
GADA PLĀNS 2020./2021. MĀCĪBU GADAM PIRMSSKOLĀ LAUMIŅAS REZIDENCE

Gada tēma: Bērns tautas vērtību sistēmā

Galvenā caurviju prasme: Pašizziņa

Mēnešu tematiskais plānojums (mēneša vērtības):

Mēnesis Tēmas Vērtība/Tikums Nedēļas Ieteikumi aktivitātēm

Septembris “Kāds
pamats, tāda
celtne”

Dzīvība/ Atbildība
Atbildība kā tikums vadlīniju kontekstā tiek
izprasta kā griba un spēja paredzēt savas
izvēles un rīcības sekas un rīkoties,
respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

ES / ES PIRMSSKOLĀ
1. Noteikumu formulēšana
2. Noteikumu ieviešana
3. Noteikumu noformēšana
4. Emociju kalendārs
(noformulēti teicienu formā. Piem.: “
Laipna valoda vairo draugus” vai “ko sēsi, to
pļausi”…)

Izrunājam ar bērniem iepriekšējos noteikumus,
uzklausām piedāvājumus, apspriežam
nepieciešamību.

1. Pak. – adaptācijas mēnesis;
2. Pak. – izmantot vairāk attēlus, roku vai

pirkstu lelles, noteikumi bilžu formā;
3. Pak. – paši noformējam, stāstam,

izspēlējam.

Oktobris “Pieliec prātu,
aiztaupi
spēku”

Daba/ Gudrība
gudrība - māka izmantot zināšanas labā
veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē.

ES RUDENĪ
1. Pārmaiņas dabā
2. Gatavošanās ziemai - dzīvnieki
3. Raža
4. Apģērbs

Visi – pašvērtējuma prasmes apgūšana caur
vecumam atbilstošām metodēm.

1. Pak. – vērojam, izvēlamies vienu
dzīvnieku/vienu dārzeni/augli

2. Pak. – vērojam, pētam, var būt vairāki
dzīvnieki/dārzeņi/augļi

3. Pak. – iedziļinās, tematiskas
tautasdziesmas, teicieni…

Novembris ‘’Katram Tēva
māja mīļa’’

Valsts/ Drosme
Drosme vadlīniju izpratnē ir izlēmība, baiļu
pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas
novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība,
centieni pēc taisnīgā un labā.

ES LATVIJĀ
1. Svētku tradīcijas
2. Latvijas simboli
3. un 4. Latvijas daba (upes, ezeri…), pilsētas,
iedzīvotāji, tautastērpi…

Visi – ar bērniem apspriež kā svin svētkus, kas
nepieciešams, lielākie saplāno darbu kā
sagatavoties svētkiem.
Atbilstoši katrai pakāpei tiek izvēlēta tēma, kuru
izpētīt sīkāk.
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Decembris ‘’Draudzība
dārgāka par
zeltu”

Kultūra/ Tolerance
tolerance tiek paskaidrota kā iecietība,
vēlme izprast atšķirīgo, piemēram, cilvēka
ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību,
viedokli, ticību un paražas.

ES ZIEMĀ
1. Ziemassvētki dažādās valstīs
2. Ziemassvētku mūzika
3. Salaveči dažādās kultūrās
4. Rūķu pasaule

Var organizēt kā ceļojumu uz kādu valsti, vai
dažādām valstīm.

1. Pak. – Ziemassvētku simboli;
2. Pak. – Zsv tradīcijas
3. Pak. – Zsv tradīcijas dažādās valstīs

Janvāris “Labāk viena
patiesība
nekā simts
melu”

Cieņa/ Godīgums, laipnība
Laipnība kā tikums tiek skaidrots kā vēlība,
atsaucība pret citiem, pieklājība
Godīgums ir uzticamība, patiesums, vārdu
un darbu saskaņa.

MAN PATĪK
1. Kas man patīk - kas nepatīk
2. Tematiskas fotogrāfijas
3. Mīļākā rotaļlieta
4. Mīļākā grāmata

Pētam paši savu pasauli un draugu intereses.
1. Pak. – stāstīt par rotaļlietām, nosaukt

tās attēlos, krāsot…
2. Pak. – iepazīstina ar sevi caur

rotaļlietu, grāmatu…
3. Pak. – iepazīstināt ar sevi, iepazīt

citus.

Februāris “Laipna
valoda vairo
draugus”

Valoda/ Savaldība, mērenība
mērenība - kā rīcības un uzskatu
līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas
vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no
nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē
personas attīstību.
Savaldību vadlīniju kontekstā saprot kā
pašregulāciju, uzvedības un emociju
izpausmju kontroli un vadību, respektējot
savu un cita cilvēka cieņu un brīvību

ES RADU
1. Izteiksmes līdzekļi – proza, dzeja, deja
2. Teātris (daudzveidība)
3. Izvēle un iestudēšana
4. Izrādes demonstrēšana

1. pak. – pasakas, dzejoļi, roku lelles
2. pak. - iepazīties ar teātra veidiem, izteiksmes
līdzekļiem
3. pak – plānot teātra izrādi, scenārijs,
dekorācijas…

Marts “Uz mēles
medus, sirdī
ledus”

Brīvība/ Solidaritāte, taisnīgums
solidaritāti - kā savstarpēju atbalstu un
rīcības saskaņotību, rūpes par savu, citu un
kopīgu labumu, demokrātisku dialogu ar
citiem. Savukārt ar taisnīgumu jāsaprot
godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu
saprātīgu interešu un morāles normu
ievērošana.

ES RĀDU
1. Izrādes demonstrēšana
2.
3.
4.

Gaidas, sapņi, fantāzijas…
Atbilstoši katrai pakāpei tiek izvēlēta tēma, kuru
izpētīt sīkāk.
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Aprīlis “Nerunā gari,
bet dari”

Darbs/ Centība
centība tiek skaidrota kā čaklums, uzcītība,
rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc
iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un
produktīvāk.

ES AUDZĒJU
1. Dārzs uz palodzes
2. Dārza darbi
3. Talka
4. Profesijas

1. Pak. – rotaļas ar zemi, smiltīm, ūdeni
2. Pak. – praktiski darbojamies,

apgūstam prasmes apkopt augus…
3. Pak. – apspriež darba tikuma

nepieciešamību, praktiski darbojas.

Maijs “Katram
putnam sava
ligzda mīļa”

Ģimene/ Līdzcietība
līdzcietība - kā attīstīta empātija, vēlme
iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs
atbalsts

ES ĢIMENĒ
1. Dāvanas gatavošana
2. Mamiņdiena
3. Ģimenes locekļi
4. Mājas

1. Pak. – gatavošanās Māmiņdienai,
ģimenes locekļi…

2. Pak. – gatavošanās Māmiņdienai,
ģimene, māja…

3. Pak. – gatavošanās Māmiņdienai,
ģimene, izlaidums…


