
Apstiprinu: 

 

PII „Sprīdītis” vadītāja:                    I.Mestere 
2017.gada 31.augustā 

 

 

Integrēto rotaļnodarbību grafiks 2017./18 m.g. PII „Sprīdītis” no 1,5 – 5g 

rotaļnodarbību veidi un to skaits programmas īstenošanai 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma” 

 

Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena  

      

Sociālās zinības un 

ētika 

  *Latviešu valoda 

Matemātika 

Vizuālā māksla -v 

 

 

Sociālās zinības un 

ētika 

 *Dabaszinības  

Vizuālā māksla- sensoro 

spēju attīstīšana 

Latviešu valoda 

Sociālās zinības un ētika 

            *Matemātika 

             (sensorā) 

Latviešu valoda 

Mājturība un tehn.- a 

Sociālās zinības un ētika 

*Latviešu 

      valoda 

Matemātika 

Mājtur. Un tehn.- darbības 

ar priekšmetiem 

 

Sociālās zinības un ētika 

*Mājturība un 

tehnoloģijas 

Latviešu valoda 

Vizuālā māksla 

 

              * DOMINANTE 

 

Fiziskā izglītība un veselība (saskaņā ar nodarbību grafiku) 

Mūzika (saskaņā ar nodarbību grafiku) 

 

 

mūzika vai sports katrai grupai savā dienā un laikā ( skatīt mūzikas un sporta RN grafiku); 2x nedēļā sporta nodarbības, 2x nedēļā sporta spēles laukumā;2x 

nedēļā mūzikas nodarbības, 1x nedēļā sports ar mūziku. 

Katru mēnesi 1 reizi Mājturībā - pavārmākslas diena                                                                                                           

  Sastādīja metodiķe Aija Apeine



Apstiprinu: 

 

PII „Sprīdītis” vadītāja:                    I.Mestere 
2017.gada 31.augustā 

 

Integrēto rotaļnodarbību grafiks 2017./18 m.g. PII „Sprīdītis” 

 no 5g līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai 

rotaļnodarbību veidi un to skaits programmas īstenošanai 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma” 

 

Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena  

      

Sociālās zinības un 

ētika 

Dabaszinības  

Latviešu valoda 

Matemātika 

Vizuālā māksla 

Sociālās zinības un 

ētika 

Dabaszinības  

Latviešu valoda 

Vizuālā māksla 

Sociālās zinības un ētika 

Dabaszinības  

Matemātika 

Latviešu valoda 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Sociālās zinības un ētika 

Dabaszinības  

Latviešu valoda 

Matemātika 

Mājturība un tehnoloģijas 

 

Sociālās zinības un ētika 

Dabaszinības  

Rokdarbi/mājturība 

Latviešu valoda 

Vizuālā māksla 

 

      DOMINANTE 

Fiziskā izglītība un veselība (saskaņā ar nodarbību grafiku) 

Mūzika (saskaņā ar nodarbību grafiku) 

 Ārpus rotaļnodarbību darbs programmas īstenošanai : 
 rotaļnodarbībās gūto zināšanu un pieredzes pilnveidošana; 

 lasītprasmes un rakstītprasmes rosināšana, veicināšana, pilnveide; 

 elementāro matemātisko iemaņu pilnveide; 

 saskarsmes kultūras (sabiedriskās uzvedības normu, savstarpējo attiecību un morāles izpratnes) veidošana; 

sadzīves (uzvedības, higiēnas, pašapkalpošanās) iemaņu veidošana. 

 

mūzika vai fiziskā izglītība un veselība katrai grupai savā dienā un laikā ( skatīt mūzikas un sporta RN grafiku) - 2x nedēļā sporta nodarbības, 2x nedēļā sporta 

spēles laukumā;2x nedēļā mūzikas nodarbības, 1x nedēļā sports ar mūziku. 

Katru mēnesi 1 vai 2 reizes Mājturībā - pavārmākslas diena 
  


