbildīgi.
Ievēro drošības noteikumus ikdienā.
Saudzīgi izturas pret apkārtējo vidi.

18
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1.–3. nedēļa. ESI SVEIKS!
Saturs
Vārdu krājums saziņai: es, ģimenes
locekļi, rudens, mācību darba
piederumi.
Latviešu valodas skaņu, skaņu
savienojumu un vārdu izruna.
Sasveicināšanās un atvadīšanās
atbilstoši pieņemtajam latviešu
valodā.
Dzīvu būtņu, priekšmetu un dabas
parādību nosaukumi vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā atbilstoši
tematam.
Dzīvu būtņu un priekšmetu īpašību
(krāsa, lielums) nosaukumi vienskaitļa
nominatīvā un to lietojums kopā ar
lietvārdu.
Darbības vārdi, kas izsaka cilvēka
darbību.
Atsevišķu personas vārdu lietojums
īsās vienkāršās frāzēs.
Norādāmo vietniekvārdu tas, tā
lietojums kopā ar lietvārdu.
Jautājuma saklausīšana un izpratne.
Vienkāršu instrukciju uztvere un
sapratne.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Рассказывание с
опорой на
фотографии; на
сюжетно‐ролевую
игру.
Имитация с опорой
на реальные
ситуации, объекты.
Беседа с опорой на
реальные объекты, на
иллюстрации.
Беседы с опорой на
вопросы, требующие
умозаключений,
суждений,
позволяющие
устанавливать связи,
демонстрирующие
знания.
Demonstrējums.
Sarunas.
Kustību rotaļas.
Didaktiskās spēles.
Lomu spēles.
Novērošana.
Praktiskais darbs.
Mācību ekskursija.

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Zina izglītības iestādes telpu
nosaukumus: grupa, zāle.

Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas, skaņu
savienojumus un vārdus.

Zina krāsu nosaukumus:
balta, melna, sarkana,
dzeltena, zila, zaļa, oranža,
violeta.

Saprot vienkāršu jautājumu par sevi, piemēram, Kā tevi
sauc?

Знает, что речь – это
средство общения людей.
Знает происхождение слов
спасибо, пожалуйста.
Pazīst objektus izglītības
iestādes tuvākajā apkārtnē.
Zina dažādas izglītības
iestādes telpas.

Nosauc savu vārdu un uzvārdu.
Pajautā: Kā tevi/Jūs sauc?
Lieto atsevišķus personas vārdus īsās vienkāršās frāzēs,
piemēram, Mani sauc Anna. Es esmu Pēteris.
Nosauc savus ģimenes locekļus.
Nosauc vārdus, kas izsaka cilvēka darbību (2–4 vārdi),
piemēram, iet, sēž, guļ, skrien.
Nosauc gadalaiku rudens.
Nosauc pirmo rudens mēnesi.

Zina ceļu no mājām uz
izglītības iestādi.

Nosauc mācību darba piederumus (3–5 vārdi),
piemēram, zīmulis, ota, burtnīca.

Zina uzvedības noteikumus
izglītības iestādē un ceļā uz
to.

Nosauc krāsas un īpašības vārdus, kas apzīmē lielumu
(3–5 vārdi), piemēram, sarkans, liels, mazs.

Nosauc objekta pazīmes
(formu, krāsu, lielumu),
daudzumu un lietojumu.
Zina, ka apkārtni var izzināt
skatoties, klausoties,
aptaustot, saožot un
jautājot.
Zina, ka dabas vidē un
sabiedrībā jāievēro
noteiktas uzvedības normas.
19

Lieto īpašības vārdus, kuri apzīmē krāsu un lielumu,
kopā ar lietvārdu, piemēram, zils zīmulis.
Lieto vārdus labrīt, labdien, uz redzēšanos.
Lieto norādāmos vietniekvārdus tas, tā īsā teikumā,
piemēram, Tā ir mamma. Tas ir zīmulis.
Saprot ar mācībām saistītus vienkāršus norādījumus.
Использует слова вежливости в общении:
здравствуй (‐те), доброе утро, добрый день,
добрый вечер, спасибо, пожалуйста, до свидания.
Определяет настроение собеседника по мимике и
жестам (радость, удивление, огорчение).

Attieksmes
Saziņā lieto
elementāras
sasveicināšanās un
atvadīšanās frāzes:
labrīt, labdien, uz
redzēšanos.
Pauž savu viedokli
par kārtību un
tīrību telpā.
Ievēro drošības
noteikumus
izglītības iestādē un
dabas vidē
atbilstoši pedagoga
norādījumiem (arī
– vācot dabas
materiālus).
Ir ieinteresēts pētīt
skaņas, noskaidrot
to avotus, rašanās
veidu.
Saprot, ka jāievēro
ceļu satiksmes
noteikumi
(uzvedība uz ielas,
ceļa).
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Saturs
Речевой этикет в общении:
приветствие – здравствуй (‐те),
доброе утро, добрый день, добрый
вечер; прощание – до свидания;
благодарность – спасибо.
Невербальные средства общения
(жесты, мимика).
Говорение: рассказ о себе, своей
семье, доме, в котором живет.
Происхождение слов.
Apkārtējās pasaules uztvere,
izmantojot maņas.
Sadarbība ar bērniem un
pieaugušajiem.
Citu cilvēku izjūtu atpazīšana.
Situācijai atbilstošu emociju izpausme.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Eksperimenti ar krāsu
jaukšanu.
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes
Рассказывает о себе (2–4 простых предложения).

Āra nodarbības.

Zina, ka ar punktiem un
līnijām var veidot
zīmējumus.

Vingrojumi un
vingrinājumi.

Zina, kā ģērbties sporta
nodarbībās.

Рассказывает о доме, в котором живет (2–4 простых
предложения).

Sižetiskās sporta
nodarbības.

Zina, ka mūzikā vienmēr ir
saklausāma vienmērīga
pulsācija.

Sadarbojas ar citiem bērniem.

Kustības mūzikas
pavadījumā.
Eksperimenti ar balsi
un skaņurīkiem.
Atbalss spēles: ritma
un melodisku motīvu
atkārtošana.

Zina skaņu īpašību
raksturojumam lietojamos
apzīmējums: skaļa/klusa,
īsa/ilga, augsta/zema
skaņa.
Zina, kādi personīgās
drošības noteikumi jāievēro
mājās.

Objekta pazīmes.

Рассказывает о своей семье (2–4 простых
предложения).

Ieklausās citu teiktajā.
Saskata un atpazīst cita cilvēka izjūtas.
Pauž emocijas atbilstoši situācijai.
Novēro dabas objektus un norises dabā.
Iegūst informāciju, novērojot dabas objektus un norises
attēlos un dabā.
Atbild uz skolotāja jautājumiem par novēroto tuvākajā
apkārtnē.
Salīdzina objektus pēc formas, krāsas, lieluma un
lietojuma.
Grupē objektus pēc kopīgās pazīmes (forma, krāsa,
lielums), daudzuma un lietojuma.

Objektu grupēšana.
Objektu novietojums.

Nosaka virzienu: uz augšu, uz leju, uz priekšu, atpakaļ.

Figūras (punkts, līnija, riņķis).
Redzētā attēlošana.

Nosaka objektu novietojumu un novieto tos pēc
norādes: zem, virs, starp, pie, aiz.

Krāsa.

Ievēro norādes par objekta novietojumu.

Punkts un līnija.

Salīdzina objektu daudzumu dažādās dzīves situācijās.

Sadzīves situāciju modelēšana.

Parāda zīmējumā un tuvākajā apkārtnē punktu, līniju,
riņķi.

Tuvākās apkārtnes iepazīšana
(novērošana).

Savāc dabas materiālus radošiem darbiem.

Ceļš no mājām uz izglītības iestādi.

Darina telpiskus radošus darbus no dabas materiāliem,
piemēram, koku lapām, piepēm, zariņiem, smiltīm,
akmeņiem, gliemežvākiem.

Pienākumi izglītības iestādē: darba
vietas sakārtošana.
20

Attieksmes

Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu

Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Dabas materiālu vākšana.

Zīmē vienkāršas formas objektus (priekšmetus),
izmantojot dažādus materiālus un darbarīkus.

Telpisku radošu darbu no dabas
materiāliem veidošana.

Saskata un zīmē punktu un līnijas apkārtējā vidē un
zīmējumā.

Uzvedības normas sabiedrībā.

Izpilda vispārattīstošos vingrojumus.

Drošības noteikumi
 izglītības iestādē un ārpus tās,
 personīgai drošībai mājās.

Izmanto dabas materiālus vispārattīstošos vingrojumos
dabā, piemēram, kociņus, čiekurus un zīles.
Soļo un skrien īsiem un gariem soļiem, atdarinot
dzīvniekus, mainot virzienus, pa spirāli.

Sporta apģērbs.
Higiēnisko prasību ievērošana
fiziskajās aktivitātēs.

Ievēro personīgās higiēnas prasības sporta nodarbībās.

Soļošanas un skriešanas vingrinājumi.

Saklausa mūzikas pulsāciju un atspoguļo to kustībās un
žestos.

Mūzikas pulsācija.

Klausās, atšķir un atdarina dažādas izcelsmes skaņas
(t.sk. sadzīves trokšņus un skanējumus), raksturo to
īpašības.

Skaņu īpašības.
Dziedāšana: vokālo pamatiemaņu
apguve.

Dzied dziesmas par rudeni.
Uzvedas pieklājīgi.
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4.–7. nedēļa. ES UN PASAULE RUDENĪ
Saturs
Vārdu krājums saziņai: rudens;
koki, dārzeņi, augļi rudenī;
pārtika.
Latviešu valodas skaņu, skaņu
savienojumu un vārdu izruna.
Dabas parādību, koku, dārzeņu,
augļu un pārtikas produktu
nosaukumi vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Имитация с опорой
на реальные
ситуации, объекты,
на сюжетно‐ролевую
игру; на
фольклорные
произведения
Беседа с опорой на
дидактическую игу.

Īpašības vārdi, kas apzīmē kokus,
dārzeņus, augļus, pārtikas
produktus un dabas parādības.

Рассказывание с
опорой на сюжетные
картинки; на
художественные
произведения.

Darbības vārdi, kas raksturo
dabas parādības, un to lietojums
īsās frāzēs.

Беседа с опорой на
сюжетно‐ролевую
игру;

Atbildes uz vienkāršiem
jautājumiem par sevi.

на вопросы,
требующие
воссоздания
содержания
прослушанного и на
использование
оценочных
вопросов.

Ģeometrisku figūru nosaukumi.

Nolieguma un apstiprinājuma
izteikšana.
Pamata skaitļa vārdi no 1 līdz 5.
Norādāmo vietniekvārdu tie, tās
lietojums kopā ar lietvārdu.
Elementāras pieklājības frāzes.
Vienkāršu instrukciju uztvere un
sapratne.
Vienkāršu frāžu lietošana
mutvārdu saziņā.

Demonstrējums.
Sarunas.
Kustību rotaļas.

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Attieksmes

Zina pieklājības frāzes saziņā:
paldies, lūdzu.

Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas, skaņu
savienojumus un vārdus.

Lieto pieklājības frāzes
saziņā: paldies, lūdzu.

Zina vārdus: trijstūris, četrstūris,
kvadrāts, piecstūris.

Nosauc otro rudens mēnesi.

Выражает отношение
к поступкам героев
народной сказки (2–3
простых
предложения).

Saprot norādījumus: sastāties
aplī/ kolonnā/ rindā/ pa pāriem;
soļot/ virzīties teciņu solī pa
apli.
Знает, что информация
передаётся разными
способами (слова, мимика,
жесты).
Zina, ka katram cilvēkam ir
tiesības un pienākumi.
Zina, ka iesāktais darbs ir
jāpabeidz.
Zina, kas ir izpalīdzība.
Zina sakarību starp daudzumu,
daudzuma vārdisko apzīmējumu
un daudzuma pierakstu ar
ciparu.

Nosauc kokus, augļus un dārzeņus attēlā un
tuvākajā apkārtnē (3–5 vārdi).
Nosauc attēlā un dabā redzamās dabas
parādības rudenī, piemēram, lietus, vējš, zibens.
Lieto īpašības vārdus, kas apzīmē kokus, augļus,
dārzeņus vai dabas parādības rudenī, kopā ar
lietvārdu, piemēram, auksts vējš, sarkans ābols.
Nosauc darbības vārdus, kas raksturo dabas
parādības (3–5 vārdi), piemēram, pūš, līst, krīt.
Lieto darbības vārdus īsās frāzēs atbilstoši
tematam, piemēram, vējš pūš, lapas krīt.
Nosauc pārtikas produktus (3–5 vārdi).
Nosauc preces, kuras pērk veikalā (3–5 vārdi).
Atbild uz jautājumu: Kas tev garšo?
Izsaka noliegumu vai apstiprinājumu, atbildot uz
jautājumu: Vai tev garšo ...?
Nosauc pamata skaitļa vārdus no 1 līdz 5.

Pazīst trijstūri, četrstūri,
kvadrātu, piecstūri.

Lieto norādāmos vietniekvārdus tie, tās kopā ar
lietvārdu, piemēram, tie āboli, tās plūmes.

Zina figūru būtiskās pazīmes
(malu skaits, stūru skaits).

Lieto vienkāršas frāzes saziņā, piemēram, Padod,
lūdzu, tomātu.

Zina, kā uzņemt guašas krāsu uz
otas un uzlikt uz papīra.

Участвует в диалоге на заданную тему
(сюжетно – ролевая игра «Встреча с другом»;
2–4 реплики).
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Izmanto tēlam
atbilstošus žestus, pozas
un mīmiku.
Ar interesi vēro
apkārtni.
Rūpējas par augiem, tos
regulāri vērojot un
aplaistot.
Pauž viedokli par savu
veikumu.
Gūst pieredzi un prieku,
piedaloties
Mārtiņdienas rotaļās.
Izrāda iniciatīvu rotaļās
jaunu kustību
izgudrošanā.
Ar prieku klausās
mūzikas skaņās, saista
skanējumu ar savām
izjūtām.
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Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Невербальные средства
общения (жесты, мимика).

Muzikālās spēles un
rotaļas.

Zina, kā sajaukt divas guašas
krāsas.

Использует слова вежливости в общении
(обращение к собеседнику на ты и Вы).

Диалоги на основе заданных
ситуаций (разговор с другом, и
др.).

Didaktiskās spēles.

Zina, kuri biežāk lietotie pārtikas
produkti ir veselīgi.

Рассказывает о друзьях (2–4 простых
предложения).

Zina gan uzturā lietojamu, gan
bojātu augļu un ogu pazīmes.

Воспринимает содержание прослушанного
текста (сказка, загадка, считалка,
стихотворение; не более 20 предложений).

Слушание: восприятие
содержания прослушанного
текста (сказка, загадка,
считалка, стихотворение).
Говорение: рассказ о друге
(друзьях), ответы на вопросы
по содержанию
прослушанного текста,
составление предложений по
картинке.
Русское речевое поведение
(обращение к собеседнику).
Фольклорные произведения
(загадки, пословицы,
скороговорки, считалки,
сказки).
Элементы письменных букв.

Lomu spēles.
Novērošana.
Praktiskais darbs.
Āra nodarbības.
Eksperimenti ar krāsu
jaukšanu.
Vingrojumi un
vingrinājumi.
Sižetiskās sporta
nodarbības.
Skandēšana.
Dziedāšana un
klausīšanās.
Kustības mūzikas
pavadījumā.
Muzikālas spēles un
rotaļas.

Zina drošības noteikumus,
pārvietojoties sporta zālē vai
laukumā.
Zina, kā rīkoties sliktas
pašsajūtas gadījumā.
Zina, ka mūzika var pulsēt ātrā,
vidējā un lēnā tempā.
Zina mūzikas raksturojumam
lietojamos apzīmējumus,
piemēram, skan
zemu/vidēji/augstu;
skaļi/vidēji/klusi,
asi/maigi/jautri/trakulīgi.

Отвечает на вопросы по содержанию
прослушанного текста (о ком рассказывается
в …; что делают герои?; как их зовут? где
происходят события?).
Составляет предложения по картинкам (3–4
предложения).
Называет героев прослушанной народной
сказки (2–3 героя).
Озвучивает считалки.
Отгадывает загадки.
Пишет элементы букв.
Nosauc savas dzīvesvietas adresi.
Pazīst Latvijā biežāk sastopamos augus attēlos
vai dabā.

Piederība noteiktai sociālai
grupai (ģimene, sabiedrība).

Parāda augu sakni, stumbru un lapas attēlos vai
augu paraugos.

Pienākumi ģimenē un izglītības
iestādē.

Pazīst Latvijā biežāk sastopamās sēnes (baravika,
bērzlape, gailene, mušmire) attēlos vai dabā.

Izpalīdzības vērtība.

Nosaka virzienu: pa labi, pa kreisi.

Cieņa un uzticamība.

Nosaka objektu novietojumu un novieto tos pēc
norādes: pa labi, pa kreisi.

Latvijā biežāk sastopamie augi
(to sastāvdaļas) un sēnes.
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Attieksmes
Ir izpalīdzīgs un
uzmanīgs pret
apkārtējiem.
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Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Biežāk lietojamie pārtikas
produkti.

Raksturo objektu grupas pēc daudzuma: vairāk,
mazāk, tikpat.

Veselīgs uzturs.

Kārto objektus pa pāriem.

Veidošana no dabas
materiāliem.

Vienādo objektu grupas pēc daudzuma,
pieliekot, atņemot, pārvietojot.

Augļu un ogu sagatavošana
ēšanai.

Lasa un raksta skaitļus līdz 5.

Galda kultūras pamati.

Lieto skaitļus un ciparus dažādās dzīves
situācijās.

Modelē skaitļu sastāvu.

Materiālu izvēle un atlase.

Salīdzina skaitļus līdz 5.

Materiālu un darba piederumu
izmantošana pēc nosacījuma.

Lieto zīmes: >, < , =.

Skaitļi 1, 2, 3, 4 un 5.

Salīdzina objektu kopas pēc daudzuma.

Skaitļu virkne.
Objektu novietojums.

Parāda zīmējumā un tuvākajā apkārtnē
ģeometriskas figūras.

Objektu salīdzināšana, kārtošana
un grupēšana.

Darina aplikācijas no dabas materiāliem,
piemēram, koku lapām, herbarizētiem augiem.

Ģeometriskas figūras (trījstūris,
četrstūris, kvadrāts, piecstūris).

Pazīst biežāk lietojamos uztura produktus.
Sagatavo augļus un ogas ēšanai.

Redzētā, dzirdētā un izjustā
attēlošana.

Sakārto augļus un ogas traukā pēc noteiktas
pazīmes.

Krāsu jaukšana un uzlikšana uz
virsmas.

Vingrinās krāsu jaukšanā un uzklāšanā uz
virsmas.

Drošības noteikumi
 saskarsmē ar nepazīstamiem
augiem un sēnēm
 fiziskajās aktivitātēs.

Zīmē savas izjūtas pēc mūzikas klausīšanās.
Izpilda vispārattīstošos vingrojumus ar
priekšmetiem, piemēram, ar mīkstām
bumbiņām, dvielīti.

Rīcība sliktas pašsajūtas
gadījumos.

Soļo un skrien, izpildot kustības ar rokām (rokas
ceļot sānis, ritmā sasitot plaukstas).
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Attieksmes
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Soļošanas un skriešanas
vingrinājumi.

Veic līdzsvara vingrinājumus uz samazināta
atbalsta laukuma, piemēram, uzzīmētiem
koridoriem, sola platās virsmas.

Līdzsvara vingrinājumi.

Izpilda pietupienus un pagriezienus uz
samazināta atbalsta laukuma.

Līdzsvara sekmēšana.
Ritmiskie vingrinājumi.

Pārnes priekšmetus, pārvietojoties pa
samazinātu atbalsta laukumu.

Mūzikas pulsācija un temps.
Dziedāšana: vokālo
pamatiemaņu apguve.

Piedalās rotaļās kustību līdzsvara sekmēšanai.
Salīdzina dažādas skaņas un skanējumus: nosauc
skaņu atšķirīgās īpašības, attēlo tās žestā,
mīmikā, darbībā.

Skanējuma nokrāsa: balss un
instrumentu tembri.
Mūzika Mārtiņdienas ieražās.

Pēc skolotāja signāla sāk/beidz muzikālo
darbību.

Muzikāli ritmiskās kustības:
vienkāršākie sastāšanās un deju
soļu veidi.

Skandē un dzied dziesmas par Mārtiņdienu.
Piedalās Mārtiņbērnu rotaļās, apgūstot
sastāšanās veidus (aplī, kolonnā) un kustību
virzienus (uz priekšu/ atpakaļ, pa labi/pa kreisi),
saklausot mūzikas pulsāciju.
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Attieksmes
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8.–11. nedēļa. ES VĒLAJĀ RUDENĪ
Saturs
Vārdu krājums saziņai: rudens,
svētki, dzimtā zeme, Mārtiņi,
dzīvnieki, diennakts daļas (diena,
nakts, rīts, vakars).
Latviešu valodas skaņu, skaņu
savienojumu un vārdu izruna.
Rudens mēnešu, dzīvnieku,
diennakts daļu nosaukumi.
Dzīvnieku un priekšmetu īpašību
nosaukumi vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā.
Darbības vārdi, kas apraksta
dzīvnieku kustības, un to
lietojums īsās frāzēs.
Apstākļa vārdi (priecīgi, ātri, lēni)
un to lietojums atsevišķās frāzēs.
Pamata skaitļa vārdu no 1 līdz 5
nosaukumi un to lietojums kopā
ar lietvārdu.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Беседа с опорой на
реальные ситуации,
объекты, картинки;
на дидактическую
игру; на вопросы,
требующие
демонстрации
знаний и умений.
Рассказывание с
опорой на сюжетную
картинку.
Имитация с опорой
на вопросы,
требующие
суждений, сравнения
и анализа.
Беседа с опорой на
предметную,
подвижную игру.
Demonstrējums.

Nolieguma un apstiprinājuma
izteikšana.

Sarunas.

Atbildes uz vienkāršiem
jautājumiem par sevi.

Muzikālās spēles un
rotaļas.

Vienkāršu frāžu lietojums
mutvārdu saziņā.

Didaktiskās spēles.

Īsas latviešu tautas pasakas par
dzīvniekiem.

Kustību rotaļas.

Lomu spēles.
Novērošana.

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Zina vārdus: dzimtene,
karogs, himna,
Mārtiņdiena.

Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas, skaņu
savienojumus un vārdus.

Zina diennakts daļu
nosaukumus.

Nosauc visus rudens mēnešus.

Nosauc trešo rudens mēnesi.

Zina, ka ir latviešu tautas
pasakas par dzīvniekiem.
Знает происхождение
слов, называющих
животных и птиц,
например, медведь, лиса,
грач, ласточка, воробей.
Zina, ka ir dažādas valodas.
Zina, ka latviešu valoda ir
valsts valoda Latvijā.

Nosauc dzīvniekus (3–5 vārdi).
Nosauc atsevišķus īpašības vārdus (3–5 vārdi), kas
raksturo dzīvniekus.
Nosauc un īsās frāzēs (2–3 vārdi) lieto darbības
vārdus, kas apraksta dzīvnieku kustības, piemēram,
zaķis lec, lapsa skrien.
Nosauc savu dzīves vietu, piemēram, Es dzīvoju
Rēzeknē.
Jautā par dzīves vietu: Kur tu dzīvo?
Nosauc attēlos redzamās diennakts daļas.

Zina, ka Latvijā dzīvo dažādu
tautību cilvēki.

Izsaka noliegumu vai apstiprinājumu, atbildot uz
jautājumu: Vai ir rīts? Vai ir vakars?

Pazīst Latvijas valsts
simbolus (karogs, himna).

Lieto pamata skaitļa vārdus no 1 līdz 5 kopā ar
lietvārdu, piemēram, viens ābols, divi āboli.

Zina, ka ar svētkiem saistās
noteiktas svētku svinēšanas
tradīcijas (Mārtiņi, Latvijas
dzimšanas diena).

Lieto vienkāršas frāzes ar apgūto leksiku, piemēram,
mana dzimtā zeme, skrien ātri.

Zina uzvedības noteikumus
Valsts svētku laikā (arī
himnas skanējuma laikā).

Runā skaitāmpantus.

Praktiskais darbs.
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Uztver un nosauc galvenos varoņus īsā latviešu tautas
pasakā par dzīvniekiem.
Составляет устный рассказ по картинке (3–5
простых предложений).

Attieksmes
Piedalās latviešu
gadskārtu svētku
svinēšanā.
Piedalās Latvijas valsts
svētku svinēšanā.
Labprāt piedalās
latviešu tautas rotaļās.
Ievēro rotaļas
noteikumus.
Lieto emociju
raksturojumus,
piemēram, priecīgi,
skumji, vientulīgi,
skarbi, svinīgi.
Ievēro uzvedības
noteikumus Latvijas
valsts himnas
atskaņošanas laikā.
Attiecas pret tuvākiem
ar cieņu.
Izsaka savu viedokli
par uzzināto ("Es
domāju..", "Man
patika, jo..", 3–
4 teikumi).
Salīdzina mākslas
darbu sižetu, noskaņu
ar savu pieredzi.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas

Latviešu tautas rotaļas, dziesmas
un skaitāmpanti par Mārtiņiem.

Vingrojumi un
vingrinājumi.

Говорение: рассказ по
картинке; формулировка
вопросов.

Sižetiskas sporta
nodarbības.

Виды предложений по цели
сообщения (термины не
вводятся).
Слово – способ именования
окружающего мира
(происхождение слов).
Значение слова (опора на
картинку, свой речевой опыт).
Звуки: гласные и согласные;
звуковой состав слова.
Звуки гласные и согласные, их
буквенное обозначение.

Melodijas līnijas
attēlojums gaisa
rakstā un uz papīra.
Skandēšana un
kustības mūzikas
pavadījumā.
Eksperimenti ar balsi
un skaņurīkiem.
Mūzikas iespaidu
attēlojums zīmējumā
(pēc klausīšanās vai
līnijās klausīšanās
laikā).
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Saprot atšķirības starp
ikdienu un svētkiem,
piemēram, himna, tērpi.
Saprot, ka pieklājīga
uzvedība ir vērtība.
Zina, ka Latvijas
galvaspilsēta ir Rīga.

Задает вопросы собеседнику: Kто? Что (делает)?
Где? Когда? Куда? Как?
Различает повествовательное, вопросительное,
восклицательное предложения, опираясь на
интонацию говорящего/ читающего (термины не
вводятся).
Подбирает видовые слова к родовым понятиям,
например, мебель: стол, стул, шкаф.

Zina diennakts daļas.
Pazīst skaitli 0, zina tā
lietojumu un pierakstu ar
ciparu 0.
Saprot mērīšanas
nepieciešamību.

Определяет количество звуков в слове, состоящем
из 3–4 звуков.
Определяет место звука в словах, соостоящих из
3–4 звуков: в начале, в середине, в конце слова.
Обозначает звуки буквами (4–5 букв, которые
изучаются в соответствии с тем порядком, который
предлагается в используемой азбуке), пишет
буквы.
Читает слоги с изученными буквами.
Узнаёт в прослушанном тексте народных сказок
образные именования героев, например, медведь
– Топтыгин, косолапый, Потапыч; лиса – Рыжая,
Патрикеевна.

Чтение слогов с изученными
буквами.
Письмо: запись изученных
букв.

Dara labus darbus, novērtē to lietderību.

Образные именования героев
русской народной сказки.

Sadarbojas pārī.

Skaitlis 0.

Klausoties, skatoties un jautājot iegūst informāciju
par diennakts daļām.

Skaitļu stars.

Atšķir diennakts daļas (diena, nakts, rīts, vakars).

Izteiksme.

Pastāsta par atšķirīgo dienā un naktī.

Saskaitīšana un atņemšana 5
apjomā.

Mēra garumu ar nosacīto mēru, piemēram, pēdas,
soļi.

Nosacītā mērīšana. Garums.
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Attieksmes
Ievēro drošības
noteikumus darbā ar
dabas materiāliem.
Ir ieinteresēts
eksperimentēt ar balsi
un skaņurīkiem,
veidojot dažādas
rudens ainavas,
piemēram, vēji, lietus,
gājputnu saucieni.
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Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Piederība Latvijai.
Dažādas tautības Latvijā.

Salīdzina objektu garumu pēc acumēra un izmērot ar
nosacīto mēru.

Valsts svētki. Valsts simboli
(karogs, himna).

Sakārto objektus pēc garuma (sākot ar garāko vai
īsāko).

Uzvedības normas valsts
svētkos.

Lieto darbības zīmes pieskaitīt (+) un atņemt (‐).
Modelē darbības ar skaitāmo materiālu.

Pieklājīga uzvedība (uzvedības
normu un ētisko vērtību
saistība).

Saskata skaitļus un matemātiskās darbības dažādās
dzīves situācijās. .
Veido matemātisko izteiksmi atbilstošām darbībām
dabā un sadzīvē.

Labie darbi saskarsmē ar dabu
un cilvēkiem.

Atliek uz skaitļu stara 0, 1, 2, 3, 4 un 5.

Cieņas izpausme pret citiem.

Atpazīst Latvijā audzētus augļus un dārzeņus (forma,
krāsa, lielums).

Diennakts daļas (diena, nakts,
rīts, vakars).

Darina tēlus no dabas materiāliem (augļi, dārzeņi).

Veselīgs uzturs.

Klāj sedzoši guašas krāsu uz papīra.

Veidošana no dabas
materiāliem.

Atveido kustībā un zīmējumā redzēto, dzirdēto vai
izjusto.

Drošības noteikumi, strādājot ar
dabas materiāliem.

Zīmē, glezno vai aplicē kontrastainus (gaišs, tumšs)
radošus darbus.

Redzētā, dzirdētā un izjustā
attēlošana.

Izpilda vispārattīstošos vingrojumus ar priekšmetiem,
piemēram, ar rotaļlietām.

Krāsa (gaiša, tumša).

Soļo un skrien, atdarinot dabas parādības vai
dzīvniekus.

Guašas krāsu jaukšana un
uzklāšana uz virsmas.

Rāpo, veicot dažādus uzdevumus.

Krāsu un noskaņu uztvere
mākslas darbos.

Pārrāpo pāri šķēršļiem (augstums 60–80 cm).
Izlien četrrāpus zem šķēršļiem (augstums 40–50 cm).

Soļošanas un skriešanas
vingrinājumi.

Piedalās rotaļās, kas sekmē spēju orientēties laikā un
telpā.

Spēja orientēties laikā un telpā.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Rāpošanas un rāpšanās
vingrinājumi.

Attieksmes

Dzied dziesmas par Latviju.
Saklausa melodijas skaņu virzību (uz augšu/ uz leju/
uz vietas) un rāda to ar rokas kustību.

Līšanas vingrinājumi.
Dziesmu repertuāra pakāpeniska
paplašināšana.

Darina skaņurīkus no dažādiem dabas materiāliem un
salīdzina to skanējumu.

Skaņu virzība melodijā
(melodijas līnija).

Attēlo vizuāli muzikālus iespaidus.

Mūzikas klausīšanās: mūzika
valsts svētkos (t.sk. valsts
himna).
Skaņu ainavu veidošana,
izmantojot balsi un pašdarinātus
instrumentus.

12.–15. nedēļa. ES CEĻĀ UZ ZIEMASSVĒTKIEM
Saturs
Vārdu krājums saziņai: māja,
rotaļlietas, ziema, Ziemassvētki.
Latviešu valodas skaņu, skaņu
savienojumu un vārdu izruna.
Rotaļlietu, materiālu, priekšmetu
un ar mājas uzbūvi saistīti
nosaukumi vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Беседа с опорой на
сюжетно‐ролевую
игру; на вопросы,
требующие
демонстрации
знаний, умений.
Рассказывание с
опорой на личный
опыт; на вопросы,

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Zina vārdu Ziemassvētki,
novēlējumu „Priecīgus
Ziemassvētkus!”
Zina, kad svin
Ziemassvētkus.

Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas, skaņu
savienojumus un vārdus.
Nosauc vārdus, kas apzīmē mājas/dzīvokļa uzbūvi (3–5
vārdi), piemēram, jumts, logs, grīda, siena, durvis.
Nosauc rotaļlietas grupas telpā (3–5 vārdi).

Zina materiālu nosaukumus:
koks, stikls, papīrs.
Знает происхождение
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Nosauc rotaļlietas, kas (kādam) pieder, piemēram, Man ir
lelle. Tev ir mašīna.

Attieksmes
Labprāt iesaistās
rotaļās, dzied
dziesmas, runā
bērnu dzejoļus.
Izsaka emocionālu
attieksmi (patīk,
nepatīk, priecājas,
skumst).
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Saturs
Īpašības vārdu nosaukumi
vienskaitļa nominatīvā atbilstoši
tematam.
Darbības vārdu lietojums
atsevišķās frāzēs atbilstoši
tematam.
Pamata skaitļa vārdu no 6 līdz 10
nosaukumi un to lietojums kopā
ar lietvārdu.
Atbildes uz vienkāršiem
jautājumiem par sevi, savu
māju/dzīvokli, rotaļlietām.
Īsu teikumu veidošana par attēlā
redzamajiem priekšmetiem un
dzīvām būtnēm atbilstoši
tematam.
Latviešu tautas rotaļas, dziesmas
un bērnu dzejoļi par ziemu un
Ziemassvētkiem.
Vienkāršu instrukciju uztvere un
sapratne.
Svētku svinēšanas tradīcijas
Latvijā: Ziemassvētki.
Диалоги на основе заданных
ситуаций (разговор с
педагогом, с другом о поездке
и др.); драматизация.
Говорение: рассказ о себе, о
д/у или о школе; по серии
сюжетных картинок.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas

www.visc.gov.lv

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

требующие
сравнения и анализа,

слова вежливый.

Nosauc īpašības vārdus, kas raksturo attēlā redzamo
māju, rotaļlietas (3–5 vārdi).

требующие
демонстрации знаний
и умений.

Zina, ka zēniem un
meitenēm ir vienādas
tiesības un iespējas.

Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par savu
māju/dzīvokli, savām rotaļlietām.

Рассказывание с
опорой на серию
сюжетных картинок.

Zina, ka priekšmetu
izgatavošanai izmanto
dažādus materiālus (koks,
stikls, papīrs).

Nosauc pirmo ziemas mēnesi.

Имитация с опорой
на игру,
драматизацию.
Имитация с опорой
на художественные
произведения.
Demonstrējums.
Sarunas.
Intervija.
Muzikālās spēles un
rotaļas.
Didaktiskās spēles.
Lomu spēles.
Dramatizācija.
Novērošana.
Praktiskais darbs.
Eksperimenti ar krāsu
jaukšanu.
Āra nodarbības.
Vingrojumi un
vingrinājumi.

Nosauc gadalaiku ziema.

Zina, ka priekšmetiem ir
dažādas formas (apaļa,
stūraina, neregulāra).
Zina, kādi noteikumi
jāievēro Ziemassvētku
pasākumos (ugunsdrošība,
elektrodrošība).
Zina daudzveidīgu līniju
zīmēšanas paņēmienus.
Zina dažādas papīra īpašības
(plīst, šķīst, žūst).
Zina darbarīkus darbam ar
papīru (grieznes, zīmulis).
Zina, kas jāievēro, darbā ar
asiem darba piederumiem.
Zina skaitļu sakārtojumu
virknē.
Zina, ka muzicēt var divējādi
– dziedāt un spēlēt –, ka
mūzikas sacerētāju sauc par
komponistu.
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Atsevišķās frāzēs lieto īpašības vārdus atbilstoši tematam,
piemēram, apaļa bumba, lelle ir skaista, sniegs ir balts.
Atsevišķās frāzēs lieto darbības vārdus atbilstoši
tematam, piemēram, lācis ziemā guļ, cepam piparkūkas.
Nosauc pamata skaitļa vārdus no 6 līdz 10.
Lieto pamata skaitļa vārdus no 6 līdz 10, nosaucot
priekšmetu skaitu, piemēram, seši logi.
Atbild uz jautājumu: Cik tev gadu?
Veido īsu teikumu par sižetisku attēlu atbilstoši tematam
(2 vārdi), piemēram, Bērni priecājas. Rūķi dejo.
Runā tautasdziesmas un īsus bērnu dzejoļus par ziemu un
Ziemassvētkiem.
Dzied bērnu rotaļdziesmas par ziemu.
Saprot vienkāršas instrukcijas rotaļas laikā.
Участвует в диалогах на основе заданных ситуаций,
например, «В магазине», «Выходной день» (3–4
реплики).
Участвует в инсценировке народной сказки или её
фрагмента (в ролевой позиции героя сказки; короткая
сказка или отрывок из сказки, не более 10–15
предложений).
Рассказывает о себе (3–4 простых предложения).

Attieksmes
Piedalās
Ziemassvētku
svinēšanā.
Izliek savu darbu
izstādē.
Attiecas pret
tuvāko ar
iecietību.
Ziemassvētku
mūzikas skaņu
tēliem (svinīgiem,
gaišiem,
līksmiem).
Ievēro drošības
noteikumus,
darbojoties ar
materiāliem.
Mācās būt
iecietīgs pret
atšķirīgo,
piemēram,
izskatā, svētku
svinamo dienu
svinēšanā.
Ir līdzjūtīgs.
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Saturs
Происхождение слов.
Звуки гласные и согласные, их
буквенное обозначение.
Чтение слогов с изученными
буквами.
Письмо: запись изученных
букв, слогов.
Cilvēku atšķirīga uzvedība.
Iecietība pret atšķirīgo citos
cilvēkos.
Ciparu rakstīšana.
Skaitļi 6, 7, 8, 9 un 10.
Nedēļas dienas.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Sižetiskās sporta
nodarbības.

www.visc.gov.lv

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes
Рассказывает о д/у или о школе (4–5 простых
предложений).

Saprot jēdzienus deja,
komponists.

Составляет устный рассказ по серии сюжетных
картинок (рассказ, состоящий из 4–5 простых
предложений).

Kustību rotaļas
mūzikas pavadījumā.
Mūzikas klausīšanās un
dziedāšana ar ritma
pavadījumu un
kustībām.

Находит гласные звуки в слове (на слух).
Обозначает звуки буквами (4–5 букв, которые
изучаются в соответствии с тем порядком, который
предлагается в используемой азбуке), пишет буквы.

Pārrunas par
iepazītajiem
skaņdarbiem:
komponists, žanrs,
mūzikas noskaņa,
vienkāršāko mūzikas
izteiksmes līdzekļu
lietojums.

Читает слоги с изученными буквами.
Пишет слоги, опираясь на образец (1–2 слога с ранее
изученными буквами).
Сравнивает записанные слоги с образцом (1–2 слога).
Novēro skolotāja demonstrējumus par materiālu (koks,
stikls, papīrs) īpašībām (ciets, mīksts, plastisks).

Kārtas skaitļi.
Puse.
Skaitļu stars.

Nosaka materiālu īpašības (ciets, mīksts, plastisks),
izmantojot tausti.

Ģeometrisko formu un figūru
modelēšana, dalīšana daļās.

Raksta skaitļus 10 apjomā.
Atliek uz stara skaitļus 10 apjomā.

Salīdzināšana.

Salīdzina skaitļus 10 apjomā.

Materiāli (koks, stikls, papīrs), to
īpašības un izmantošana.

Modelē skaitļu sastāvu.
Nosauc skaitļa „kaimiņus”.

Veidošana no vienas pikas
materiāla.

Nosauc skaitļus no jebkura skaitļa uz priekšu un atpakaļ.

Latvju rakstu pamatelementi.

Pieskaita un atņem skaitli 1.

Ugunsdrošība, elektrodrošība.

Nosauc nedēļas dienas.

Droša materiālu izmantošana.

Nosauc kārtas skaitļus.
Sadala figūru uz pusēm.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes
Saskata simetriskas figūras attēlos un dabā.

Līniju veidi: taisnas, liektas, garas
un īsas, platas un šauras,
pārtrauktas un nepārtrauktas.

Atšķir dažādus papīra veidus.

Krāsa.

Tur grieznes noteiktā satvērienā.

Loka papīru 2 un 4 vienādās daļās (uz pusēm).

Forma.

Griež papīru pa uzzīmētu kontūru.

Papīru daudzveidība.

Izgriež figūras no papīra, kas pārlocīts uz pusēm.

Papīra burzīšana, locīšana,
griešana un līmēšana.

Līmē papīra detaļas ar papīra līmi.
Veido no vienas pikas veidojamā materiāla, piemēram,
māla, plastilīna, plastikas.

Deju soļu un ritmiskie
vingrinājumi.
Velšanās vingrinājumi.

Saskata latvju rakstu pamatelementus (krustiņš, līklocis,
skujiņa).

Spēja ātri mainīt darbības veidu
un virzienus.

Darina radošu darbu atbilstoši skolotāja nosacījumiem.
Novelk taisnu līniju, izmantojot trafaretu, piemēram,
lineālu.

Instrumentālā muzicēšana:
skanošo žestu un skaņurīku
izmantojums pavadījuma spēlē
un improvizācijā.

Zīmē ar daudzveidīgām līnijām, veidojot līniju ritmus (arī
latvju rakstu pamatelementus).
Raksturo līniju virzienu (stāvus, guļus, slīpi).

Muzikāli ritmiskās kustības:
vienkāršākie deju soļi, sastāšanās
veidi, tautasdeju raksturīgākie
satvērieni, kustību improvizācija.

Saskata daudzveidīgas formas priekšmetus, augus,
dzīvniekus.
Izpilda vispārattīstošos vingrojumus ar priekšmetiem,
piemēram, ar klucīšiem, baloniem.

Mūzikas klausīšanās
Ziemassvētkos.

Izpilda vienkāršākos deju soļus (gājiena, teciņu soļi).

Dziedāšana: dziesmu repertuāra
pakāpeniska paplašināšana.

Veļas uz priekšu un atpakaļ, pa labi un pa kreisi,
savelkoties kamoliņā.

Mūzika gadskārtu svētku ieražās.

Piedalās rotaļās, kuras sekmē spēju koordinēti izpildīt
kustības.

Melodija un pavadījums.

Dzied Ziemassvētku dziesmas un piedalās Ziemassvētku
pasakas muzikālā inscenējumā.

Vienkāršāko mūzikas izteiksmes
līdzekļu uztvere.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Attieksmes

Melodijām pievieno ritma pavadījumu un kustības.
Raksturo skaņdarba noskaņu un to veidojošos
vienkāršākos mūzikas izteiksmes līdzekļus.

16.–19. nedēļa. ES UN PASAULE ZIEMĀ
Saturs
Vārdu krājums saziņai: ziema,
dabas parādības ziemā, dienas
gaita, ķermenis.
Latviešu valodas skaņu, skaņu
savienojumu un vārdu izruna.
Dzīvu būtņu, priekšmetu un
dabas parādību nosaukumi
vienskaitļa un daudzskaitļa
nominatīvā atbilstoši tematam.
Dzīvu būtņu, priekšmetu un
dabas parādību īpašību
nosaukumi vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā un
lietojums atsevišķās frāzēs
atbilstoši tematam.
Darbības vārdi, kas raksturo
dienas gaitu un to lietojums
atsevišķās frāzēs.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Беседа с опорой на
сюжетно‐ролевую
игру; на вопросы,
требующие
демонстрации
знаний, умений.
Рассказывание с
опорой на вопросы,
требующие
сравнения и анализа,
требующие
демонстрации знаний
и умений.

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes
Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas, skaņu
savienojumus un vārdus.

Zina, kas ir draudzība.
Zina īpašības, kuras
nodrošina labvēlīgu
saskarsmi (draudzīgs,
izpalīdzīgs).

Nosauc otro ziemas mēnesi.
Nosauc dabas parādības ziemā (2–3 vārdi), piemēram,
sniegs, ledus, sals.

Attieksmes
Izsaka patiku
(nepatiku) par
darbībām savā
dienas gaitā.
Apzinās
draudzības
nozīmi.

Zina cilvēka ķermeņa daļas
(galva, rumpis, rokas, kājas)
un to funkcijas.

Atsevišķās frāzēs lieto īpašības vārdus vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā dzīvu būtņu un dabas parādību
raksturošanai ziemā, piemēram, balts zaķis, liels sals.

Zina, kā rūpēties par savu
ķermeni ikdienā.

Nosauc cilvēka ķermeņa daļas (3–5 vārdi).

Ir labvēlīgs pret
citiem.

Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par savu ārējo izskatu,
piemēram, Kādā krāsā it tavi mati?

Uztver emocijas
mūzikā.

Atsevišķās frāzēs un īsos teikumos raksturo savu ārējo
izskatu, piemēram, Man ir zilas acis. Man ir brūni/īsi mati.

Gūst prieku no
dalības muzikālās
rotaļās.

Pazīst matemātiskās
izteiksmes.

Беседа с опорой на
дидактическую игру.

Zina drošības noteikumus,
strādājot ar grieznēm.

Рассказывание с
опорой на образец
педагога и личный
опыт.

Zina, ka ikdienā regulāri
jāmazgājas.
Zina, kas ir rūpes par dzīvām
būtnēm (augi, dzīvnieki).

Demonstrējums.
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Lieto pamata skaitļa vārdus no 1 līdz 10 kopā ar lietvārdu,
piemēram, desmit pirksti.
Nosauc attēlā redzamās darbības par dienas gaitu,
piemēram, piecelties, nomazgāties, tīrīt zobus, ēst, spēlēt,
gulēt.
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Saturs
Personas un piederības
vietniekvārdu lietojums
atsevišķās frāzēs.
Pamata skaitļa vārdu no 1 līdz 10
lietojums kopā ar lietvārdu.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Sarunas.
Muzikālās spēles un
rotaļas.

Zina jēdzienus: gleznotājs,
glezna.

Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par savu dienas gaitu,
piemēram, Ko tu dari no rīta?

Didaktiskās spēles.

Zina ritma zilbes tā, titi, sā,
pazīst tām atbilstošās
grafiskās ritma zīmes.

Veido īsu teikumu par dienas gaitu (1–2 teikumi, 2–3
vārdi).

Praktiskais darbs.

Предложение (первое и
последнее слово); схема
простого предложения.
Звуки гласные и согласные, их
буквенное обозначение.
Чтение слов с изученными
буквами.
Письмо: запись изученных
букв, слов.
Labvēlīga saskarsme.
Draudzība, tās izpausmes
ikdienā.
Grupā paveiktais.

Prasmes
Izsaka noliegumu vai apstiprinājumu par dienas gaitu,
piemēram, Vai no rīta tu tīri zobus?

Atbildes uz vienkāršiem
jautājumiem par sevi.

Говорение: рассказ об
услышанном, увиденном.

Zināšanas
Pazīst audumu, diegu, dziju,
auklu.

Lomu spēles.

Latviešu tautas rotaļdziesmas un
bērnu dzejoļi par ziemu.

Sasniedzamais rezultāts

Kustību rotaļas.

Nolieguma un apstiprinājuma
izteikšana.

Īsu teikumu veidošana par attēlā
un tuvākajā apkārtnē
redzamajiem priekšmetiem un
dzīvām būtnēm.

www.visc.gov.lv

Novērošana.
Mācību ekskursija –
mākslas muzejs vai
mākslinieka darbnīca.

Pazīst klavieres, bungas,
trompeti (attēlos).

Runā īsus bērnu dzejoļus par ziemu (1–2).
Dzied rotaļdziesmas par ziemu.
Рассказывает об услышанном на темы, связанные с
восприятием окружающего мира (рассказ, состоящий
из 4–5 предложений).
Рассказывает об увиденном на темы, связанные с
восприятием окружающего мира (рассказ, состоящий
из 4–5 предложений).

Vingrojumi un
vingrinājumi.
Eksperimenti, izzinot
roku un kāju
iespējamās darbības
un funkcijas.

Называет первое и последнее слово в предложении.
Составляет схему простого предложения
(предложения, состоящие из 2–4 слов).

Āra nodarbības.

Обозначает звуки буквами (е, ё, ю, я), пишет буквы.

Vārdu ritmizēšana;
ritma elementu
lasīšana no tabulām.

Читает слова с изученными буквами (слова, состоящие
из 1–2 слогов).

Saruna par mūzikas
iespējām izteikt cilvēka
izjūtas, piemēram,
prieku, skumjas,
drosmi, pārdomas.

Сравнивает записанные слоги и слова с образцом (2–3
слова).

Списывает слоги и слова с образца (слова, состоящие
из 1–2 слогов).

Draudzējas ar citiem.
Parāda un nosauc cilvēka ķermeņa daļas (galva, rumpis,
rokas, kājas).

Instrumentu (attēlu un
skaņu ierakstu)
demonstrējumi.

Izprot daudzuma izmaiņas dabā un sadzīvē (kļūst vairāk
vai mazāk).
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Cilvēks, cilvēka ķermeņa daļas, to
funkcijas.

Atpazīst saskaitīšanas un atņemšanas darbību, aprēķina to
rezultātus.

Rūpes par ķermeni.
Izteiksmes.

Risina teksta uzdevumus ar vienu darbību. (Cik kopā? Cik
atlika? Atrisinājumu saliek ar kartītēm.).

Pāra un nepāra skaitļi.

Skaita grupās, piemēram, pa 2, 3, 4 uz skaitļu stara.

Skaitļu 2, 3, 4 pieskaitīšana un
atņemšana.

Praktiski pārbauda, vai skaitlis ir pāra vai nepāra.
Modelē ritmisku rindu (ar cipariem, ar ģeometriskām
figūrām vai ar ornamentiem).

Teksta uzdevumi ar vienu
darbību (Cik kopā? Cik atlika?).

Pēta līnijas zīmējumu paraugos.

Redzētā un izjustā attēlošana.

Saskata dažādas līnijas mākslas darbos.

Taisnas, liektas, garas un īsas,
platas un šauras, pārtrauktas un
nepārtrauktas līnijas.

Saskata gleznā (reprodukcijā) krāsas un noskaņas.
Veido radošus darbus ar punktiem un dažādām līnijām
piemēram, smiltīs, sniegā, uz papīra.

Līniju ritmi.

Ver un sasien aukliņas.

Krāsu un noskaņu uztvere
mākslas darbos.

Veido dzijas uztinumus.
Izpilda vispārattīstošos vingrojumus ar priekšmetiem,
piemēram, lakatiņu vai aukliņu.

Materiālu izvēle un atlase
radošam darbam.

Pārvarot šķēršļus sporta zālē un dabā, soļo un skrien,
mainot tempu un ritmu.

Tekstilmateriālu veidi.
Tekstilmateriālu vēršana.

Rāpo, rāpjas, izlien un izpilda līdzsvara vingrinājumus
šķēršļu joslā vai sižetiskajā rotaļā.

Dziju uztinumu veidošana.

Izpilda ritma vingrinājumus, lietojot ritma zilbes tā, titi, sā.

Darba piederumu droša
izmantošana.

Atšķir klavieru, bungu, trompetes skanējumu (skaņu
ierakstos).

Rāpošanas un rāpšanās
vingrinājumi.

Piedalās rotaļās, kas ietver dažādu instrumentu spēles
kustību atdarināšanu, piemēram, pēc kustībām atmin,
kādu instrumentu spēles vadītājs spēlē.

Spēja ekonomiski izpildīt kustību
koordināciju.
Uzdevumu veikšana noteiktā
ritmā.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Attieksmes

Mūzikas ritma elementi un ritma
zīmes.
Mūzikas instrumenti: klavieres,
bungas, trompete.
Dziesmu repertuāra pakāpeniska
paplašināšana.
Latviešu tautasdziesmas, rotaļas
un citi muzikālās folkloras žanri.
Skanošo žestu un skaņurīku
izmantojums pavadījuma spēlē
un improvizācijā.

20.–23. nedēļa. ES UN ZIEMAS PRIEKI
Saturs
Vārdu krājums saziņai: ziema,
brīvais laiks, ziemas prieki,
apģērbs, mēbeles, trauki.
Latviešu valodas skaņu, skaņu
savienojumu un vārdu izruna.
Dzīvu būtņu un priekšmetu
nosaukumi vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā
atbilstoši tematam.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Рассказывание с
опорой на
художественное и
музыкальное
произведение.
Беседа с опорой на
вопросы, требующие
демонстрации знаний
и умений.

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Знает слова, называющие
предметы русской утвари
(например: самовар, ухват
и др).
Zina, ka, saskaitot skaitļus,
tos var mainīt vietām.
Zina brīvā laika pavadīšanas
veidus.

Беседа с опорой на
дидактическую игру.
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Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas, skaņu
savienojumus un vārdus.

Izsaka patiku par
ziemas priekiem.

Nosauc trešo ziemas mēnesi.

Izsaka patiku
(nepatiku) par
apģērbu un savu
izskatu.

Nosauc visus ziemas mēnešus.
Nosauc attēlā redzamās darbības ziemā, piemēram, slēpo,
slido, ceļ sniega vīru, pikojas, brauc ar ragavām.
Nosauc darbības, ko patīk darīt brīvajā laikā, piemēram,
Man patīk zīmēt/klausīties/spēlēt/slēpot.

Lieto īsas
pieklājības frāzes
pie galda,
piemēram,

Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu

Saturs
Darbības vārdu nosaukumi un to
lietojums atsevišķās frāzēs
atbilstoši tematam.
Personas un piederības
vietniekvārdu lietojums
atsevišķās frāzēs un īsos
teikumos.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Пересказ с опорой на
фольклорные
произведения и
иллюстрации.
Имитация с опорой на
художественные
произведения.

Pamata skaitļa vārdu no 1 līdz 10
lietojums īsā teikumā.

Demonstrējums.

Apstākļa vārdu auksti, silti
lietošana atsevišķās frāzēs.

Kustību rotaļas.

Atbildes uz vienkāršiem
jautājumiem par sevi.

Sarunas.
Muzikālās spēles un
rotaļas.
Didaktiskās spēles.

Nolieguma un apstiprinājuma
izteikšana.

Lomu spēles.

Elementāras pieklājības frāzes
pie galda.

Praktiskais darbs.

Novērošana.
Mācību ekskursija.

Īsu teikumu veidošana par attēlā
un tuvākajā apkārtnē
redzamajiem priekšmetiem un
dzīvām būtnēm.

Sižetiskās nodarbības.

Īsas latviešu tautas pasakas par
ziemu.

Rotaļas mūzikas
pavadījumā.

Диалоги на основе заданных
ситуаций (разговор с
педагогом, с другом о книге и
др.).

Āra nodarbības.

Говорение: формулировка
вопросов; пересказ.

Vingrojumi un
vingrinājumi.

www.visc.gov.lv

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Zina tikumiska cilvēka
īpašības (godīgs, uzticams,
iejūtīgs).

Veido īsu teikumu (2–3 vārdi) par attēlā vai tuvākajā
apkārtnē redzamajiem ziemas priekiem, piemēram, Zēni
pikojas. Bērni brauc ar ragavām.

Zina drošības noteikumus
ziemas aktivitātēs,
piemēram, pikojoties, ceļot
sniegavīru, uz ledus.

Nosauc dažādus apģērbus, t.sk. ziemas apģērbus (5–7
vārdi).

Zina, kur meklēt palīdzību
ziemas nodarbībās āra
apstākļos sliktas pašsajūtas
gadījumos.
Saprot, ka priekšmetu
virsmām ir dažāda faktūra,
piemēram, gluda,
nelīdzena.
Zina, ka objektiem ir dažādi
apveidi.
Zina, kā novietot virsdrēbes
un sporta apģērbu pēc
lietošanas.
Saprot jēdzienus dziesma,
deja, maršs.

Izsaka noliegumu vai apstiprinājumu, atbildot uz
jautājumu, piemēram, Vai tā ir tava cepure? Vai tev ir
auksti/silti?
Izsaka piederību, piemēram, Tā ir mana cepure.

Ir izpalīdzīgs,

Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par savu apģērbu,
piemēram, Kas tev mugurā? Kas tev galvā?

uzticams.

Nosauc apģērba krāsu, piemēram, raibi cimdi.
Lieto darbības vārdus atbilstoši tematam (2–3 vārdi),
piemēram, uzvilkt, aizpogāt, sasiet.

Atbild uz jautājumiem par attēlu (2‐3 vārdi), piemēram,
Ko dara zēns sarkanā cepurē?
Nosauc mēbeles grupas telpā, savā istabā (3–5 vārdi).
Veido īsu teikumu par mēbelēm savā istabā, piemēram,
Manā istabā ir….
Nosauc traukus un ikdienā lietojamos galda piederumus
(3–5 vārdi).

Īsā teikumā lieto pamata skaitļa vārdus no 1 līdz 10,
nosaucot priekšmetu, objektu skaitu, piemēram, Istabā ir
astoņi krēsli.

Ritma motīvu lasīšana
un spēlēšana no
tabulām.

Sadzīves situācijā (pie galda) lieto elementāras pieklājības
frāzes, piemēram, Iedod man, lūdzu, karoti.
Uztver īsu latviešu tautas pasaku par ziemu.
37

lūdzu, paldies,
Labu ēstgribu!
Соотносит
содержание
прослушанного
текста или его
фрагмента с
иллюстрацией и
музыкальным
произведением
(8‐10
предложений).

Atsevišķās frāzēs un īsos teikumos lieto personas un
piederības vietniekvārdus, piemēram, Es eju. Tu sēdi.
Mans šķīvis. Mūsu grupā ir gultas.

Tekstu ritmizēšana.

Attieksmes

Mācās pildīt
solījumus.
Mācās lietderīgi
izmantot
materiālus.
Atvainojas par
pāridarījumu
citiem.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas

Виды предложений по
эмоциональной окраске
(воскл. – невоскл.; термины не
вводятся).

Mūzikas aktīva
klausīšanās, sajūtot
pulsāciju, nosakot
žanru.

Значение слова (опора на
картинку, свой речевой опыт).

Grupas
sitaminstrumentu
orķestra spēle.

Звуки: гласные и согласные, их
буквенное обозначение.

www.visc.gov.lv

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes
Участвует в диалоге на основе заданных ситуаций,
например, «Разговор с педагогом, с другом (подругой)
о книге» (4–5 реплик).
Задаёт вопросы собеседнику(це) что? какой? о чём?
как?
Передает интонацией настроение героев (на примере
песни, отрывка из сказки).
Пересказывает кумулятивную народную сказку‐
цепочку, например, «Колобок» (опирается на
картинки).

Чтение слогов, слов с
изученными буквами.
Письмо: запись изученных
букв, слогов, слов.

Различает восклицательные предложения, опираясь
на интонацию говорящего/ читающего (термин не
вводится).

Фольклорные произведения
(загадки, пословицы,
скороговорки, считалки,
сказки).

Различает гласные и согласные звуки.
Обозначает звуки буквами (буквы, изученные в
соответствии с тем порядком, который предлагается в
используемой азбуке), пишет буквы.

Saskaitīšana un atņemšana 10
apjomā.

Читает слоги и слова с изученными буквами (слова,
состоящие из 1–3 слогов).

Vienādība.
Pulkstenis.
Rūpes par ķermeni.

Пишет слоги и слова, опираясь на образец (слова с
изученными буквами, состоящие из 1–2 слогов).

Tikumiska cilvēka īpašības.

Stāsta par savām izjūtām.

Cieņa un uzticamība.

Saskaita un atņem 10 apjomā.

Redzētā, dzirdētā un izjustā
attēlošana.

Saskata saskaitīšanas un atņemšanas darbību
kopsakarības.
Nolasa un atliek laika pilnas stundas uz pulksteņa modeļa.

Faktūra: gluda, nelīdzena.

Pastāvīgi apģērbjas bez pieaugušā palīdzības.

Apveids (apaļš, stūrains).

Sakārto savu apģērbu.

Apģērba izvēle atbilstoši
gadalaikam.

Saskata materiālu izmantošanas iespējas.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Apģērba uzturēšana kārtībā.

Izdara secinājumus (kopā ar skolotāju) par materiālu
izmantošanu, izmantojot savus novērojumus.

Dabas materiālu un
tekstilmateriālu vēršana, vīšana
un pīšana.

Izmanto dažādas faktūras materiālus, veidojot radošu
darbu.

Materiālu izvēle, atlase un
taupīga izmantošana.

Saskata apveidus apkārtējā vidē.
Veido aplikācijas no tekstilmateriāliem, piemēram,
apģērbu lellei atbilstoši gadalaikam.

Soļošanas un skriešanas
vingrinājumi.

Darina pīnītes no 2 un 3 pavedieniem.

Mešanas un tveršanas
vingrinājumi.

Veido telpiskus radošus darbus no dažādiem materiāliem
piemēram, koka mizas, čiekuriem, dzijas.

Uzdevumu veikšana noteiktā
ritmā.

Izpilda vingrojumus ar priekšmetiem, piemēram, ar papīra
bumbiņām, sniega pikām.

Drošības noteikumi fiziskajās
aktivitātēs.

Dziedot vai runājot ritmiskus tekstus, soļo (uz priekšu,
atmuguriski).

Rīcība sliktas pašsajūtas
gadījumos sporta nodarbībās.

Dzied dziesmas par ziemu.
Atšķir pēc dzirdes dejisku un maršveida mūziku.

Ritma ostinato spēle, izmantojot
skanošos žestus.

Klausoties dejisku vai maršveida mūziku, spēlē
pavadījumu (skanoši žesti, vienkārši skaņurīki).

Dziesma/ deja/ maršs un tipiskie
mūzikas izteiksmes līdzekļi.
Dziesmu repertuāra pakāpeniska
paplašināšana.

Izveido sitaminstrumentu orķestri, iedalot
sitaminstrumentus tembrāli atšķirīgās grupās, piemēram,
zemāka/ augstāka skanējuma; skaļāki/ klusāki; koka/
metāla; ar sausu/ šķindošu skanējumu.

Skanošo žestu un skaņurīku
izmantojums pavadījuma spēlē
un improvizācijā.

Piedalās sitaminstrumentu orķestra muzicēšanā, prot
iekļauties kopējā pulsācijā, nospēlēt savu partiju pareizā
vietā un laikā.
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24.–27. nedēļa. ES UN PASAULE PAVASARĪ
Saturs
Vārdu krājums saziņai: pavasaris,
dabas parādības, putni,
mājdzīvnieki.
Latviešu valodas skaņu, skaņu
savienojumu un vārdu izruna.
Dzīvu būtņu, priekšmetu un
dabas parādību nosaukumi
vienskaitļa un daudzskaitļa
nominatīvā atbilstoši tematam.
Dzīvu būtņu un priekšmetu
īpašību nosaukumi vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā un to
lietojums atsevišķās frāzēs
atbilstoši tematam.
Darbības vārdi, kas raksturo
mājdzīvnieku un putnu darbības,
to lietojums atsevišķās frāzēs.
Piederības vietniekvārdu
lietojums atsevišķās frāzēs.
Apstākļa vārdu (silti, iekšā, ārā )
lietojums atsevišķās frāzēs.
Kārtas skaitļa vārdu pirmais,
otrais nosaukumi un to
lietojums.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Беседа с опорой на
сюжетно‐ролевую
игру; на вопросы,
требующие
сравнения и анализа,
позволяющие
устанавливать связи
между объектами.
Беседа с опорой на
дидактическую игру;
на вопросы,
требующие
высказывания
суждений и на
вопросы, требующие
демонстрации знаний
и умений.
Demonstrējums.
Sarunas.
Kustību rotaļas.
Muzikālās spēles un
rotaļas.
Didaktiskās spēles.
Lomu spēles.

Vienkāršas informācijas
saklausīšana īsā tekstā.

Novērošana.

Atbildes uz vienkāršiem
jautājumiem par sevi.

Mācību ekskursija.

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Zina latviešu tautas pasakas
par mājdzīvniekiem.

Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas, skaņu
savienojumus un vārdus.

Pazīst cieņas izpausmes pret
citiem.

Nosauc gadalaiku pavasaris.

Zina, ka palīdzēt citiem ir
labi.

Nosauc dabas parādības pavasarī (2–3 vārdi), piemēram,
saule, pērkons, lietus.

Zina, ka melot ir slikti.

Nosauc attēlā vai tuvākajā apkārtnē redzamos putnus un
mājdzīvniekus (5–7 vārdi).

Zina, ka labi darbi pārtop
tikumiskās īpašībās.
Zina drošības noteikumus,
kas jāievēro saskarsmē ar
dzīvniekiem.
Zina, ka, saskaitot skaitļus,
tos var mainīt vietām.
Zina drošības noteikumus,
strādājot ar adatām.
Zina, ka nedrīkst aiztikt
nepazīstamus priekšmetus
un vielas.
Pazīst tradicionālos latviešu
mūzikas instrumentus,
piemēram, kokle, stabule,
bungas, trideksnis.

Nosauc pirmo pavasara mēnesi.

Nosauc attēlā redzamās putnu un mājdzīvnieku ķermeņa
daļas (3–5 vārdi).
Atsevišķās frāzēs lieto īpašības vārdus vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā mājdzīvnieku un putnu
raksturošanai, piemēram, baltas spalvas, gara aste.
Lieto darbības vārdus, raksturojot mājdzīvnieku un putnu
darbības (3–5 vārdi).
Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par sevi un
mājdzīvniekiem: Kāds tev ir mājdzīvnieks?
Atsevišķās frāzēs lieto piederības vietniekvārdus,
piemēram, mans kaķis.
Nosauc un lieto kārtas skaitļa vārdus: pirmais, otrais.
Lieto apstākļa vārdus silti, iekšā, ārā atsevišķās frāzēs,
piemēram, ārā ir silti.
Veido īsus teikumus par pavasari (1–3 teikumi, 2–3 vārdi),
piemēram, Pavasarī spīd saule. Kūst sniegs. Putni atlido.
Uztver vienkāršu informāciju runā (iesim iekšā, ārā) un
aprakstošā mīklā.

Praktiskais darbs.
Eksperimenti par augu
augšanu.
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Attieksmes
Labprāt min
mīklas par
mājdzīvniekiem
un putniem.
Высказывает
своё отношение
к увиденному и
услышанному (с
помощью
речевых
моделей Я
согласен(сна) с
… . Я хочу
узнать о …,
потому что….
Мне это
нравится,
потому что…).
Labprāt rūpējās
par
mājdzīvniekiem
un putniem
grupā.
Apzinās, ka
zēniem un
meitenēm ir
vienādas iespējas
(spēlēties,
ģērbties,
uzvesties).
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Saturs
Īsu teikumu veidošana par attēlā
un tuvākajā apkārtnē
redzamajiem priekšmetiem un
dzīvām būtnēm atbilstoši
tematam.
Īsas latviešu tautas pasakas par
mājdzīvniekiem.
Vienkāršas aprakstošas mīklas
par mājdzīvniekiem un putniem.
Диалоги на основе заданных
ситуаций (разговор со
сверстником (‐цей, ‐ами), со
взрослыми и др.).

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas

www.visc.gov.lv

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Lietišķās spēles.

Участвует в диалоге на основе заданных ситуаций,
например, «По дороге в школу», «В транспорте» (4–
5 реплик).

Āra nodarbības.
Vingrojumi un
vingrinājumi.

Рассказывает на темы, связанные с собственным
опытом, например, о домашнем или экзотическом
животном.

Instrumentu (attēlu un
skaņu ierakstu)
demonstrējumi.

Озаглавливает прослушанный текст (устно; выбирает
заголовок из предложенных вариантов).

Eksperimenti ar skaņu
rīkiem, pārrunas par to
izteiksmības iespējām.

Создает предложения по схемам (устно;
предложения, состоящие из 2–4 слов).
Различает твердые и мягкие согласные звуки.
Обозначает звуки буквами: (буквы, изученные в
соответствии с тем порядком, который предлагается в
используемой азбуке), пишет буквы.

Говорение: рассказ об
услышанном, увиденном.

Читает слоги и слова с изученными буквами (слова,
состоящие из 1–3 слогов).

Текст: заглавие текста (выбор
из предложенных вариантов).

Пишет слоги и слова, опираясь на образец (слова с
изученными буквами, состоящие из 1–3 слогов).

Предложение: схема простого
предложения.

Piedalās apkārtējās vides sakopšanā.
Uzklausa citu teikto.

Звуки: твердые и мягкие
согласные.

Formulē vienkāršus pētnieciskos jautājumus (kāpēc?) par
augu augšanu.

Чтение слогов, слов.

Veic eksperimentus par augu augšanu (sēj un stāda).

Письмо: запись букв, слогов,
слов.

Novēro augu augšanu.

Labie darbi saskarsmē ar dabu un
sadarbībā ar cilvēkiem.

Pazīst Latvijā biežāk sastopamos dzīvniekus attēlos un
dabā.

Cieņas izpausme pret citiem.
Rūpes par tuvāko un vidi.

Parāda attēlos vai modeļos dzīvnieku ķermeņu daļas
(galva, rumpis, kājas, aste) un nosauc tās.

Laba rīcība un slikta rīcība.

Analizē teksta uzdevuma sižetu.
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Attieksmes
Raksturo savu
darbu, lietojot
vārdus,
piemēram,
izdevās,
neizdevās,
paveicu viegli (ar
grūtībām),
interesants,
skaists,
veiksmīgs, spilgts,
neredzēts.
Ir ieinteresēts
savu radošo
darbu
eksponēšanā.
Vērtē savu un
citu piedāvāto
uzdevumu
risinājumus.
Ar cieņu izturas
pret citu veikto
darbu.
Ievēro drošības
un uzvedības
noteikumus,
pārvarot šķēršļu
joslas.
Improvizē
dziesmiņas (ar
vārdiem) par
pavasari.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas

www.visc.gov.lv

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Cilvēku atšķirīga uzvedība.

Risina sižetiskus uzdevumus ar vienu darbību (Cik kopā?
Cik atlika?).

Saskaitīšana un atņemšana
10 apjomā.

Atbilstoši skolotāja nosacījumiem darina radošus darbus.

Kārtas skaitļi.

Atšķir siltas un vēsas krāsas.

Teksta uzdevumi ar vienu
darbību.

Darina radošus darbus no tekstilmateriāliem.

Sadzīves situāciju modelēšana.

Šuj pamatdūrienu.

Eksperimenti ar augiem.

Izpilda vispārattīstošos vingrojumus ar priekšmetiem,
piemēram, ar nūjām, vidēja lieluma mīkstām bumbiņām.

Iever adatā diegu un aizsien mezglu.

Vienkāršu pētniecisku jautājumu
(kāpēc?) formulēšana.

Nolec (līdz 50 cm) uz mīkstas zemskares.

Latvijā biežāk sastopamie
dzīvnieki, to ķermeņa daļas.

Uzlec un nolec no paaugstinājuma uz vietas un pēc dažu
soļu ieskrējiena.

Redzētā, dzirdētā un izjustā
attēlošana.

Pārvar šķēršļus sporta zālē un dabā.
Piedalās rotaļās kustību precizitātes sekmēšanai.

Krāsa (silta, vēsa).

Dzied tautasdziesmas un bērnu dziesmas par pavasari.

Laba un slikta rīcība.

Atšķir pēc dzirdes tradicionālo latviešu mūzikas
instrumentu skanējumu, piemēram, kokle, stabule,
bungas, trideksnis.

Sava darba un darbības
raksturošana un vērtēšana.
Materiālu un darba piederumu
izmantošana pēc nosacījuma.

Spēlē pavadījumu ar mūzikas raksturam atbilstošiem
skaņurīkiem.

Izšūšana.

Izmanto balss un skaņurīku tembrālos efektus, piemēram,
glisando, tremolo, zvaniņu šķinda, svilpaunieku dūkšana,
svilpošana pavasara ainavas attēlošanai, piemēram, maigs
vējiņš/ brāzmains vējš, ūdens tērces, saules stari,
sniegpulkstenītes, putnu dziesmas.

Drošības noteikumi materiālu un
darba piederumu izmantošanā.
Tekstilmateriālu vēršana, vīšana
un pīšana.
Izšūšana (pamatdūriens).
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Attieksmes
Veido skaņu
ainavas par
pavasari.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas

www.visc.gov.lv

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Attieksmes

Drošības noteikumi
 darbā ar asiem darba
piederumiem,
 saskarsmē ar dzīvniekiem,
 pārvarot šķēršļu joslu.
Soļošanas un skriešanas
vingrinājumi.
Lēkšanas vingrinājumi.
Rāpošanas un rāpšanās
vingrinājumi.
Kustību precizitātes sekmēšana.
Latviešu tradicionālie mūzikas
instrumenti.
Mūzika pavasara ieražu svētkos.
Dziesmu repertuāra pakāpeniska
paplašināšana.
Skaņu ainavu veidošana.

28.–31. nedēļa. ES UN PASAULE AP MANI
Saturs
Vārdu krājums saziņai: augi
pavasarī, dabas objekti,
Lieldienas, nedēļas darba dienas,
transports.
Latviešu valodas skaņu, skaņu
savienojumu un vārdu izruna.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Беседа с опорой на
дидактическую игру;
на вопросы,
требующие
демонстрации знаний
и умений.

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Zina nedēļas piecu darba
dienu nosaukumus:
pirmdiena, otrdiena,
trešdiena, ceturtdiena,
piektdiena.
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Attieksmes

Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas, skaņu
savienojumus un vārdus.

Izrāda interesi
jautājot.

Nosauc otro pavasara mēnesi.

Labprāt piedalās
gadskārtu svētku
svinēšanā.

Nosauc attēlā vai tuvākajā apkārtnē redzamos transporta
līdzekļus (3–5 vārdi).
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Dzīvu būtņu, objektu un
priekšmetu nosaukumi un to
lietojums vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā
atbilstoši tematam.

Рассказывание с
опорой на вопросы,
требующие
умозаключений,
сравнения и анализа.

Zina vārdu Lieldienas,
novēlējumu: Priecīgas
Lieldienas!

Dzīvu būtņu, objektu un
priekšmetu īpašību nosaukumi
un to lietojums vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā
atbilstoši tematam.

Беседа с опорой на
сюжетно‐ролевую
игру; на реальные
ситуации, объекты,
картинки; на
вопросы, требующие

Знает, что текст – это
набор предложений,
связанных по смыслу.

Darbības vārdu lietojums
atsevišķās frāzēs atbilstoši
tematam.
Piederības vietniekvārdu
lietojums atsevišķās frāzēs
atbilstoši tematam.
Kārtas skaitļa vārdu trešais,
ceturtais, piektais nosaukumi un
to lietojums.

объяснений и
высказывания
суждений.

Zina, ka katram cilvēkam
nepieciešama dzīvesvieta,
mājoklis.
Zina, kas ir paša ģimene.

Sarunas.

Zina, ka ir meži un pļavas.

Kustību rotaļas.

Pazīst sadzīves situācijās
skaitļus līdz 20.

Lomu spēles.

Vienkāršas informācijas
saklausīšana tekstā.

Mācību ekskursija.

Latviešu tautasdziesmas par
Lieldienām.

Zina dabas objektu
nosaukumus: pļava, mežs.

Demonstrējums.

Īsu teikumu veidošana par attēlā
un tuvākajā apkārtnē
redzamajiem priekšmetiem,
dabas objektiem un dzīvām
būtnēm.

Latviešu autoru bērnu dzejas un
prozas teksti par pavasari.

Nosauc ar transporta līdzekļiem saistītas darbības,
piemēram, lidmašīna lido.

Zina, ka ģimenē ir
pienākumi.

Muzikālās spēles un
rotaļas.
Didaktiskās spēles.
Novērošana.
Praktiskais darbs.
Āra nodarbības.
Sižetiskās sporta
nodarbības.
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Zina atbilstošus detaļu
sastiprināšanas veidus.
Zina drošības noteikumus,
konstruējot ar dažāda veida
materiāliem.
Zina, ka nedrīkst aiztikt
nepazīstamus augus un
sēnes.
Zina, ka daudzas dziesmas
veido melodija un
pavadījums, ka var būt
ievads, starpspēles starp
pantiem.
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Nosauc pārvietošanās veidus, piemēram, braukt ar
mašīnu, iet kājām.
Atbild uz jautājumu par transporta līdzekļiem: Ar ko tu
brauc?
Nosauc pirmos pavasara augus (3–4 vārdi).
Atsevišķās frāzēs lieto īpašības vārdus, raksturojot
priekšmetu, dabas objektu vai augu, piemēram, silta
diena, zaļa zāle.
Veido īsus teikumus par attēlā vai tuvākajā apkārtnē
redzamo, notiekošo pavasarī (2–3 teikumi, 2–3 vārdi),
piemēram, Saule silda. Zied puķes. Atlido putni. Bērni
krāso olas.
Lieto piederības vietniekvārdus īsās frāzēs, piemēram,
mana ola ir raiba.
Nosauc kārtas skaitļa vārdus trešais, ceturtais, piektais.
Nosauc nedēļas darba dienas.
Lieto kārtas skaitļa vārdus no 1 līdz 5, nosaucot
priekšmetu, objektu, nedēļas darba dienu secību.
Uztver galveno informāciju vienkāršā un īsā tekstā
atbilstoši tematam.
Runā bērnu dzejoļus un latviešu tautasdziesmas par
pavasari un Lieldienām.
Участвует в диалоге на основе заданных ситуаций,
например, «На спортивной площадке», «В парке
развлечений» (4–5 реплик).
Рассказывает на темы, связанные с собственным
опытом, например, рассказ «Путешествие» (4–5
предложений).

Attieksmes
Izsaka
emocionālu
attieksmi (patīk,
nepatīk,
priecājas).
Vēlas būt
atbildīgs par
mājdzīvnieku vai
slimu ģimenes
locekli.
Ir žēlsirdīgs.
Ir izprotošs gan
bēdās, gan
priekos.
Apzinās savu
sociālo lomu
(meita, dēls,
brālis, māsa,
grupas biedrs,
draugs).
Pauž savu
attieksmi, vērojot
dabas ainavas
dabā un attēlos.
Ievēro drošības
un uzvedības
noteikumus,
izpildot
vingrinājumus ar
bumbu.

Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu

Saturs
Говорение: планирование
своих действий.
Текст: признаки текста (набор
предложений, связанных по
смыслу).
Предложение: виды
предложений по цели
сообщения и эмоциональной
окраске (термины не вводятся);
знаки препинания в конце
предложения.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Ritma motīvu
sacerēšana,
kombinējot apgūtos
ritma elementus.

www.visc.gov.lv

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Zina, kā jāuzvedas koncertā,
teātrī, kinoteātrī.

«Собирает» текст из предложений, расположенных в
неправильном порядке (устно; 3–4 предложения).
Оформляет свою визитную карточку (имя, любимое
занятие (в т.ч. с помощью рисунка).
Обозначает звуки буквами: (буквы, изученные в
соответствии с тем порядком, который предлагается в
используемой азбуке), пишет буквы.

Ritma un melodiskā
improvizācija.
Koncerta apmeklējums
vai mākslinieku
uzņemšana savās
mājās.

Различает звонкие и глухие согласные звуки.
Читает слоги и слова с изученными буквами (слова,
состоящие из 1–3 слогов).
Читает предложения (предложения, состоящие из 2‐4
слов, с точкой на конце).

Чтение предложений.
Письмо: запись предложений
(2–4 слова); визитная карточка.

Пишет слоги и слова, опираясь на образец (слова с
изученными буквами, состоящие из 1–3 слогов).

Алфавит: расположение слов в
алфавитном порядке.

Объясняет значение слов (слова, называющие
предметы; опирается на картинку или собственный
опыт).

Звуки: гласные и согласные;
звуковой состав слова;
графическая схема звучащего
слова.

Подбирает эпитеты к словам, называющим предметы
(термин «эпитет» не вводится; например: котенок –
смешной, шустрый, веселый, забавный).

Значение слова (опора на
картинку, свой речевой опыт).

Stāsta par pienākumiem un svētku svinēšanu ģimenē.

Части речи: слова‐предметы,
слова‐признаки, слова‐
действия, предлоги.

Novēro dabas objektus tuvākajā apkārtnē un pastāsta par
saviem novērojumiem.

Nepieciešamība pēc dzīvesvietas.

Attēlos vai dabā saskata kopīgo un atšķirīgo mežā un
pļavā.

Piederība ģimenei.

Nosauc skaitļus līdz divdesmit turp un atpakaļ.

Ģimene.

Mēra tilpumus ar nosacīto mēru.

Mīlestība pret tuvāko.
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Attieksmes
Koncertsituācijā
ciena citus
klausītājus un
māksliniekus.
Mīl tuvākos.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Situācijai atbilstošu emociju
izpausme.

Salīdzina objektu tilpumu pēc acumēra un izmērot ar
nosacīto mēru.

Otrā desmita skaitļi.

Vērtē objekta garumu un tilpumu dažādās dzīves
situācijās.

Tilpuma mērīšana.

Konstruē no koka, metāla vai plastmasas detaļām un
otrreizējām izejvielām.

Konstruēšanas materiāli.
Materiāla izvēle un atlase
radošam darbam.

Zīmē un izgriež viena veida apveidus pa kontūru, veidojot
rotājumus vai apsveikumus.

Materiālu un darba piederumu
izmantošana radoši un (vai)
atbilstoši nosacījumam.

Aizpilda laukumus dažādās tehnikās ar vai bez
nosacījuma.
Izpilda vispārattīstošos vingrojumus ar priekšmetiem,
piemēram, ar papīra lapu, dabas materiāliem.

Meži un pļavas.
Redzētā, dzirdētā un izjustā
attēlošana.

Soļo un skrien sižetiskās takas ietvaros.
Pārvietojas ar lēcieniem, pārmaiņus atsperoties ar abām,
ar labo un ar kreiso kāju (atdarinot dzīvniekus).

Apveids (siluets).
Paša zīmēto apveidu griešana un
kārtošana.

Veic šķēršļu joslu ar rāpošanas, rāpšanās, velšanās,
līšanas, mešanas un tveršanas vingrinājumiem.

Soļošanas un skriešanas
vingrinājumi.

Piedalās rotaļās, kuras sekmē spēju izpildīt darbības ar
dažādu piepūli.

Rāpošanas un rāpšanās
vingrinājumi.

Dzied dziesmas par ģimeni (māti, tēvu, brāļiem un
māsām, saticību, savstarpēju cieņu un mīlestību).

Velšanās un līšanas vingrinājumi.
Lēkšanas vingrinājumi (lēcieni,
palēcieni, nolēcieni, uzlēcieni).

Lieto un saklausa apgūtos ritma elementus melodiskās
frāzēs.

Mešanas un tveršanas
vingrinājumi.

Stāsta par saviem iespaidiem, kas gūti koncertā vai
skatoties koncerta ierakstu.

Spēja izpildīt darbības ar dažādu
piepūli.

Izdomā savas kustības dejai, kombinējot apgūtos soļus,
satvērienus.

Drošības noteikumi konstruējot,
veicot fiziskas aktivitātes.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Attieksmes

Uzvedības normas, kas jāievēro
koncerta vai izrādes
apmeklējuma laikā.
Dziesmu repertuāra pakāpeniska
paplašināšana.
Vienkāršākie deju soļi, sastāšanās
veidi, tautas deju raksturīgākie
satvērieni, kustību improvizācija.
Melodija un pavadījums, balsu
un instrumentu tembru
daudzveidība.

32.–34. nedēļa. ES ZINU, ES PROTU, ES VARU!
Saturs
Vārdu krājums saziņai: pavasaris,
kukaiņi, Mātes diena, ģimene,
dabas objekti un objekti tuvākajā
apkārtnē.
Latviešu valodas skaņu, skaņu
savienojumu un vārdu izruna.
Attēlā vai tuvākajā apkārtnē
redzamo priekšmetu, objektu un
dzīvo būtņu nosaukumi un to
lietojums īsā teikumā atbilstoši
tematam.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Имитация с опорой
на реальные
ситуации, объекты;
на сюжетно‐
ролевую игру.
Беседа с опорой на
дидактическую игру;
на вопросы,
требующие
демонстрации
знаний и умений.

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Zina latviešu tautas rotaļas
(1‐2 rotaļas), piemēram, Kas
dārzā?

Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas, skaņu
savienojumus un vārdus.

Zina svētkus Mātes diena.

Nosauc visus pavasara mēnešus.

Zina dabas objektu
nosaukumus: upe, ezers,
jūra.

Nosauc visus gadalaikus.

Zina gadalaika nosaukumu
vasara.
Zina vasaras mēnešu
nosaukumus.
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Nosauc trešo pavasara mēnesi.

Nosauc attēlā vai tuvākajā apkārtnē redzamos kukaiņus
(2–3 vārdi).
Atsevišķās frāzēs vai īsos teikumos lieto darbības vārdus,
raksturojot kukaiņu darbību, piemēram, Muša lido.
Skudra rāpo.

Attieksmes
Labprāt piedalās
Mātes dienas
svētkos.
Apzinās labas un
sliktas rīcības
sekas.
Vēlas darīt labu.
Vēlas būt godīgs.
Ievēro personīgo
higiēnu peldoties.

Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu

Saturs
Dzīvu būtņu, priekšmetu un
objektu īpašību nosaukumi
vienskaitļa un daudzskaitļa
nominatīvā un to lietojums
atsevišķās frāzēs vai īsos
teikumos atbilstoši tematam.
Darbības vārdu lietojums
atsevišķās frāzēs vai īsos
teikumos atbilstoši tematam.
Atsevišķu apstākļa vārdu
lietojums atsevišķās frāzēs vai
īsos teikumos atbilstoši
tematam.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
Беседа с опорой на
книжное издание
художественного
произведения.
Рассказывание с
опорой на личный
опыт.
Intervija.
Kustību rotaļas.
Muzikālās spēles un
rotaļas.
Didaktiskās spēles.

Kārtas skaitļa vārdu no 1 līdz 5
lietošana īsos vienkāršos
teikumos.

Lomu spēles.

Neliela apjoma teksta uztvere
sadzīves situācijās.

Mācību ekskursija.

Īsu teikumu veidošana par
sižetisku attēlu.
Vienkāršu frāžu un izteikumu
lietošana mutvārdu saziņā.
Latviešu autoru bērnu dzejas un
prozas teksti atbilstoši tematam.
Latviešu tautasdziesmas par
māmiņu.
Svētku svinēšanas tradīcijas
Latvijā.
Речевой этикет в общении
(приветствие – здравствуй(‐те),
доброе утро, добрый день,

Novērošana.
Praktiskais darbs.
Āra nodarbības.
Vingrinājumu apļi, kas
ietver visas apgūtās
pamatprasmes.
Kustību rotaļas.
Āra nodarbības.
Videomateriālu
demonstrējums,
piemēram, Dziesmu
un deju svētki,
orķestra koncerts,
folkloras grupas
uzstāšanās.

www.visc.gov.lv

Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Attieksmes

Знает об истории русской
азбуки.

Atsevišķās frāzēs vai īsos teikumos lieto īpašības vārdus
atbilstoši tematam, pemēram, Upe ir liela un zila.

Labprāt piedalās
muzicēšanā.

Знает признаки
предложения (первое
слово пишется с заглавной
буквы, в конце ставится
точка.).

Atsevišķās frāzēs vai īsos teikumos lieto apstākļa vārdus,
raksturojot darbību, piemēram, mēs dziedam priecīgi.

Ir ieinteresēts
vērtēt savu darbu.

Zina, kas ir godīga/negodīga
rīcība.

Īsos vienkāršos teikumos lieto kārtas skaitļa vārdus no 1
līdz 5, piemēram, Maijs ir piektais mēnesis.

Zina, ka mākslas darbs ir
īpaši mākslinieka radīts
darbs.

Veido īsus teikumus par darbībām, ko veic ar dažādiem
darba piederumiem, piemēram, Es zīmēju ar otu.

Zina, ka ir upes, ezeri un
jūras.
Zina drošības un uzvedības
noteikumus, atrodoties pie
un uz ūdens.
Zina tālruņa numuru 112,
kur zvanīt, ja nepieciešama
palīdzība.
Zina ceļu satiksmes
noteikumus.

Atsevišķās frāzēs vai īsos teikumos lieto vārdus pa labi/ pa
kreisi, priekšā, uz galda u.c., raksturojot objekta atrašanos
telpā, piemēram, pa labi ir skapis.

Veido īsu teikumu, nosaucot objektus tuvākajā apkārtnē,
piemēram, Ludzā ir veikals, aptieka, skola.
Veido īsus teikumus par sižetisku attēlu (1–3 teikumi).
Uztver neliela apjoma vienkāršu informāciju sadzīves
situācijā.
Izsaka vēlēšanos/nevēlēšanos, piemēram, es
gribu/negribu….
Mutvārdu saziņā lieto vienkāršas frāzes un teikumus par
sevi, savu ģimeni un tuvāko apkārtni (1–3 teikumi, 3–4
vārdi).
Saklausa vienkāršu informāciju latviešu autoru bērnu
dzejas un prozas īsajos, skaidri izrunātajos tekstos.

Zina sporta apģērbu
nodarbībām ūdenī.

Runā īsus bērnu dzejoļus, vienkāršas tautasdziesmas par
māmiņu (1–2).

Zina, ka ir orķestri, kori,
solisti, diriģenti.

Использует слова вежливости в общении (обращение
к собеседнику, приветствие, благодарность,
прощание).
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Ievēro drošības
noteikumus
konstruējot.
Saprot, ka ir
jāievēro
personīgās
drošības
noteikumi.
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Saturs
добрый вечер; прощание – до
свидания; благодарность –
спасибо; обращение на ты, Вы).
Говорение: рассказ об
услышанном, увиденном.

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Pazīst pēc skanējuma dažus
gada laikā iepazītos
skaņdarbus (t.sk. Latvijas
valsts himnu) un zina to
nosaukumus.

Рассказывает об увиденном на темы, связанные с
собственным опытом например, «Я побывал в ...» (4–5
предложений).

Предложение: виды
предложений по цели
сообщения и эмоциональной
окраске (термины не вводятся);
определение количества
предложений в тексте; знаки
препинания в конце
предложения.

Рассказывает об услышанном на темы, связанные с
собственным опытом, например, «О чем я мечтаю»
(4–5 предложений).
Находит в книге информацию о художественном
произведении (автор, заголовок).
Обозначает звуки буквами (буквы, изученные в
соответствии с тем порядком, который предлагается в
используемой азбуке), пишет буквы.
Читает слоги и слова с изученными буквами (слова,
состоящие из 1–3 слогов).

Чтение слогов, слов,
предложений.

Читает предложения (3–5 простых предложения с
точкой и вопросительным знаком на конце, состоящие
из 2–4 слов).

Письмо: запись слогов, слов,
предложений.

Определяет на слух количество предложений в тексте
(в тексте, состоящем из 3–4 предложений).

Алфавит, происхождение
русской азбуки.

Пишет слоги и слова, опираясь на образец (слова с
изученными буквами, состоящие из 1–3 слогов).

Информация о книге (автор,
заголовок).

Сравнивает записанные слоги и слова с образцом.

Признаки предложения
(первое слово пишется с
заглавной буквы, в конце
ставится точка или
вопросительный,
восклицательный знаки).

Пишет предложения, опираясь на образец
(предложения, состоящие из 2–4 слов).
Записывает буквы в соответствии с принятым
графическим обликом (все буквы алфавита).
Составляет графическую схему звучащего слова
(слово, состоящее из 3–4 звуков).

Звуки: гласные и согласные;
звуковой состав слова;
графическая схема звучащего
слова.

Ставит ударение в слове (устно; в слове, состоящем из
1–2 слогов).
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Звуковой состав слова.

Nosauc profesijas, kas saistītas ar drošību.

Ударение.

Uzņemas atbildību, ja izdarījis ko sliktu.

Laba rīcība un slikta rīcība.

Novēro norises dabā tuvākajā apkārtnē un pastāsta par
saviem novērojumiem.

Profesijas, kas saistītas ar
drošību.

Kopā ar pedagogu modelē upi un ezeru.

Konstruēšana, savienojot
detaļas.

Risina vienkāršus teksta uzdevumus.
Apgūtās prasmes darbā ar dažādiem materiāliem un
konstruktoriem lieto ikdienas situācijās un radošā
darbībā.

Droša materiālu un darba
piederumu izmantošana.
Sava radošā darba vērtēšana.

Veido radošus darbus no lietotiem sadzīves priekšmetiem,
piemēram, kartona kastes, PET pudeles.

Taupīga un atkārtota materiālu
izmantošana.

Zīmē un izgriež dažāda veida apveidus, veidojot radošus
darbus.

Teksta uzdevumi ar vienu
darbību.

Zīmē pēc tieša vērojuma.

Upe, ezers, jūra.

Izpilda vispārattīstošos vingrojumus "dari tāpat kā es".

Redzētā un izjustā attēlošana.

Soļo un skrien, mainot virzienu un tempu.

Apveids.

Darbojas sporta nodarbībās dabā (sižetiskās nodarbības,
takas, šķēršļu joslas).

Drošības noteikumi
 personīgai drošībai,
 pie un uz ūdens.

Izpilda vingrinājuma apļus, ietverot visas apgūtās
pamatprasmes.

Soļošanas un skriešanas
vingrinājumi.

*Apgūst pamatprasmes noturēties virs ūdens.

Rāpošanas un rāpšanās
vingrinājumi.

Dzied dziesmas ar un bez pavadījuma.

*Veic elpošanas vingrinājumus ūdenī.
Muzikālo kustību vai dejas kompozīcijā lieto apgūtos
sastāšanās veidus, roku satvērienus, soļus (gājiena,
teciņus, pievilciena solis), palēcienus.

Velšanās un līšanas vingrinājumi.
Lēkšanas vingrinājumi (lēcieni,
palēcieni, nolēcieni, uzlēcieni).

Stāsta par videomateriālā redzēto, izmantojot gada laikā
apgūtos mūzikas terminus, apzīmējumus un nosaukumus.

Mešanas un tveršanas
vingrinājumi.
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Saturs

Mācību metodes un
darba organizācijas
formas
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Sasniedzamais rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Mūzikas ritma elementi un ritma
zīmes.

Pazīst pēc melodijas dažas gada laikā apgūtās bērnu
dziesmas un tautasdziesmas.

Mūzika sadzīvē un svētkos.

Piedalās pasakas inscenējumā, kas ietver dziedāšanu,
dejošanu un sitaminstrumentu orķestra spēli.

Mūzikas klausīšanās: mūzikas
noskaņas (rakstura) un
vienkāršāko mūzikas izteiksmes
līdzekļu uztvere.
Muzikāli ritmiskās kustības:
vienkāršākie deju soļi, sastāšanās
veidi, tautas deju raksturīgākie
satvērieni, kustību improvizācija.
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Mācību līdzekļi
Nedēļa
1.–3. nedēļa

Temats
ESI SVEIKS!

Mācību līdzekļi
Attēli: priekšmeti, bērni, ģimene, dažādi dabas objekti, kartes apslēptās mantas meklēšanai, attēli – labirinti, kartītes
skaņas īpašību atveidei.
Sižetisku attēlu komplekti: sasveicināšanās, iepazīšanās, kārtīga un nekārtīga telpa. Карточки с изображением
настроения людей.
Fotogrāfijas: bērni, ģimene.
Grāmatas: ābece, bilžu grāmatas, pasaku grāmatas, bērnu un pedagogu pašgatavotas grāmatas.
Materiāli praktiskai darbībai un pētnieciskai darbībai: stieples, auklas, papīra sloksnes, kļavu lapas, zīles, kastaņi, koku
zariņi, jūrmalas smiltis, gludi oļi, gliemežvāki un citi dabas materiāli, tekstilijas, kartītes ar burtu elementiem, dažādu
priekšmetu formu paraugi, lupas, zīmuļi, krīti, flomāsteri, otas, krāsas, rotaļlietas, vingrošanas apļi, auklas.
Audio un videoieraksti: dabas, sadzīves un mūzikas skaņas un ainavas, mūzikas fragmentu ieskaņojumi.
Spēles: galda spēles, lietišķās spēles, didaktiskās spēles, rūtiņspēles.
Skaitāmais materiāls: attēlu kartītes, dabas materiāli, kociņi.
Piederumi savas darba vietas uzkopšanai: slotiņa, liekšķere, lupata, papīra dvielis.
Mūzikas instrumenti un skaņu rīki: tembra, augstuma un skaļuma ziņā atšķirīgi skaņurīki (arī pašdarināti) un mūzikas
instrumenti.

4.–7. nedēļa

ES UN PASAULE RUDENĪ

Attēli: priekšmeti, mājas, ģimene, koki, augi, sēnes, pārtikas produkti, dabas parādības; attēli – labirinti, kartītes
skaņas īpašību atveidei, attēlu komplekti lasītmācīšanai, teksta ilustrācijas.
Sižetisku attēlu komplekti: emociju sejiņas, dabas ainavas rudenī, ceļu satiksmes noteikumu mācīšanai.
Иллюстрации к текстам считалок, загадок, сказок. Карточки – символы с изображением выражения лица и
движений тела. Мнемотаблицы.
Fotogrāfijas: bērni, ģimene, svētki ģimenē.
Grāmatas: bilžu grāmatas, pasaku grāmatas, bērnu un pedagogu pašgatavotas grāmatas.
Materiāli praktiskai darbībai un pētnieciskai darbībai: stieples, auklas, papīra sloksnes, kļavu lapas, zīles, kastaņi, koku
zariņi, jūrmalas smiltis, gludi oļi, gliemežvāki un citi dabas materiāli, tekstilijas, kartītes ar burtu elementiem, augu
paraugi, lupas, zīmuļi, krīti, flomāsteri, otas, krāsas, rotaļlietas, vingrošanas apļi, auklas.
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Nedēļa

Temats
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Mācību līdzekļi
Audio un videoieraksti: dabas, sadzīves un mūzikas skaņas un trokšņi, mūzikas fragmentu ieskaņojumi.
Spēles: galda spēles, lietišķās spēles, didaktiskās spēles.
Skaitāmais materiāls: attēlu kartītes, dabas materiāli, kociņi.
Mūzikas instrumenti un skaņurīki: tembra, augstuma un skaļuma ziņā atšķirīgi skaņurīki (arī pašdarināti) un mūzikas
instrumenti.

8.–11. nedēļa

ES VĒLAJĀ RUDENĪ

Attēli: priekšmeti, mājas, ģimene, diennakts daļas, dzīvnieki, Latvijas karte, attēlu komplekti lasītmācīšanai, teksta
ilustrācijas, latviešu tautas tērps, drošība vidē, ciparu kartītes.
Sižetisku attēlu komplekti: emociju sejiņas, dabas ainavas rudenī, ceļu satiksmes noteikumu mācīšanai.
Сюжетные картинки с изображением эмоциональных проявлений героев. Наборы сюжетных картинок по
обобщающим понятиям. Карточки со знаками препинания. Схемы слов (звуковые, слоговые). Иллюстрации
художников к русским народным сказкам.
Fotogrāfijas: Latvijas ainavas, ievērojamākās vietas, dažādu rasu cilvēki, pilsēta, pagasts, debess ķermeņi (saule,
mēness).
Grāmatas: ābece, bilžu grāmatas, pasaku grāmatas, bērnu un pedagogu pašgatavotas grāmatas.
Materiāli praktiskai darbībai un pētnieciskai darbībai: maskas ķekatām, augļi, ogas, tekstilijas, kartītes ar burtu
elementiem, lupas, zīmuļi, krīti, flomāsteri, otas, krāsas, rotaļlietas, vingrošanas paklāji, šķēršļu josla, sloksnītes
mērīšanai ar nosacītajiem mēriem.
Audio un videoieraksti: himna, tautasdziesmas, latviešu tautas pasakas, mūzikas fragmentu ieskaņojumi, teksta
izpildījums dažādās valodās (latviešu, krievu, angļu, vācu) atbilstoši grupas etniskajam sastāvam.
Spēles: galda spēles, lietišķās spēles, didaktiskās spēles.
Skaitāmais materiāls: attēlu kartītes, dabas materiāli, kociņi.
Mūzikas instrumenti un skaņurīki: tembra, augstuma un skaļuma ziņā atšķirīgi skaņurīki (arī pašdarināti) un mūzikas
instrumenti.

12.–15. nedēļa

ES CEĻĀ UZ ZIEMASSVĒTKIEM

Attēli: priekšmeti, mājas, ģimene, svētki, attēlu komplekti lasītmācīšanai, teksta ilustrācijas, drošība vidē.
Sižetisku attēlu komplekti: emociju sejiņas, dabas ainavas ziemā, svētki. Сюжетные картинки с изображением
беседующих героев. Подборка фотографий (журнальных, газетных). Видеозаписи художественных и
мультипликационных фильмов по мотивам известных сказок.
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Nedēļa

Temats
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Mācību līdzekļi
Fotogrāfijas: ziemas ainavas, svētki ģimenē un izglītības iestādē.
Grāmatas: ābece, bilžu grāmatas, pasaku grāmatas, bērnu un pedagogu pašgatavotas grāmatas.
Materiāli praktiskai darbībai un pētnieciskai darbībai: maskas lomu spēlēm un dramatizācijai, tekstilijas, auklas,
dzijas, veidojamais materiāls, kartītes ar burtu elementiem, lupas, trauki tilpuma mērīšanai, nosacītais mērs, zīmuļi,
krīti, flomāsteri, otas, krāsas, līme, papīrs, roku lelles dramatizācijai, dažādu materiālu paraugi – koks, stikls, metāls,
plastmasa, papīrs, veidojamā masa.
Audio un videoieraksti: Ziemassvētku dziesmas, tautasdziesmas, latviešu tautas pasakas, mūzikas fragmentu
ieskaņojumi.
Spēles: galda spēles, lietišķās spēles, didaktiskās spēles.
Skaitāmais materiāls: attēlu kartītes, dabas materiāli, kociņi.
Mūzikas instrumenti un skaņurīki: tembra, augstuma un skaļuma ziņā atšķirīgi skaņurīki (arī pašdarināti) un mūzikas
instrumenti.

16.–19. nedēļa

ES UN PASAULE ZIEMĀ

Attēli: priekšmeti, cilvēka ķermenis, dienas gaita, attēlu komplekti lasītmācīšanai, teksta ilustrācijas, daba ziemā,
mūzikas instrumentu attēli, drošība vidē.
Sižetisku attēlu komplekti: attēli teksta veidošanai, dabas ainavas ziemā, svētki.
Fotogrāfijas: daba ziemā.
Grāmatas: ābece, bilžu grāmatas, pasaku grāmatas, bērnu un pedagogu pašgatavotas grāmatas.
Materiāli praktiskai darbībai un pētnieciskai darbībai: kalendārs, kartītes ar burtu elementiem, lupas, zīmuļi, krīti,
flomāsteri, otas, krāsas, siluetu paraugi, līme, dažādu veidu papīrs, grieznes.
Наборы игрушек – кукол (бибабо, марионетки, ...) для драматизации. Комиксы. Схемы предложений. Схемы
слов (звуковые, слоговые).
Audio un videoieraksti: bērnu dziesmas, latviešu tautas pasakas, mūzikas fragmentu ieskaņojumi, dažādu
instrumentu spēles paraugi.
Spēles: galda spēles, lietišķās spēles, didaktiskās spēles.
Skaitāmais materiāls: attēlu kartītes, dabas materiāli, kociņi.
Mūzikas instrumenti un skaņurīki: tembra, augstuma un skaļuma ziņā atšķirīgi skaņurīki (arī pašdarināti) un mūzikas
instrumenti.
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Nedēļa
20.– 23. nedēļa

Temats
ES UN ZIEMAS PRIEKI
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Mācību līdzekļi
Attēli: priekšmeti, apģērbs, mēbeles, trauki, attēlu komplekti lasītmācīšanai, teksta ilustrācijas, ziemas sporta veidi,
mūzikas instrumentu attēli, drošība vidē, gleznas, gleznu reprodukcijas.
Sižetisku attēlu komplekti: attēli teksta veidošanai, fiziskas aktivitātes dabā ziemā.
Схемы слов (звуковые, слоговые). Схемы предложений. Рисунки, иллюстрации с изображением предметов
старинной русской утвари или коллекция этих предметов. Аудиозаписи музыкальных произведений.
Репродукции картин разной тематики (времена года, профессии, ...).Тематические кроссворды. Материалы
для кодоскопа (предложения, тексты, ...).
Fotogrāfijas: dabas ainavas, sporta aktivitātes dabā.
Grāmatas: ābece, bilžu grāmatas, pasaku grāmatas, bērnu un pedagogu pašgatavotas grāmatas.
Materiāli praktiskai darbībai un pētnieciskai darbībai: pulkstenis, ciparnīcas modelis, kartītes ar burtu elementiem,
lupas, lineāls, zīmuļi, krīti, flomāsteri, otas, krāsas, siluetu paraugi, līme, dažādu veidu papīrs, grieznes, priekšmeti ar
dažādas faktūras virsmu.
Audio un videoieraksti: bērnu dziesmas, latviešu tautas pasakas, mūzikas fragmentu ieskaņojumi, dažādu
instrumentu spēles paraugi.
Spēles: galda spēles, lietišķās spēles, didaktiskās spēles, sporta spēles.
Skaitāmais materiāls: attēlu kartītes, dabas materiāli, kociņi.
Mūzikas instrumenti un skaņurīki: tembra, augstuma un skaļuma ziņā atšķirīgi skaņurīki (arī pašdarināti) un mūzikas
instrumenti.
Ziemas sporta inventārs: slēpes, slidas, ragavas.

24.–27. nedēļa

ES UN PASAULE PAVASARĪ

Attēli: priekšmeti, augi, augu sastāvdaļas, dzīvnieki, dzīvnieku ķermeņa daļas, attēlu komplekti lasītmācīšanai, teksta
ilustrācijas, ziemas sporta veidi, mūzikas instrumentu attēli, drošība vidē, gleznas, gleznu reprodukcijas.
Плакаты, карточки с художественным изображением букв («ожившие» буквы). Карточки с короткими
текстами для списывания. Карточки с «деформированными» текстами. Подборка коротких текстов для чтения.
Трафареты для индивидуальной работы (на «белой» доске, файлах – кармашках, ...).
Sižetisku attēlu komplekti: attēli teksta veidošanai, darbs dārzā pavasarī.
Fotogrāfijas: cilvēki ar speciālām vajadzībām, dažādu rasu cilvēki, Latvijas augi un dzīvnieki.
Grāmatas: ābece, bilžu grāmatas, pasaku grāmatas, bērnu un pedagogu pašgatavotas grāmatas.
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Materiāli praktiskai darbībai un pētnieciskai darbībai: sēklas, dēsti, trauki sēšanai un stādīšanai, lupas, lineāls, zīmuļi,
krīti, flomāsteri, otas, krāsas, audums, adatas, diegi, grieznes.
Audio un videoieraksti: putnu balsis, dabas skaņas, bērnu dziesmas, atšķirīgi cilvēka balss skaļuma un tembra ieraksti,
ritma spēles paraugi.
Spēles: galda spēles, lietišķās spēles, didaktiskās spēles.
Skaitāmais materiāls: attēlu kartītes, dabas materiāli, kociņi.
Mūzikas instrumenti un skaņurīki: tembra, augstuma un skaļuma ziņā atšķirīgi skaņurīki (arī pašdarināti) un mūzikas
instrumenti.

28.–31. nedēļa

ES UN PASAULE AP MANI

Attēli: ēkas, konstrukcijas, būves, transports, skaņu simboli, attēlu komplekti lasītmācīšanai un rakstītmācīšanai,
teksta ilustrācijas, drošība vidē, gleznas, gleznu reprodukcijas, dabas ainavas – mežs, pļava.
Набор «книжек – малышек» разной тематики. Карточки – «домики» для звуков, букв, слогов. Тематические
наборы предметных картинок. Схемы – алгоритмы для выполнения поэтапных заданий. Детские
иллюстрированные толковые словари. Образцы визитных карточек.
Sižetisku attēlu komplekti: ģimene, pienākumi ģimenē, darbs, mājoklis, atpūta.
Fotogrāfijas: ģimene, mājas, dzīvesvieta.
Grāmatas: ābece, bērnu enciklopēdijas, pasaku grāmatas, bērnu un pedagogu pašgatavotas grāmatas.
Materiāli praktiskai darbībai un pētnieciskai darbībai: ģeometriskās figūras, lupas, lineāls, zīmuļi, krīti, flomāsteri,
otas, krāsas, konstruktori, kartona kārbas, grieznes, līme, dažāda lieluma bumbas, dažāda izmēra trauki tilpuma
mērīšanai.
Audio un videoieraksti: dabas skaņas, bērnu dziesmas, mūzikas ieraksti.
Spēles: galda spēles, lietišķās spēles, didaktiskās spēles.
Skaitāmais materiāls: attēlu kartītes, dabas materiāli, kociņi.
Mūzikas instrumenti un skaņurīki: tembra, augstuma un skaļuma ziņā atšķirīgi skaņurīki (arī pašdarināti) un mūzikas
instrumenti.

32.–34. nedēļa

ES ZINU, ES PROTU, ES VARU!

Attēli: profesijas, kukaiņi, attēlu komplekti lasītmācīšanai un rakstītmācīšanai, teksta ilustrācijas, drošība vidē,
gleznas, gleznu reprodukcijas, dabas ainavas – upe, ezers, jūra.
Книжки – картинки, книжки – раскраски по сюжетам русских народных сказок. Аудиозаписи (литературные,
научно – популярные, ...). Серии сюжетных картинок. Рабочие листы для вписывания букв. Многоразовые
наборы карточек для вписывания орфограмм.
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Sižetisku attēlu komplekti: ģimene, pienākumi ģimenē, darbs, mājoklis, atpūta.
Fotogrāfijas: daba un objekti tuvākajā apkārtnē.
Grāmatas: ābece, bērnu enciklopēdijas, pasaku grāmatas, bērnu un pedagogu pašgatavotas grāmatas.
Materiāli praktiskai darbībai un pētnieciskai darbībai: pulkstenis, ciparnīcas modelis, kalendārs, lupas, lineāls, zīmuļi,
krīti, flomāsteri, otas, krāsas, konstruktori, kartona kārbas, grieznes, līme,
Audio un videoieraksti: dabas skaņas, bērnu dziesmas, mūzikas ieraksti.
Spēles: galda spēles, lietišķās spēles, didaktiskās spēles.
Skaitāmais materiāls: attēlu kartītes, dabas materiāli, kociņi.
Peldēšanas inventārs: dēlītis, peldriņķis, uzroči, aproces.
Mūzikas instrumenti un skaņurīki: tembra, augstuma un skaļuma ziņā atšķirīgi skaņurīki (arī pašdarināti) un mūzikas
instrumenti.

Latviešu valodas apguvei ieteicams izmantot:






interneta resursi:
www.ailab.lv [skatīts 2012.gada 18.maijā];
www.dainuskapis.lv [skatīts 2012.gada 18.maijā];
www.e‐biblioteka.lv [skatīts 2012.gada 18.maijā];
www.folklora.lv [skatīts 2012.gada 18.maijā];
www.pasakas.lv [skatīts 2012.gada 18.maijā];
elektroniskie mācību līdzekļi:
A.Jankovska, I.Auziņa, B.Krauze‐Krūze. Latviešu valoda sākumskolai. Kompaktdisks. – Rīga: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Valsts
valodas aģentūra, 2005, pieejams arī: http://valoda.lv/Valodas_apguve/E‐macibu_lidzekli/768/mid_578 [skatīts 2012.gada 18.maijā];
Latviešu valoda, matemātika, dabaszinības sešgadīgiem bērniem. Planšetdatorā instalēts integrēts mācību līdzeklis 7 daļās [2009]. Lielvārds‐IT.
daiļliteratūra:
Proza*
Akmentiņš, A. Trīs brāļi. ‐ Rīga: Datorzinību centrs, 2001.
Baltvilks, J. Pasaka par pasakām. – Rīga: AKA Print Poligrāfija, 1996.
Baltvilks, J. Plīvija un citas pasakas. ‐ Rīga: ABC, 2000.
Baltvilks, J. Vasarā laukos. – Rīga: Liesma, 1985.
Cielēna, M. Teo un Mūmīte. – Rīga: Lietusdārzs, 2008.
Geislers, U. Vislabākās zāles ir smiekli. – Rīga: Jumava, 2008.
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Indrāne, I. Tipsis, Topsis un Tedis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Lindgrēne, A. Lennebergas Emīla nedarbi. – Rīga: Liesma, 1976.(fragmenti)
Purēns, V. Gadu kārtām Rīga auga. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Rinkule‐Zemzare, Dz. Eglīte. – Rīga: Liesma, 1975.
Rinkule‐Zemzare, Dz. Ežapuķe. – Rīga: Liesma, 1977.
Rinkule‐Zemzare, Dz. Mazulīši. – Rīga: Liesma, 1986.
Rodari, D. Dželsomīno melu zemē. ‐ Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1962. (fragmenti)
Rodari, D. Sīpoliņa piedzīvojumi. – Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1984. (fragmenti)
Stāraste, M. Pintiķu ciems. – Rīga: Avots, 1993.
Stāraste, M. Ziemas pasaka. – Rīga: Sprīdītis, 1998.
Valdbergs, M. Ciemos ejot. – Rīga: MIA‐Press, 1995.
Valdbergs, M. Ogu groziņš. – Rīga: MIA‐Press, 1996.
Valdbergs, M. Sēņu laikā. – Rīga: MIA‐Press, 1995.
Valdbergs, M. Ziema mežmalā. – Rīga: MIA‐Press, 1995.
Zvirgzdiņš, J. Bebru atgriešanās. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Zvirgzdiņš, J. Tobiasa blēņu stāsti. – Rīga: Garā pupa, 2003.
*Iespējams izmantot arī citus izdevumus.
Dzeja*
Aspazija. Nebēda. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Auseklis. Gaismas pils. – Rīga: Jumava, 2005.
Baltvilks, J. Izmazgātās debesis. – Rīga: Rasa ABC, 2000
Bārda, F. Dzejas izlase. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.
Cielēna, M. Debesu trepīte. – Rīga: Jāņa Rozes apg., 2000.
Cielēna, M. Kad karaliene bij Rīgā. – Rīga: Jāņa Rozes apg., 2001.
Cielēna, M. Trakulīte sandalīte. – Rīga: Lietusdārzs, 2008.
Čaklais, M. Aprīļa pilieni. – Rīga: Sprīdītis, 1990.
Čaklais, M. Bimm‐Bamm. – Rīga: Liesma, 1973.
Ļūdēns, V. Klau, kur Vau? – Rīga: Elpa, 2004.
Ļūdēns, V. Laimiņas valoda. – Rīga: Liesma, 1983.
Osmanis, J. Kūleņkūleņiem : lasāmpanti, skaitāmpanti. – Rīga: Annele, 2011.
Osmanis, J. Actiņas, actiņas, actiņas... – Rīga: Sprīdītis, 1992.
Osmanis, J. Aug āzītis, aug radziņi. – Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1961.
Plūdonis Vilis. Bērni, uzklausaties nu: Stāstīšu jums pasaku! – Rīga : Rīgas Paraugtipogrāfija, 1996.
Rainis. Zelta sietiņš. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.
Rainis, J. Zirņa bērni. – Rīga: Liesma, 1982.
Vācietis, O. Viens pa ceļu gāja. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
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didaktiskās spēles:
Mencis J., Cine I. Visi desmit. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
Gribu būt gudrs! Interaktīvs mācību līdzeklis. ‐ E‐Forma, 2010.
Sproģe I. Joka pēc alfabēts. 32 lpp., il. 22x22 cm + DVD, plakāts. ‐ Zvaigzne ABC, 2010.
*Iespējams izmantot arī citus izdevumus un dzejoļu krājumus.
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