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“Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns,  

kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti  

un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli  

un savstarpējo mijiedarbību tajā.” 

 

 
Uzdevumi pirmsskolas grupās uz 2019./2020. m.g.: 

 

 “Mācāmies mācīties”- savstarpējā sadarbība 

materiāli attīstošās mācību vides izveidē mācību 

procesa nodrošināšanai bērniem ar dažādiem 

attīstības traucējumiem. 
 Attīstošo spēļu, mācību līdzekļu, piktogrammu izveide. 

 Komandas darbs, atbalsta komandas darbs mācību līdzekļu izstrādē.  

 Sadarbība ar bērnu vecākiem mācību vides, grupu vides izveidē. 

 Bērnu veselības, psihiskās veselības un fiziskās 

attīstības veicināšana ar individuālo pieeju katram 

bērnam. 

Atbalsta komandas darbs ar bērniem ar dažādiem traucējumiem bērnu 

individuālā attīstības plāna izstrādē, individuālo spēju attīstīšanā, 

korekcijā: 

 Komandas darbs bērnu individuālo attīstības plānu izstrādē. 

 Darba grafika sastādīšana atbilstoši bērna vajadzībām. 

 

 



Audzināšanas uzdevumi  
 

 Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu 

(atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnības, 

līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) 

izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un 

pielietošanu ikdienā. 

Iespējamās aktivitātes: literāro darbu izmantošana pedagoģiskajā procesā 

tikumu izpratnes veidošanā, ikdienas situāciju pārrunāšana ar bērniem, 

grupas pienākumu un noteikumu izstrāde un ievērošana, mācīšanās 

nozīmīguma izpratnes veidošana, pozitīvās uzvedības aktualizēšana, 

atbalstīšana, pieklājības un cieņpilnas izturēšanās aktualizēšana, 

uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, rūpes par citiem, 

līdzcietības, empātijas veidošana piedaloties dažādās, piemēram, 

labdarības akcijās, regulāras  pārrunas par drošības jautājumiem atbilstoši 

tematikai, veselīga dzīvesveida aktualizēšana ikdienā. 

 Veicināt izglītojamo izpratni pat tikumiem, par ģimeni kā īpaši 

aizsargājamu vērtību. 

Iespējamās aktivitātes:  Tēva diena, Mātes diena, Ģimenes dienas 

pasākumi, radošās darbnīcas kopā ar vecākiem.  

 

 Turpināt iekļaujošo izglītību.  

Iespējamās aktivitātes: respektēt katra izglītojamā attīstības individuālās 

īpatnības, reliģiskās, lingvistiskās, kultūras un sociāli emocionālās vides 

atšķirības, dažādās spējas, īpašās vajadzības, īstenot speciālās izglītības 

programmas, nodrošinot atbalsta speciālistu pieejamību bērniem, 

vecākiem, pedagogiem. 

 


