
0 - 2 gadi

2 - 3 gadi

3 - 4 gadi

4 - 5 gadi

5 - 6 gadi

6 - 7 gadi

• Veic elementārus pašapkalpošanās darbus - ģērbjās, ēd, mazgājās, tīra zobus, iet uz podiņa.
• Darbojās ar priekšmetiem patstāvīgi.
• Zina 3-4 pārtikā biežāk lietojamos augļus, dārzeņus.
• Zina 2-3 Latvijā sastopamus dzīvniekus.
• Klausās īsus stāstus un emocionāli uztver dzirdēto pasaku.
• Nosauc grāmatas ilustrācijās redzamo.
• Darbojās ar priekšmetiem - ver, skrūvē, bīda, pogā, plēš.
• Satver un tur rokā zīmuli, otu, darbojas ar tiem.
• Švīkā, apļo baltā papīra lapā.
• Saprot jēdzienus: viens, daudz, neviens. Vēl mācās apgūt jēdzienus “vairāk”, “mazāk”.
• Līmē sagataves uz papīra. Mācās griezt vienkāršas formas siluetus.
• Pazīst 3 pamatkrāsas - dzeltenu, zilu, sarkanu.

• Darbojas ar priekšmetiem:  rotaļlietām, sadzīves priekšmetiem.
• Pazīst pārtikā biežāk lietojamos dārzeņus un augļus.
• Ir interese par dzīvniekiem tuvākajā apkārtnē.
• Atdarina apkārtnē dzirdamās skaņas.
• Patīk vērot attēlus, šķirt lapas, aplūkot dažādas grāmatas.
• Spēlē pirkstiņspēles kopā ar pieaugušo.
• Patīk švīkāt papīra lapas.
• Saprot jēdzienu - “liels”, ”mazs”.

• Atpazīst emocijas.
• Sadarbojās nelielās grupās.
• Sakārto pēc spēlēšanās rotaļlietas.
• Skaita 1-5 apjomā.
• Pazīst dabas parādības - lietus, sniegs, migla.
• Pazīst 4-5 augļus, ogas, dārzeņus dabā un attēlos.
• Pazīst 2-3 puķes apkārtnē.
• Saklausa 1. skaņu vārdā. Pazīst sava vārda, mammas un tēta vārda pirmo burtu.
• Lieto jēdzienus: viens, divi, daudz, neviens.
• Loka papīru pēc parauga.
• Zīmē un krāso ar zīmuļiem, krītiņiem, krāsām.

• Pazīst 2-3 kokus tuvākajā apkārtnē.
• Zina Latvijā sastopamus: 3-5 zīdītājus, 2-3 putnus, 2-3 kukaiņus, 2-3 dzīvnieku mazuļus.
• Pareizi izrunā visas skaņas.
• Stāsta par to, ko jūt, redz, dara. Pauž savu attieksmi. Atbild uz jautājumiem par stāsta saturu.
• Pazīst 10-20 burtus.
• Skaita 1-10 apjomā, izmantojot redzi, dzirdi, tausti. Ir priekšstats par kārtas skaitļiem.
• Pazīst kopas pēc daudzuma: tikpat, vairāk, mazāk. Pazīst atsevišķus ciparus 5 apjomā.
• Salīdzina priekšmetus pēc garuma, piemēram - īss, garš.
• Nosauc diennakts daļas (diena, nakts, rīts, vakars).
• Līmē un griež dažādas figūras pēc parauga.

• Skaita 20 apjomā.
• Pazīst skaitļus no 1-10, prot tos uzrakstīt.
• Nosauc gadalaikus pareizā secībā.
• Atpazīst ģeometriskās figūras, saskata tās apkārtējā vidē.
• Lieto matemātiskos jēdzienus (puse, mazāk, vairāk, daudz, maz, tik pat).
• Lasa vienkāršus (1-2 zilbju) vārdus, atbilstoši savām spējām, saprot paša lasīto.
• Pazīst visus lielos, mazos drukātos burtus un pareizi izrunā visas skaņas.
• Raksta visus lielos drukātos burtus.
• Secīgi stāsta par attēlu un attēlu sēriju, ievērojot notikumu secību.
• Pazīst pulksteni.

• Skaita 15 apjomā.
• Pazīst skaitļus no 1-10, prot tos uzrakstīt.
• Zina zaļu, oranžu, violetu krāsu.
• Zina gadalaikus.
• Pazīst 5-6 augļus, ogas un dārzeņus dabā un attēlos.
• Izrāda interesi par burtiem un lasīšanu, atrod tekstā un nosauc pazīstamus burtus.
• Ar pieaugušā palīdzību lasa dažādus uzrakstus.
• Pazīst visus drukātos burtus, mācās lasīt zilbes.

Optimāls
prasmju saraksts

bērniem no 0-7 gadiem
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