
 

 
 

2019./2020.m.g. 

6-7 gadīgo bērnu grupa “Zaķēns” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

Tehnoloģiju mācību joma 8.15.-8.40 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Tehnoloģiju mācību joma 8.15.-8.40 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Tehnoloģiju mācību joma 

Valodu mācību joma Dabaszinātņu mācību joma Matemātikas mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

10.30-10.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Valodu mācību joma 10.30-10.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Matemātikas mācību joma 10.30-10. Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

11.50-12.20  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

11.50-12.20  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Valodu mācību joma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

6-7 gadīgo bērnu grupa “Taurenītis” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

8.15-8.40 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Valodu mācību joma 8.15-8.40 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Tehnoloģiju mācību joma Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

Dabaszinātņu mācību joma Tehnoloģiju mācību joma Valodu mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

10.30-10.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Valodu mācību joma 10.30-10.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Tehnoloģiju mācību joma 10.30-10.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

11.50-12.20  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

11.50-12.20 Kultūras 

izpausmes un 

pašizpausmes mākslā joma 

Matemātikas mācību joma Matemātikas mācību joma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

5-6 gadīgo bērnu grupa “Ābolītis” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

11.40-12. Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

9.10-9.30 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Matemātikas mācību joma 9.10-9.30 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Tehnoloģiju mācību joma 

Dabaszinātņu mācību joma Valodu mācību joma Tehnoloģiju mācību joma Matemātikas mācību joma Valodu mācību joma 

Tehnoloģiju mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

11.20-11.40 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

11.20.-11. Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

15.00-15.30 Kultūras 

izpausmes un 

pašizpausmes mākslā joma 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

15.00-15. Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

5-6 gadīgo bērnu grupa “Mazais prātnieks” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

9.55-10.15 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Valodu mācību joma Matemātikas mācību joma Matemātikas mācību joma 8.15.-8.40 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Dabaszinātņu mācību joma Tehnoloģiju mācību joma Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

11.30-11.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Tehnoloģiju mācību joma 

Tehnoloģiju mācību joma 11.15-11. Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

11.45-12.05 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

15.00-15.30  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Valodu mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

15.00-15.30  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

4-5 gadīgo bērnu grupa “Ziķeris” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

Dabaszinātņu mācību joma 9.00-9.30  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

9.35-9.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

9.00-9.30  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

9.35-9.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Valodu mācību joma Matemātikas mācību joma Matemātikas mācību joma Tehnoloģiju mācību joma 

11.00-11.15 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

10.55-11.10 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Valodu mācību joma 11.10-11.25 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

Tehnoloģiju mācību joma  Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

4-5 gadīgo bērnu grupa “Zemenīte” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

9.00-9.30  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

  Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

9.00-9.30  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

9.00-10.15 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

9.35-9.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Dabaszinātņu mācību joma Valodu mācību joma Matemātikas mācību joma Matemātikas mācību joma Tehnoloģiju mācību joma 

11.20-11.35 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

9.00-10.15 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

11.00-11.15 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

Tehnoloģiju mācību joma  Valodu mācību joma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

3-4 gadīgo bērnu grupa “Gudru ņēmu padomiņu” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

9.35-9.50  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

9.10-9.25 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Valodu mācību joma Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

Dabaszinātņu mācību joma 9.35-9.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

9.55-10.10  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Matemātikas mācību joma  Tehnoloģiju mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Tehnoloģiju mācību joma 

  Valodu mācību joma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

3-4 gadīgo bērnu grupa “Mārīte” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

9.35-9.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma  

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Valodu mācību joma 9.35-9.50 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

Dabaszinātņu mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

9.35-9.50  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

  Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Matemātikas mācību joma  Tehnoloģiju mācību joma Valodu mācību joma Tehnoloģiju mācību joma 

  Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

3-4 gadīgo bērnu grupa “Bitīte” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

9.10-9.20 Veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību 

joma  

9.35-9.50  Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Valodu mācību joma 9.35-9.50   Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

Dabaszinātņu mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

 Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Matemātikas mācību joma  Tehnoloģiju mācību joma Valodu mācību joma Tehnoloģiju mācību joma 

  Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

2-3 gadīgo bērnu grupa “Skudriņa” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

Valodu mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Valodu mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

9.00-9.10 Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Dabaszinātņu mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Tehnoloģiju mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Matemātikas mācību joma Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

2-3 gadīgo bērnu grupa “Ķipars” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

Valodu mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Valodu mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

9.30-9.40 Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Dabaszinātņu mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Tehnoloģiju mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Matemātikas mācību joma Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

2-3 gadīgo bērnu grupa “Knīpa un knauķis” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

Valodu mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Valodu mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

9.45- 9.55 Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Dabaszinātņu mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Tehnoloģiju mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Matemātikas mācību joma Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019./2020.m.g. 

1.5-2 gadīgo bērnu grupa “Saulīte” 

 

M
āc

īb
u
 j

o
m

as
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

Valodu mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Valodu mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

9.15-9.25 Kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Dabaszinātņu mācību joma Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Tehnoloģiju mācību joma Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

Matemātikas mācību joma Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

 

 

 


