
 

 

 

Klase:  Bērnudārzs    Mēnesis:  septembris  

   
 

Rudens, kas notiek rudenī, sava skola, bērni, ģimene 

No mācību grāmatas „Tip Top”: Esi Sveiks! Iepazīsimes, ģimene, mana māja. 

• „Sāksim lasīt”, Pētergailis 

• „Tip Top Latviešu valoda 

mazākumtautību bērniem”, Inese 

Eglīte, Zvaigzne ABC. 

• „Kabata”, L. Valdmane, LVA. 

 

Runāšana:   

• Izrunā pareizi burtu skaņas. Izrunā pareizi zilbes un vārdus. 

• Lieto: sasveicināšanās frazes, saziņā pieklājības frazes. Nosauc savu vārdu, pajautā cita vārdu, nosauc savas 

ģimenes locekļus, pamata skaitļa vārdus, atbild uz jautājumiem par māju. Nosauc attēlā redzamus tēlus. 

Lasīšana:  

• Apgūst jaunus burtus. 

Valodas mācība: 

• Apgūst jaunus vārdus. 

• Lieto: piederības vietniekvārdu ‘man, ‘mans/mana’ kopā ar lietvārdiem’, norādāmos vietniekvāruds ‘tas, tā’, īpašības 

vārdus, kas apzīmē lielumu kopā ar lietvārdiem. 

Mācīšanās no galvas:  

• Tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas, pirkstiņspēles, „Dievs, svētī Latviju!” 

Rakstīšana: 

• Zīmē un izkrāso attēlus, attīsta savu fantāziju. 

• Pārraksta savu vārdu. Raksta lielos un mazos burtus. 

 

Cipari, kalendārs, alfabēta dziesma 

„Tip Top” 1., 2., 3. nodaļa, ieskaitot darba kartes, darba lapas un spēles. Izgriež no papīra figūras un nosauc to vārdus. Vi=eido 

mājas maketu un nosauc vārdus, kas apzīmē mājas uzbūvi. 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  Bērnudārzs    Mēnesis:  oktobris   

  
 

Miķeļi, ražas vākšana, augļi, dārzeņi 

No mācību grāmatas „Tip Top”: Es un pasaule rudenī: uz ielas, transports, rudens dārzā, rudens mežā. 

 

• „Sāksim lasīt”, Pētergailis  

• „Tip Top Latviešu valoda 

mazākumtautību bērniem”, Inese 

Eglīte, Zvaigzne ABC. 

• „Kabata”, L. Valdmane, LVA. 

 

 

Runāšana:   

• Izrunā pareizi burtu skaņas. Izrunā pareizi zilbes un vārdus. 

• Nosauc: krāsas, attēlā un apkārtnē redzamos transporta līdzekļus, transporta līdzekļu darbību, savu adresi, 

gadalaiku ‘rudens’, dārzeņus un augļus, pamata skaitļus līdz 10, lieto vārdus, kas raksturo mežu, izsakā ‘Jā!’ un ‘Nē’, 

emocionālu attieksmi (garšo, negaršo), saprot un veic vienkāršas instrukcijas. 

Lasīšana:  

• Apgūst jaunus burtus. 

Valodas mācība: 

• Apgūst jaunus vārdus. 

• Lieto apstākļa vārdus ‘ātri, lēni’. 

Mācīšanās no galvas:  

• Tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas, pirkstiņspēles, „Dievs, svētī Latviju!” Tautas dziesmas par Miķeļiem 

Rakstīšana: 

• Zīmē un izkrāso attēlus, attīsta savu fantāziju. 

• Pārraksta savu vārdu. Raksta lielos un mazos burtus. 

 

Cipari, kalendārs, alfabēta dziesma 

„Tip Top” 4., 5., 6., 7. nodaļa, ieskaitot darba kartes, darba lapas un spēles. 

Iej ūtas dažādās lomās, sadarbojas ar grupas biedriem un ieklausās viņu teiktajā, darina telpiskus izstrādājumus un nosauc tos. 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  Bērnudārzs    Mēnesis:  novembris  

   
 

Mārtiņi, rudens 

No mācību grāmatas „Tip Top”: Es vēlajā rudenī: rudens parkā, raibais rudens, Jura dzimšanas diena, Latvijas dzimšanas diena. 

• „Sāksim lasīt”, Pētergailis  

• „Tip Top Latviešu valoda 

mazākumtautību bērniem”, Inese 

Eglīte, Zvaigzne ABC. 

• „Kabata”, L. Valdmane, LVA. 

• “Mana Latvija”  Ineta Bērziņa, 

Kristīne Skrīvele 

 

 

Runāšana:   

• Izrunā pareizi burtu skaņas. Izrunā pareizi zilbes un vārdus. 

• Nosauc kokus un augļus, lieto īpašības vārdus ‘mazs, liels’, iesaistās dialogā, lieto frāzes, īsus teikumus par attēlā 

redzamo, par savu dzimšanas dienu, lieto pieklājības frazes, nosauc rudens mēnešus, savu dzīves vietu, lieto vārdu 

‘pāris’. 

Lasīšana:  

• Apgūst jaunus burtus. Sāk savilkt skaņas. 

Valodas mācība: 

• Apgūst jaunus vārdus. 

• Atsevišķās frazēs lieto nosaukumu vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvu, atbild uz jautājumu ‘ko dara’, izsaka 

noliegumu, apstiprināumu, atbildot uz jautājumu. 

Mācīšanās no galvas:  

• Tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas, pirkstiņspēles, „Dievs, svētī Latviju!” Tautas dziesmas par Mārtiņiem. 

Rakstīšana: 

• Zīmē un izkrāso attēlus, attīsta savu fantāziju. Pārraksta savu vārdu. Raksta lielos un mazos burtus. 

 

 

Cipari, kalendārs, alfabēta dziesma 

„Tip Top” 8., 9., 10., 11. nodaļa, ieskaitot darba kartes, darba lapas un spēles. 

Veido no dabas materiāliem dažādus priekšmetus un nosauc tos, piedalās valsts svētku svinēšanā, veido kopdarbu – Latvijas karte. 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  Bērnudārzs    Mēnesis:  decembris  

   
 

Ziema, Ziemassvētki 

No mācību grāmatas „Tip Top”: Es ceļā uz Ziemassvētkiem: Ziema klāt!, dzīvnieki ziemā, pasaka „Rausītis”, Ziemassvētki. 

• „Sāksim lasīt”, Pētergailis  

• „Tip Top Latviešu valoda 

mazākumtautību bērniem”, Inese 

Eglīte, Zvaigzne ABC. 

• „Kabata”, L. Valdmane, LVA. 

 

 

Runāšana:   

• Izrunā pareizi burtu skaņas. Izrunā pareizi zilbes un vārdus. 

• Nosauc gadalaiku ‘ziema’, jautā un atbild vienkāršām fazēm, īsiem teikumiem, veido dialogus, ieklausās citu teiktajā. 

Lasīšana:  

• Sāk savilkt skaņas. 

Valodas mācība: 

• Apgūst jaunus vārdus. 

• Nosauc atsevišķus lietvārdus un īpašības vārdus, kas raksturo ziemu, lieto norādāmos vietniekvārdus ‘tas,tā’, 

patiku/nepatiku par dzīvniekiem, darbības vārdus atbilstoši tematam. 

Mācīšanās no galvas:  

• Tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas, pirkstiņspēles, „Dievs, svētī Latviju!” Tautas dziesmas par  

Ziemassvētkiem. 

Rakstīšana: 

• Zīmē un izkrāso attēlus, attīsta savu fantāziju. Pārraksta savu vārdu. Raksta lielos un mazos burtus. 

 

Cipari, kalendārs, alfabēta dziesma 

„Tip Top” 12., 13., 14., 15. nodaļa, ieskaitot darba kartes, darba lapas un spēles. 

Vēro eksperimentu un lieto vienkāršus vārdus raksturojot to, klausās pasaku un atbild uz jautājumiem par saturu, piedalās 

Ziemsvētku svinēšanā, spēlē lomu spēles, sacesr vienkāršas aprakstošas mīklas. 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  Bērnudārzs    Mēnesis:  janvāris   

  
 

Ziema, kas notiek ziemā, dzīvnieki ziemā 

No mācību grāmatas „Tip Top”: Es un pasaule ziemā: rotaļlietas, apģērbs, ziemā uz ceļa, cilvēks.. 

• „Sāksim lasīt”, Pētergailis  

• „Tip Top Latviešu valoda 

mazākumtautību bērniem”, Inese 

Eglīte, Zvaigzne ABC. 

• „Kabata”, L. Valdmane, LVA. 

 

 

Runāšana:   

• Izrunā pareizi burtu skaņas. Izrunā pareizi zilbes un vārdus. Prasa jautājumus, atbild pilnos teikumos. 

• Nosauc rotaļlietas. Nosauc dāžādus apģērbus. Pauž izjūtas īsos teikumos. 

Lasīšana:  

• Lasa vienkāršus vārdus. 

Valodas mācība: 

• Apgūst jaunus vārdus. 

• Veic izvēli, ‘gribu, negribu’, nosauc dažus kārtas skaitļa vārdus, lieto priekšmetu nosaukumus vienskaitļa un daudzskaitļa 

nominatīvā, lieto atbilstošus darbības vārdus, lieto apstākļa vārdus ‘auksti, silti, karsti’, lieto norādāmos vietniekvārdus. 

Mācīšanās no galvas:  

• Tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas, pirkstiņspēles, „Dievs, svētī Latviju!” 

Rakstīšana: 

• Zīmē un izkrāso attēlus, attīsta savu fantāziju. Pārraksta savu uzvārdu. Raksta lielos un mazos burtus, vienkāršus 

vārdus. 

 

 

Cipari, kalendārs, alfabēta dziesma 

„Tip Top” 16., 17., 18., 19. nodaļa, ieskaitot darba kartes, darba lapas un spēles. 

Klausās tautas pasakas par ziemu. 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  Bērnudārzs    Mēnesis:  febrūaris   

  
 

Ziema, ziemas prieki 

No mācību grāmatas „Tip Top”: Es un ziemas prieki: ziemas prieki, Kam grūti ziemā?, veikalā, Esi vesels! 

• „Sāksim lasīt”, Pētergailis  

• „Tip Top Latviešu valoda 

mazākumtautību bērniem”, Inese 

Eglīte, Zvaigzne ABC. 

• „Kabata”, L. Valdmane, LVA. 

 

 

Runāšana:   

• Izrunā pareizi burtu skaņas. Izrunā pareizi zilbes un vārdus. 

• Izsaka emocionālu attieksmi (patīk, nepatīk, priecājas, skumst). Atbild uz jautājumiem par dzīvniekiem. Nosauc 

preces, ko pērk veikalā. Atbild uz jautājumu ‘ cik maksā’. Lieto nedēļas dienas, kārtas skaitļus. 

Lasīšana:  

• Lasa vienkāršus vārdus. 

Valodas mācība: 

• Pazīst īsos un gaŗos patskaņus. 

• Lieto darbības vārdus, kas raksturīgi ziemas nodarbībām. 

Mācīšanās no galvas:  

• Tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas, pirkstiņspēles, „Dievs, svētī Latviju!” 

Rakstīšana: 

• Zīmē un izkrāso attēlus, attīsta savu fantāziju. Pārraksta savu uzvārdu. Raksta lielos un mazos burtus, vienkāršus 

vārdus. 

 

 

Cipari, kalendārs, alfabēta dziesma 

„Tip Top” 20., 21., 22., 23. nodaļa, ieskaitot darba kartes, darba lapas un spēles. 

Nosauc nodarbības, ko patīk darīt ziemā. Iesaista dialogā. 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  Bērnudārzs    Mēnesis:  marts     

 

Lieldienas 

No mācību grāmatas „Tip Top”: Es un pasaule pavasarī: pasaka par gadalaikiem, diennakts daļas, Pavasaris nāk!, darba piederumi. 

• „Sāksim lasīt”, Pētergailis  

• „Tip Top Latviešu valoda 

mazākumtautību bērniem”, Inese 

Eglīte, Zvaigzne ABC. 

• „Kabata”, L. Valdmane, LVA. 

 

 

Runāšana:   

• Izrunā pareizi burtu skaņas. Izrunā pareizi zilbes un vārdus. 

• Nosauc gadalaiku ‘pavasaris’. Lieto frazes par gada laikiem. Nosauc ‘diena un nakts’.  

Lasīšana:  

• Lasa vienkāršus vārdus. 

Valodas mācība: 

• Pazīst īsos un gaŗos patskaņus. 

• Lieto vietniekvārdus. Nosauc prievārdus un lieto tos frazēs. 

Mācīšanās no galvas:  

• Tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas, pirkstiņspēles, „Dievs, svētī Latviju!” 

Rakstīšana: 

• Zīmē un izkrāso attēlus, attīsta savu fantāziju . Pārraksta savu uzvārdu. Raksta lielos un mazos burtus, vienkāršus 

vārdus. 

 

 

Cipari, kalendārs, alfabēta dziesma 

„Tip Top” 24., 25., 26., 27. nodaļa, ieskaitot darba kartes, darba lapas un spēles. 

Klausās pasaku par gada laikiem, veido īsus teikumus par to, iejūtas tēlos, pauž emocijas. Min mīklas. 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  Bērnudārzs    Mēnesis:  aprīlis     

 

Pavasaris, daba mostas, dārzniecība 

No mācību grāmatas „Tip Top”: Es un pasaule ap mani: profesijas, zoodārzā, laukos, pie ezera. 

• „Sāksim lasīt”, Pētergailis  

• „Tip Top Latviešu valoda 

mazākumtautību bērniem”, Inese 

Eglīte, Zvaigzne ABC. 

• „Kabata”, L. Valdmane, LVA. 

 

. 

Runāšana:   

• Izrunā pareizi burtu skaņas. Izrunā pareizi zilbes un vārdus. 

• Veido īsus teikumus par apkārtni. Nosauc profesijas. Lieto pieklājības frazes. Iesaistas dialogā.Nosauc dzīvniekus un 

to ķermeņa daļas.  

Lasīšana:  

• Lasa vienkāršus vārdus. 

Valodas mācība: 

• Pazīst īsos un gaŗos patskaņus. Saprot frazes ‘pa labi/pa kreisi’.  

Mācīšanās no galvas:  

• Tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas, pirkstiņspēles, „Dievs, svētī Latviju!” 

Rakstīšana: 

• Zīmē un izkrāso attēlus, attīsta savu fantāziju. Pārraksta savu uzvārdu. Raksta lielos un mazos burtus, vienkāršus 

vārdus. 

 

 

Cipari, kalendārs, alfabēta dziesma 

„Tip Top” 28., 29., 30., 31. nodaļa, ieskaitot darba kartes, darba lapas un spēles. 

Gatavo projektu – zvēru dārza dzīvnieku mītnes – kopā ar citiem.  

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  Bērnudārzs    Mēnesis:  maijs     

 

Mātes diena, ģimenes diena, vasara, Jāņi 

No mācību grāmatas „Tip Top”: Es zinu, es protu, es varu! Pļavā, mātes diena, Nāc, vasara! 

• „Sāksim lasīt”, Pētergailis  

• „Tip Top Latviešu valoda 

mazākumtautību bērniem”, Inese 

Eglīte, Zvaigzne ABC. 

• „Kabata”, L. Valdmane, LVA. 

 

 

Runāšana:   

• Izrunā pareizi burtu skaņas. Izrunā pareizi zilbes un vārdus. 

• Nosauc pļavas dzīvniekus. Veido teikumus par apkārtni. Nosauc galda piederumus. Nosauc vārdus, kas saistās ar 

vasaru. Dod komandas, spēlējot spēles un rotaļas. 

Lasīšana:  

• Lasa vienkāršus vārdus. 

Valodas mācība: 

• Pazīst visu alfabētu. 

• Lieto īpašības vārdus. Lieto norādāmos vietniekvārdus. Lieto frazes ‘pa labi/pa kreisi’, ‘zem’, ‘pie’, ‘uz’. 

Mācīšanās no galvas:  

• Tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas, pirkstiņspēles, „Dievs, svētī Latviju!” 

Rakstīšana: 

• Zīmē un izkrāso attēlus, attīsta savu fantāziju. Pārraksta savu uzvārdu. Raksta lielos un mazos burtus, vienkāršus 

vārdus. 

 

 

Cipari, kalendārs, alfabēta dziesma 

„Tip Top” 32., 33., 34. nodaļa, ieskaitot darba kartes, darba lapas un spēles. 

Zīmē mammas portretu un lieto vienkāršas frazes par savu mammu. 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 


