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Pielikums Nr.2 
 

Speciālās pamatizglītības 1.posma (1. – 6. klase) programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (11015611) apguves īstenošanas 
mācību priekšmetu un stundu plāns 

Ogres sākumskolā no 2021./2022.m.g.  3.klase 
 
 
 
 

Izglītošanās jomas un mācību 
priekšmeti / klase 

 3.klase 

Valodu mācību joma 
Latviešu valoda  6 

Pirmā svešvaloda (Angļu val.)  3 
Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Sociālās zinības  1 
Ētika/ vai kristīgā mācība  1 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Vizuālā māksla  2 
Mūzika  2 

Dabaszinātņu mācību joma 

Dabaszinības  2 
Matemātikas mācību joma 

Matemātika  4 
Tehnoloģiju mācību joma 

Mājturība un tehnoloģijas  1 
Datorika Satura apguve notiek integrēti 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Sports  2 
Skolēna mācību stundu slodze  
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Speciālās pamatizglītības 1.posma (1. – 6. klase) programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (11015611) apguves īstenošanas 
mācību priekšmetu un stundu plāns 

Ogres sākumskolā no 2021./2022.m.g. 6.klase 
 

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti / 
klase 

 6.klase 

Valodu mācību joma 

Latviešu valoda  4 
Pirmā svešvaloda (Angļu val.)  3 

Otrā svešvaloda (Krievu val./ vai Vācu val.)  2 
Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Sociālās zinības  2 
Latvijas vēsture  1 
Pasaules vēsture  1 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Vizuālā māksla  1 
Mūzika  2 

Literatūra  2 
Dabaszinātņu mācību joma 

Dabaszinības  2 
Matemātikas mācību joma 

Matemātika  5 
Tehnoloģiju mācību joma 

Mājturība un tehnoloģijas  2 
Datorika  1 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Sports  2 
Skolēna mācību stundu slodze  
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3. KLASE, MĀCĪBU SASNIEGUMI / APGUVES RĀDĪTĀJI 

Angļu valoda 

 
  



 4 

Dabaszinības 

 
  



 5 

Latviešu valoda 
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Matemātika 
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Kristīgā mācība 
Mācību sasniegumi 

 Izprot, ka sirdsapziņa ir Dieva balss cilvēkā. 
 Prot izvērtēt izvēles un rīcības atbilstību Dieva baušļiem konkrētā situācijā. 
 Zina Dieva 10 baušļus. 
 Zina kā cilvēks atšķiras no pārējās Dieva radības. 
 Zina, ka Dieva likumi ir mūžīgi un nemainīgi. 
Zina, ka ticība ir uzticēšanās Dievam. (8.7) 
Zina galvenos Baznīcas svētkus un kā kopt kristīgās tradīcijas. (7.8; 7.9) 
Izprot brīvības un visatļautības atšķirību. (8.16) 
Izprot Jēzu Kristu kā Dieva radītās pasaules un cilvēka Glābēju.(6.3) 
Zina Augstāko bausli. (8.10) 
Saskata, ka attiecības ar Dievu ietekmē attiecības ar tuvāko. (8.13) 
Saskata Dieva nodomu ģimenes veidošanā un pastāvēšanā. (7.13) 

 

Ētika 
Mācību sasniegumi 

 Ievēro saskarsmes normas un sadarbības pamatprincipus. 
 Izprot tikumiskās rīcības mērķus un uzdevumus. 
 Izprot izvēles un atbildības nozīmi. 
Ievēro saskarsmes normas un sadarbības pamatprincipus. 
Izprot izvēles un atbildības nozīmi. 
Izprot tikumiskās rīcības mērķus un uzdevumus. 

 

Mājturība un tehnoloģijas 
Mācību sasniegumi 

 Patstāvīgi veido radošus darbus. 
 Prasme organizēt sevi darbam. 
 Prot strādāt mācītos rokdarbus. 
Ir sākotnējas prasmes mājsaimniecības darbos. 
Patstāvīgi veido radošus darbus. 
Prot strādāt mācītos rokdarbus. 

 

Mūzika 
Mācību sasniegumi 

 Prot dziedāt mācītās dziesmas. 
 Prot darboties ar ritma elementiem. 
 Zina mācītos jēdzienus. 
Prot atšķirt mācītos mūzikas instrumentus. 
Prot darboties ar ritma elementiem. 
Prot dziedāt mācītās dziesmas. 
Prot noteikt skaņu īpašības, mūzikas izteiksmes līdzekļus un izmantot tos muzicēšanā. 
Zina mācītos jēdzienus. 

 

Sociālās zinības 
Mācību sasniegumi 

 Apzinās savu lomu klases kolektīvā, savas intereses un dotības. 
 Apzinās savu saistību ar apkārtējo vidi un sabiedrību. 
 Ievēro drošības noteikumus skolā, ceļā uz skolu, mājās. 
Ievēro drošības noteikumus skolā, ceļā uz skolu, mājās, internetā. 
Ir izpratne par veselīgu dzīvesveidu. 
Izprot mācību un brīvā laika plānošanas nepieciešamību. 
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Sports 
Mācību sasniegumi 

 Izpilda dažādus sporta spēļu elementus. 
 Spēj novērtēt fizisko aktivitāšu lomu personības attīstībā. 
 Ir apgūtas vieglatlētikas pamatprasmes. 
Ir izpratne par sporta teoriju, personīgo higiēnu. 
Spēj novērtēt fizisko aktivitāšu lomu personības attīstībā. 

 

Vizuālā māksla 
Mācību sasniegumi 

 Prot izmantot krāsu īpašības radošajos darbos. 
 Prot saskaņot vairākus elementus vienotā kompozīcijā. 
 Prot strādāt apgūtajās tehnikās. 
Ir priekšstats par apgaismojumu, gaismu un ēnu dabā. 
Prot pastāstīt par mākslas darbā attēloto. 
Prot stāstīt par savu radošo darbu, vērtēt to. 

 
 


