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1.grupas „Lācēni” (3 gadus veci bērni) 

DIENAS RITMS 

2022./2023. mācību gadam 

 

 

7.00 - 8.20    Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu brīva rotaļāšanās, individuālais 

darbs, rīta vingrošana, gatavošanās brokastīm           

8.20 - 8.50   Brokastis (pēc ēdināšanas grafika) 

8.50 - 9.00    Gatavošanās organizētajām rotaļnodarbībām 

9.00 – 12.00 Organizētās rotaļnodarbības, pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, 

pastaiga svaigā gaisā (vadoties pēc laika apstākļiem) ne mazāk kā vienu stundu 

12.00 - 12.40  Pusdienas (pēc ēdināšanas grafika), gatavošanās dienas miegam 

12.40 - 15.00  Dienas miegs 

15.00 - 15.25  Pakāpeniska piecelšanās, gatavošanās launagam 

15.25 - 15.50  Launags (pēc ēdināšanas grafika) 

15.50 - 19.00  Pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, individuālais darbs, pedagogu 

speciālistu individuālais darbs, tematiskie pasākumi, pastaiga, sarunas ar 

vecākiem, pakāpeniska bērnu aiziešana mājās 

 

 

Mērķtiecīgi organizētā un vadītā mācību procesā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un 

bērnu darbošanos atbilstoši individuālajām spējām, rotaļnodarbības noris visas dienas 

garumā. 

 

 
Dienas ritms sastādīts pamatojoties uz PII “Sauleszaķis” 2013. gada 20. februāra licencēto Pirmsskolas izglītības 

programmu ( 01011111) 

 

 

 

 
 

 

sagatavoja:  

medmāsa D. Lagzdiņa 

metodiķe T. Rītiņa 
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2.grupas „Namiņš” ( 2 gadus veci bērni ) 

DIENAS RITMS 

2022./2023. mācību gadam 

 

 

7.00 - 8.15    Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu brīva rotaļāšanās, individuālais 

darbs, rīta vingrošana, gatavošanās brokastīm 

8.15 - 8.50    Brokastis (pēc ēdināšanas grafika)  

8.50 - 9.00    Gatavošanās organizētajām rotaļnodarbībām 

9.00 - 11.40    Organizētās rotaļnodarbības, pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, 

pastaiga svaigā gaisā (vadoties pēc laika apstākļiem) ne mazāk kā vienu stundu 

11.40 - 12.10  Pusdienas (pēc ēdināšanas grafika), gatavošanās dienas miegam 

12.10 - 15.00  Dienas miegs 

15.00 - 15.20  Pakāpeniska piecelšanās, gatavošanās launagam 

15.20 - 15.50  Launags (pēc ēdināšanas grafika) 

15.50 - 19.00 Pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, individuālais darbs, pedagogu 

speciālistu individuālais darbs, tematiskie pasākumi, pastaiga, sarunas ar 

vecākiem, pakāpeniska bērnu aiziešana mājās 

 

 

Mērķtiecīgi organizētā un vadītā mācību procesā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un 

bērnu darbošanos atbilstoši individuālajām spējām, rotaļnodarbības noris visas dienas 

garumā. 

 

 
Dienas ritms sastādīts pamatojoties uz PII “Sauleszaķis” 2013. gada 20. februāra licencēto Pirmsskolas izglītības 

programmu ( 01011111) 

 

 

 

 
sagatavoja:  

medmāsa  D.Lagzdiņa 

metodiķe  T. Rītiņa 
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3.grupas „Zaķēni” (6 gadus veci bērni) 

DIENAS RITMS 

2022./2023mācību gadam 

 

 

7.00 - 8.35 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu brīva rotaļāšanās, individuālais 

darbs, rīta vingrošana, gatavošanās brokastīm 

8.35 - 8.50 Brokastis (pēc ēdināšanas grafika) 

8.50 - 9.00 Gatavošanās organizētajām rotaļnodarbībām 

9.00 - 12.15 Organizētās rotaļnodarbības, pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, 

pastaiga svaigā gaisā (vadoties pēc laika apstākļiem) ne mazāk kā vienu stundu 

12.15 - 12.45 Pusdienas (pēc ēdināšanas grafika), gatavošanās dienas miegam 

12.45 - 15.00 Dienas miegs 

15.00 - 15.35 Pakāpeniska piecelšanās, gatavošanās launagam 

15.35 - 15.50 Launags (pēc ēdināšanas grafika) 

15.50 - 19.00 Pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, individuālais darbs, pedagogu 

speciālistu individuālais darbs, tematiskie pasākumi, pastaiga, sarunas ar 

vecākiem, pakāpeniska bērnu aiziešana mājās 

 

Mērķtiecīgi organizētā un vadītā mācību procesā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un 

bērnu darbošanos atbilstoši individuālajām spējām, rotaļnodarbības noris visas dienas 

garumā. 

 

 
Dienas ritms sastādīts pamatojoties uz PII “Sauleszaķis” 2013. gada 20. februāra licencēto Pirmsskolas izglītības 

programmu ( 01011111) 

 

 

 

 
sagatavoja:  

medmāsa D. Lagzdiņa 

metodiķe T. Rītiņa 
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4.grupas „Bitītes” (5 gadus veci bērni) 

DIENAS RITMS 

2022./2023. mācību gadam 

 

 

7.00 - 8.30    Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu brīva rotaļāšanās, individuālais 

darbs, rīta vingrošana, gatavošanās brokastīm 

8.30 - 8.50    Brokastis (pēc ēdināšanas grafika) 

8.50 - 9.00    Gatavošanās organizētajām rotaļnodarbībām 

9.00 - 12.10  Organizētās rotaļnodarbības, pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā,         

pastaiga svaigā gaisā (vadoties pēc laika apstākļiem) ne mazāk kā vienu stundu 

12.10 - 12.45  Pusdienas (pēc ēdināšanas grafika), gatavošanās dienas miegam 

12.45 - 15.00 Dienas miegs 

15.00 - 15.30  Pakāpeniska piecelšanās, gatavošanās launagam 

15.30 - 15.50  Launags (pēc ēdināšanas grafika) 

15.50 - 19.00 Pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, individuālais darbs, pedagogu 

speciālistu individuālais darbs, tematiskie pasākumi, pastaiga, sarunas ar 

vecākiem, pakāpeniska bērnu aiziešana mājās 

 

Mērķtiecīgi organizētā un vadītā mācību procesā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un 

bērnu darbošanos atbilstoši individuālajām spējām, rotaļnodarbības noris visas dienas 

garumā. 

 

 
Dienas ritms sastādīts pamatojoties uz PII “Sauleszaķis” 2013. gada 20. februāra licencēto Pirmsskolas izglītības 

programmu ( 01011111) 

 

 
 

 

sagatavoja:  

medmāsa D.Lagzdiņa 

metodiķe T. Rītiņa 
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5.grupas „Eņģelīši” (4 gadus veci bērni) 

DIENAS RITMS 

2022./2023. mācību gadam 

 

 

7.00 - 8.25 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu brīva rotaļāšanās, individuālais 

darbs, rīta vingrošana, gatavošanās brokastīm 

8.25 - 8.50 Brokastis (pēc ēdināšanas grafika) 

8.50 - 9.00 Gatavošanās organizētajām rotaļnodarbībām 

9.00 - 12.05 Organizētās rotaļnodarbības, pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, 

pastaiga svaigā gaisā (vadoties pēc laika apstākļiem) ne mazāk kā vienu stundu 

12.05 - 12.40 Pusdienas (pēc ēdināšanas grafika), gatavošanās dienas miegam 

12.40 - 15.00 Dienas miegs. 

15.00 - 15.30 Pakāpeniska piecelšanās, gatavošanās launagam 

15.30 - 15.50 Launags (pēc ēdināšanas grafika) 

15.50 - 19.00 Pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, individuālais darbs, pedagogu 

speciālistu individuālais darbs, tematiskie pasākumi, pastaiga, sarunas ar 

vecākiem, pakāpeniska bērnu aiziešana mājās 

 

 

Mērķtiecīgi organizētā un vadītā mācību procesā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un 

bērnu darbošanos atbilstoši individuālajām spējām, rotaļnodarbības noris visas dienas 

garumā. 

 

 
Dienas ritms sastādīts pamatojoties uz PII “Sauleszaķis” 2013. gada 20. februāra licencēto Pirmsskolas izglītības 

programmu ( 01011111) 

 

 

 

 

 
sagatavoja:  
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6.grupas „Pūks” (5 gadus veci bērni) 

DIENAS RITMS 

2022./2023. mācību gadam 

 

 

7.00 - 8.25 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu brīva rotaļāšanās, individuālais 

darbs, rīta vingrošana, gatavošanās brokastīm 

8.30 - 8.50 Brokastis (pēc ēdināšanas grafika) 

8.50 - 9.00 Gatavošanās organizētajām rotaļnodarbībām 

9.00 - 12.10 Organizētās rotaļnodarbības, pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, 

pastaiga svaigā gaisā (vadoties pēc laika apstākļiem) ne mazāk kā vienu stundu 

12.10 - 12.45 Pusdienas (pēc ēdināšanas grafika), gatavošanās dienas miegam 

12.45 - 15.00 Dienas miegs 

15.00 - 15.30 Pakāpeniska piecelšanās, gatavošanās launagam 

15.30 - 15.50 Launags (pēc ēdināšanas grafika) 

15.50 - 19.00 Pedagoga netieši vadīta mācīšanās rotaļnodarbībā, individuālais darbs, pedagogu 

speciālistu individuālais darbs, tematiskie pasākumi, pastaiga, sarunas ar 

vecākiem, pakāpeniska bērnu aiziešana mājās 

 

Mērķtiecīgi organizētā un vadītā mācību procesā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un 

bērnu darbošanos atbilstoši individuālajām spējām, rotaļnodarbības noris visas dienas 

garumā. 

 

 
Dienas ritms sastādīts pamatojoties uz PII “Sauleszaķis” 2013. gada 20. februāra licencēto Pirmsskolas izglītības 

programmu ( 01011111) 

 

 
 

 

sagatavoja:  

medmāsa  D.Lagzdiņa 

metodiķe T.Rītiņa 
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