
 

Saskaņots:                                  Apstiprināts: 

medmāsa Z.Ignatjeva                              vadītāja A.Dubovska 

                                                                                                                                                                                                                                                2019.gada 02.septembrī 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes 

mazbērnu gr. Nr.1 „Kukulīši” 

 rotaļdarbību saraksts  

2019./2020.m.g. 
 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 
7.00-8.00 Bērnu pieņemšana 

Ārpus nodarbību un 

individuālais darbs, rotaļas 

8.00 Rīta rosme 

9.00 Rīta aplis 

 

9.10 

Kustību attīstība 
I.pusgads grupā, 

II.pusgads/zālē 

 

Brīva integrētā 

rotaļdarbība 

 
 

10.00 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

 

 

 

 

16.00 

Brīva integrētā 

rotaļdarbība 
 

Apakšgrupu un individuālais 

darbs, rotaļas 

Pastaiga 

7.00-8.00  Bērnu pieņemšana 

Ārpus nodarbību un 

individuālais darbs, rotaļas 

8.00 Rīta rosme 

9.00 Rīta aplis 

 

9.00 -9.15 

Mūzika 

I.pusgads grupā, 

II.pusgads/zālē 

 

Brīva integrētā 

rotaļdarbība 
 

 

10.00 Pastaiga  

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

Kustību attīstība  
(grupā vai pastaigu laukumā) 

 

 

16.00 

Brīva integrētā 

rotaļdarbība   

 
Apakšgrupu un individuālais 

darbs, rotaļas 

Pastaiga 

7.00-8.00  Bērnu pieņemšana 

Ārpus nodarbību un 

individuālais darbs, rotaļas 

8.00 Rīta rosme 

9.00 Rīta aplis 

 

Brīva integrētā 

rotaļdarbība 

 
 

 10.00 Pastaiga  

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

 

Kustību attīstība 
(grupā vai pastaigu laukumā) 

 

 

 

 

 

 

16.00 

Brīva integrētā 

rotaļdarbība 

 

 

Apakšgrupu un individuālais 

darbs, rotaļas 

Pastaiga 

7.00-8.00  Bērnu pieņemšana 

Ārpus nodarbību un 

individuālais darbs, rotaļas 

8.00 Rīta rosme 

9.00 Rīta aplis 

 

9.00-9.15 

Mūzika  
I.pusgads grupā, 

II.pusgads/zālē 

 

Brīva integrētā 

rotaļdarbība 
 

10.00 Pastaiga  

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

 

Kustību attīstība  
(grupā vai pastaigu laukumā) 

 

 

16.00 

Brīva integrētā 

rotaļdarbība 

 

 

Apakšgrupu un individuālais 

darbs, rotaļas 

        Pastaiga 

7.00-8.00  Bērnu pieņemšana 

Ārpus nodarbību un individuālais 

darbs, rotaļas 

8.00 Rīta rosme 

9.00 Rīta aplis 

 

9.00-9.15 

Kustību attīstība  
I.pusgads grupā, 

II.pusgads/zālē 

 

Brīva integrētā 

rotaļdarbība 

 
10.00 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

 

 

 

16.00 

   Brīva integrētā 

rotaļdarbība 
 

 

Apakšgrupu un individuālais 

darbs, rotaļas 

Pastaiga 

Bērnu rotaļdarbība notiek visas dienas garumā                                                                                      Sastādīja: vadītājas vietniece N. Kozireva 

*Matemātikas, dabaszinātņu, sociālā jomas tiek plānotas vismaz vienu reizi nedēļā. 

*Valodu un fizisko aktivitāšu jomas tiek attīstītas katru dienu. 

* Vismaz viena nodarbība nedēļā notiek ārā. 

*Pašizpausme mākslā vai tehnoloģijas tiek organizētas katru dienu. 
             



 

 
Saskaņots:                                  Apstiprināts: 

medmāsa Z.Ignatjeva                              vadītāja A.Dubovska 

                                                                                                                                                                                                                                                2019.gada 02.septembrī 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes 

I.jaunākās gr. Nr.2 „Ezīši” 

 rotaļdarbību saraksts 2019./2020.m.g. 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 
7.00-8.00 Bērnu pieņemšana 

Ārpus nodarbību un individuālais 

darbs, rotaļas 

8.05 Rīta rosme 

9.00 Rīta aplis 

 

Brīva integrētā rotaļdarbība 

 

9.25 

Kustību attīstība 
(telpā) 

 

Brīva integrētā rotaļdarbība 
10.15 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

 

 

16.00 

Brīva integrētā rotaļdarbība  / 
Latviešu valoda 

 

Apakšgrupu un individuālais darbs, 

rotaļas 

 Pastaiga 

7.00-8.00  Bērnu pieņemšana 

Ārpus nodarbību un individuālais 

darbs, rotaļas 

8.05 Rīta rosme 

9.00 Rīta aplis 

 

Brīva integrētā rotaļdarbība 

 

9.20-9.40 

Mūzika 
(zālē) 

 
10.15 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

Kustību attīstība 
(grupā vai pastaigu laukumā) 

 

16.00 
Brīva integrētā rotaļdarbība  / 

Latviešu valoda 
 

Apakšgrupu un individuālais 

darbs, rotaļas 

 Pastaiga 

7.00-8.00  Bērnu pieņemšana 

Ārpus nodarbību un individuālais 

darbs, rotaļas 

8.05 Rīta rosme 

9.00 Rīta aplis 

 

Brīva integrētā rotaļdarbība 

 

9.25 

Kustību attīstība 
(telpā) 

 

Brīva integrētā rotaļdarbība 
 

10.15 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

 

16.00 

Brīva integrētā rotaļdarbība  

/ 
Latviešu valoda 

 

 

Apakšgrupu un individuālais 

darbs, rotaļas, 

Pastaiga 

 

 

7.00-8.00  Bērnu pieņemšana 

Ārpus nodarbību un individuālais 

darbs, rotaļas 

8.05 Rīta rosme 

9.00 Rīta aplis 

 

Brīva integrētā rotaļdarbība 

 

9.20-9.40 

Mūzika 
(zālē) 

 

Brīva integrētā rotaļdarbība 

 

10.15 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

Kustību attīstība 
(grupā vai pastaigu laukumā) 

16.00 

Brīva integrētā rotaļdarbība  

/ 
Latviešu valoda 

 

Apakšgrupu un individuālais 

darbs, rotaļas 

        Pastaiga 

7.00-8.00  Bērnu pieņemšana 

Ārpus nodarbību un individuālais 

darbs, rotaļas 

8.05 Rīta rosme 

9.00 Rīta aplis 

 

Brīva integrētā rotaļdarbība 

 

9.20-9.40 

Kustību attīstība 
(telpā) 

 

Brīva integrētā rotaļdarbība 
10.15 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 
 

 

 

16.00 

Brīva integrētā rotaļdarbība 
Apakšgrupu un individuālais 

darbs, rotaļas 

Pastaiga 

 

Bērnu rotaļdarbība notiek visas dienas garumā                                                                                   Sastādīja: vadītājas vietniece N. Kozireva  

*Matemātikas, dabaszinātņu, sociālā jomas tiek plānotas vismaz vienu reizi nedēļā. 

*Valodu un fizisko aktivitāšu jomas tiek attīstītas katru dienu. 

* Vismaz viena nodarbība nedēļā notiek ārā. 

*Pašizpausme mākslā vai tehnoloģijas tiek organizētas katru dienu. 
 

            
 



Saskaņots:                                

   Apstiprināts: 

medmāsa Z.Ignatjeva                              vadītāja A.Dubovska 

                                                                                                                                                                                                                                                2019.gada 02.septembrī 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes  

I.jaunākās - II.jaunākās grupas Nr.3 „Bitītes” 

 rotaļdarbību plāns 2019./2020.m.g. 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 
 

7.00  - 8.00 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.00 Rīta rosme 

 

8.55  Rīta aplis 

 

9.00 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

 

9.55  Gatavošanās sportam 

 

10.00 

Fiziskā izglītība un veselība 

(telpā) 

10.40 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

 

 

 

 

 

16.00 

Latviešu valoda (grupu sk) 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs 

Rotaļas 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un  

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.00 Rīta rosme 

 

8.55  Rīta aplis  

 

9.00-9.15 

Latviešu valoda (grupu sk) 

 

9.20-9.40 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

 

9.45-10.10 

Mūzika 

 

10.40 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 

 

 

16.00 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

 

 

Individuālais un  

apakšgrupu darbs 

Rotaļas 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un  

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.00 Rīta rosme 

 

8.55  Rīta aplis  

 

Brīva integrētā rotaļdarbība 

    

10.20 

Latviešu valoda 

 

10.40 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

 

 

 

 

 

 

16.00 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

 

 

Individuālais un  

apakšgrupu darbs 

Rotaļas 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un  

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.00 Rīta rosme 

 

8.55  Rīta aplis  

 

9.10  

 Brīva integrētā rotaļdarbība   

 

9.35  Gatavošanās mūzikai 

 

9.45-10.10  

Mūzika 

 

10.20 

Latviešu valoda 

 

10.40 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

 

16.00 

Brīva integrētā rotaļdarbība 

 

 

Individuālais un  

apakšgrupu darbs 

Rotaļas 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un  

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.00 Rīta rosme 

 

8.55  Rīta aplis  

 

9.00 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

9.55  Gatavošanās sportam 

 

10.00 

3.nod – Fiziskā izglītība un 

veselība 

(telpā) 

 

10.40 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

 

 

 

 

16.00 

Latviešu valoda (grupu sk) 

Brīva integrētā rotaļdarbība 

   

Individuālais un 

apakšgrupu darbs 

Rotaļas 

 

Bērnu rotaļdarbība notiek visas dienas garumā                                                                                                                                  

*Matemātikas, dabaszinātņu, sociālā jomas tiek plānotas vismaz vienu reizi nedēļā.                                                                            Sastādīja: vadītājas vietniece N. Kozireva 

*Valodu un fizisko aktivitāšu jomas tiek attīstītas katru dienu. 

* Vismaz viena nodarbība nedēļā notiek ārā. 

*Pašizpausme mākslā vai tehnoloģijas tiek organizētas katru dienu.                                                                                           

 

 



Saskaņots:                               

 

    Apstiprināts: 

medmāsa Z.Ignatjeva                              vadītāja A.Dubovska 

                                                                                                                                                                                                                                                2019.gada 02.septembrī 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes  

vidējās/vecākās grupas Nr.4 „Pūcītes”  

rotaļdarbību plāns 2019./2020.m.g. 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 
 

7.00  - 8.00 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.10 Rīta rosme 

 

9.00 Rīta aplis (latv.val) 

 

9.00 

Fiziskā attīstība un veselība 

 (telpā) 

9.30 

Brīva integrētā rotaļdarbība  / 

Latviešu valoda  

 

11.10 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

16.00 

Latviešu valoda (gr.sk.) 

Organizēta integrētā rotaļdarbība 

 Individuālais darbs 

 rakstīt mācīšanā 

 

 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs 

Rotaļas 

Pastaiga 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais 

un apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.10 Rīta rosme 

 

9.00 Rīta aplis (latv.val) 

 

9.10 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

/ 

Latviešu valoda 

10.15-10.35 

Mūzika 

 

11.00 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

Sporta spēles dabā 

 

16.00 

 Latviešu valoda (grupu sk) 

Organizēta integrētā rotaļdarbība 

Individuālais darbs 

lasīt mācīšanā 

 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs 

Rotaļas 

Pastaiga 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un apakšgrupu 

darbs, rotaļas 

 

8.10 Rīta rosme 

 

9.00 Rīta aplis (latv.val) 

 

9.10 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

/ 

Latviešu valoda 

 

11.10 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

3.nod. – Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

 

16.00 

Latviešu valoda (grupu sk) 

Organizēta integrētā 

rotaļdarbība 

Individuālais darbs 

lasīt mācīšanā 

 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs 

Rotaļas 

Pastaiga 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un apakšgrupu 

darbs, rotaļas 

 

8.10 Rīta rosme 

 

9.00 Rīta aplis (latv.val) 

 

9.10 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

/ 

Latviešu valoda 

10.15 -10.35 

Mūzika 

 

11.00 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

Sporta spēles dabā 

 

16.00 

Latviešu valoda (grupu sk) 

Organizēta integrētā 

rotaļdarbība 

Individuālais darbs 

 rakstīt mācīšanā 

 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs 

Rotaļas 

Pastaiga 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un apakšgrupu 

darbs, rotaļas 

 

8.10 Rīta rosme 

 

9.00 Rīta aplis (latv.val)  

 

9.10 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

/ 

Latviešu valoda 

 

10.15 

Fiziskā izglītība un veselība 

(telpā) 

11.10 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

 

16.00 

Latviešu valoda  

(grupu sk) 

/Kustību attīstība  

/mūz.sk., I. un III.nedēļa/ 

 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

 

Individuālais un apakšgrupu 

darbs 

Rotaļas 

Pastaiga 

Bērnu rotaļdarbība notiek visas dienas garumā                                                                                                                 .                                 Sastādīja: vadītājas vietniece N. Kozireva 

*Matemātikas, dabaszinātņu, sociālā jomas tiek plānotas vismaz vienu reizi nedēļā. 

*Valodu un fizisko aktivitāšu jomas tiek attīstītas katru dienu. 

* Vismaz viena nodarbība nedēļā notiek ārā. 

*Pašizpausme mākslā vai tehnoloģijas tiek organizētas katru dienu.                                                                                            
 



Saskaņots:                                

                         

  Apstiprināts: 

medmāsa Z.Ignatjeva                              vadītāja A.Dubovska 

                                                                                                                                                                                                                                                2019.gada 02.septembrī 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes  

sagatavošanas grupas Nr.5 „Gudrīši” 

 rotaļnodarbību plāns 2019./2020.m.g. 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.20 Rīta rosme 

 

9.00  Rīta aplis (latv.val) 

 

9.10 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

/Latviešu valoda 

 

11.15 -  Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

 

 

16.10 

Organizēta integrētā 

rotaļdarbība/ 

 Individuālais darbs 

 rakstīt mācīšanā 

 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

Pastaiga 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.20 Rīta rosme 

 

9.00  Rīta aplis (latv.val) 

 

9.10 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

/Latviešu valoda 

 

10.40-11.05 

Mūzika 

 

11.20 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

 

16.10 

Latviešu valoda/  

Brīva integrētā rotaļdarbība   

 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

Pastaiga 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.20 Rīta rosme 

 

9.00  Rīta aplis (latv.val) 

 

9.10 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

/Latv.valoda 

 

10.35 

Fiziskā izglītība un 

veselība 

 (telpā) 

11.15 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

16.10 

Organizēta integrētā 

rotaļdarbība/ 

Individuālais 

darbs lasīt mācīšanā 

 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

Pastaiga 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.20 Rīta rosme 

 

9.00  Rīta aplis (latv.val) 

 

9.10 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

/Latv.valoda 

 

10.40-11.05 

Mūzika 

 

11.15 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

 

16.10 

Organizēta integrētā 

rotaļdarbība/ 

 Individuālais darbs 

 rakstīt mācīšanā 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

Pastaiga 

 

 

7.00  - 8.00 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

 

8.20 Rīta rosme 

 

9.00  Rīta aplis (latv.val) 

 

9.10 

Brīva integrētā rotaļdarbība   

/Latv.valoda 

 

10.40-11.05 

Fiziskā izglītība un veselība 

(telpā) 

 

11.15 Pastaiga 

(dabas vērošana, rotaļas) 

 

16.10 

Latviešu valoda/  

Brīva integrētā rotaļdarbība   

 

Individuālais un 

apakšgrupu darbs, rotaļas 

Pastaiga 

Bērnu rotaļdarbība notiek visas dienas garumā                                                                                                                                                       Sastādīja: vadītājas vietniece N. Kozireva 

*Matemātikas, dabaszinātņu, sociālā jomas tiek plānotas vismaz vienu reizi nedēļā. 

*Valodu un fizisko aktivitāšu jomas tiek attīstītas katru dienu. 

* Vismaz viena nodarbība nedēļā notiek ārā. 

*Pašizpausme mākslā vai tehnoloģijas tiek organizētas katru dienu.                                                                                           


