
 

 

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS 2022./2023. MĀC.GADĀ 

 
 

Vecuma 

grupa 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

 Ezītis 

(2-3gadi) 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 

Mūzika 
9.35-9.55 

Valodu mācību joma 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

 

Matemātikas mācību 

joma 

 

  

Valodu mācību joma 

Tehnoloģiju mācību 

joma  

 

Kultūras  izpratnes un 

pašizpausmes mācību 

joma 
Mūzika 
9.25-9.45 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

 

„Vinnijs 

Pūks” 

(3-4gadi) 

 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

 

Valodu mācību joma 

Kultūras  izpratnes un 

pašizpausmes mācību 

joma Mūzika 
9.35-10.00 

 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma  

Āra vide 

Matemātikas mācību 

joma 

 Mūzika 

(individuālais darbs) 

grupā 9.25-9.45 

 

Logoritmika 11.40-

12.00 

Valodu mācību joma 

Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 

Mūzika 
10.00-10.25 

 

Tehnoloģiju mācību 

joma  

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma  

9.50-10.20 

 

 

 

„Mazputniņ

š” 

(4-5gadi) 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

Kultūras  izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma  

Mūzika 

10.00-10.30 

 

 

Valodu mācību joma 

Logoritmika 11.40-

12.00 

 

 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma  

Āra vide 

Matemātikas mācību 

joma 

Mūzika 

(individuālais darbs)  
grupā 9.50-10.10 

 

Kultūras  izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma  

Mūzika 

9.00-9.25 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma  

9.25-9.55 

 

Logopēdija 9.00-

12.00 (individ./grupu) 

Tehnoloģiju mācību 

joma  

 

„Rūķītis” 

(4-5gadi) 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma  

Āra vide 

Valodu mācību joma 

Kultūras  izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma  

Mūzika 

10.05-10.35 

 

 

Logopēdija 9.00-12.00 

(individ./grupu) 

Mūzika 

(individuālais darbs)  

grupā 9.00-9.20 

Valodu mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma 10.15-10.45 

 

Matemātikas mācību 

joma 

 

 

Tehnoloģiju mācību 

joma 

Kultūras  izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma  

Mūzika 

9.00-9.20 

 

Individuālais darbs 

(logoritmika)  

12.00-12.20 

 

„Sprīdītis” 

(5-6 gadi) 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

Kultūras  izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma  

Mūzika 

10.35-11.00 

Kultūras  izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma  

Mūzika 

 9.00-9.35  
Matemātikas mācību 

joma 

 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma  

Āra vide 

 

Valodu mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma  

9.00-9.30 

Mūzika 

(individuālais darbs)  
grupā 10.15-10.35 

 

Individuālais darbs 

(logoritmika)  

12.00-12.20 

 

Logopēdija 9.00-

12.00 (individ./grupu) 

 

Valodu mācību 

joma(lasītrakstītmācīš

ana) 

 

Individuālais 

darbs(talanti) 

12.00-12.20 

 

*14.50-15.15 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma  

 

Tehnoloģiju mācību 

joma 

 

“ Mārītes” 

(6-7 gadi) 

Kultūras  izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma  

Mūzika 

9.00-9.30 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

 

Individuālais darbs 

(logoritmika)  

Valodu mācību 

joma(lasītrakstītmācīšan

a) 

 

*14.50-15.15  
Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma  

 

Individuālais 

darbs(talanti) 

12.00-12.20 

 

Valodu mācību joma 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma  

 9.40-10.10 

Mūzika 

(individuālais darbs) 

grupā 10.40-11.00 

 

 

 

Matemātikas mācību 

joma 

Kultūras  izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma  

Mūzika 

10.30-11.00 
 

Tehnoloģiju mācību 

joma 

 

 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma  

Āra vide 

 

 

 

 

 



12.00-12.20 

 

Logopēdija 9.00-

12.00 (individ./grupu) 

Logopēdija 9.00-12.00 

(individ./grupu) 

 

Sagatavoja metodiķe D.Strelēviča 


