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ROTAĻNODARBĪBU PLĀNOJUMS 2018./2019.m.g.  

 

 

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 

Bitīte  

(1.5 - 3 gadi) 
8:00 

Veselība un 

fiziskās 

aktivitātes  

 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

 

15:50 

Veselība un 

fiziskās 

aktivitātes  

 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

 

10:20 

**Mūzika 

 

10:40  

Veselība un 

fiziskās 

aktivitātes  

 

8:00 

Veselība un 

fiziskās 

aktivitātes  

9:40 

Veselība un 

fiziskās 

aktivitātes  

 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā)  

15:50 

Veselība un 

fiziskās 

aktivitātes  

Veselība un 

fiziskās 

aktivitātes 8:00 

Mūzika 10:40 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

Kustību rotaļas 

ārā 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

 

Veselība un 

fiziskās 

aktivitātes 

 

*Mācību saturs tiek apgūts rotaļdarbībās ar integrētu mācību saturu, kā pedagoga organizētā 

un brīvā rotaļdarbība visas dienas laikā, ņemot vērā bērna intereses, attīstības līmeni, 

vecumposmu un vajadzības. 

** Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma. 
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Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

Mārīte 

 (3 -4 gadi) 

08:00 – 08:30  

Fiziskā izglītība 

un veselība 

*Integrētās 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

11:00 -11:40 

Kustību rotaļas 

ārā 

15:30 -15:50 

Fiziskā izglītība 

un veselība 

 

09:50 – 10:2 

**Mūzika 

10:20 10:40 

Fiziskā izglītība 

un veselība 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

11:10 -11:55 

Kustību rotaļas 

ārā 

 

08:00 - 8:30 

 Fiziskā izglītība 

un veselība 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

    09:20 – 09:40 

Fiziskā izglītība 

un veselība 

11:20 – 12:00 

Kustību rotaļas 

ārā 

15:30 – 15:50 

Fiziskā izglītība 

un veselība 

08:00 - 8:30 

Fiziskā 

izglītība un 

veselība 

10:20 – 10:40 

**Mūzika 

11:10 – 11:55 

Fiziskā izglītība 

un veselība 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

11:10 – 11:55 

Kustību rotaļas 

ārā 

 

*Mācību saturs tiek apgūts rotaļdarbībās ar integrētu mācību saturu, kā pedagoga organizētā 

un brīvā rotaļdarbība visas dienas laikā, ņemot vērā bērna intereses, attīstības līmeni, 

vecumposmu un vajadzības. 

** Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma. 
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Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

Taurenītis  

(5 - 7 gadi) 

8:00 

Rīta vingrošana  

 

10:15 

Veselība un 

fiziskās    

aktivitātes  

 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

 

10:40 

**Mūzika  

 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

 

Kustību rotaļas 

ārā 
 

8:00 

Rīta vingrošana 

 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā)  

 

  
 

8:00 

Vingrošana 

 

9:50 

**Mūzika  

 

*Integrētā 

rotaļdarbība 

 

11:35 

Veselība un 

fiziskās 

aktivitātes 

(visas dienas 

garumā) 

 

Kustību rotaļas 

ārā  

*Integrētā 

rotaļdarbība 

(visas dienas 

garumā) 

 

Kustību rotaļas 

ārā  

 

*Mācību saturs tiek apgūts rotaļdarbībās ar integrētu mācību saturu, kā pedagoga organizētā 

un brīvā rotaļdarbība visas dienas laikā, ņemot vērā bērna intereses, attīstības līmeni, 

vecumposmu un vajadzības. 

** Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma. 
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