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Mācību materiāli attālinātām mācībām no latviešu 

valodas skolotājas Viktorijas Eidukas 

 

2. posms – no 3 gadiem līdz 5 gadiem (plānotais sasniedzamais 

rezultāts noteikts bērnam pilnu 4 gadu vecumā) 

 

Izstrādāti, pamatojoties uz: Vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai vadlīnijam, 

https://www.skola2030.lv Pirmsskolēna mācīšanās attālināti 

mājās ieteikumiem. 

Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. 

 Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas 

ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos 

mājās:  

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=yout

u.be 

 Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās: Solvitas 

Lazdiņas ieteikumi: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-

veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas 

 

 

 

Mēneša temats: Emociju pasaulē 

Nedēļas temats: Krāsainā nedēļa 

Peroids: 1.02-5.02 

Ziņa bērnam: Ikviena diena ir krāsu piepildīta 

Sasniedzamais rezultāts: Prot parādīt un nosaukt krāsu 

Vērtības un tikumi:  

https://www.skola2030.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
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 Atbildība 

 Dzīvība 

 Daba 

 Laipnība 

 Centība 

 Mērenība  

 

Valodu mācību joma 

 

 Stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, saskaņo vārdus teikumā. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Nosauc priekšmetus, to īpašības. 

 Ieinteresēti klausās pedagoga stāstījumā un  lasījumā 

 

Rīta rosmei. (Rīta rosmes funkcija ir organizēt bērnu kolektīvu, pārslēgt 

bērna uzmanību no individuālajām rotaļām, no brīvas darbošanās uz 

kopēju, organizētu grupveida darbību. ) 

 

Ir jau visi mūsu bērni sanākuši te!  (2x iet ) 

Rociņām - plaukš! plaukš!  (plaukšķinām) 

Kājiņām  - taukš! taukš!  (dipinām) 

Labrītiņu - jums, jums,  (norādām uz citiem) 

Labrītiņu - mums, mums!  (norādām uz sevi) 
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Radošai darbībai  

Eksperiments 

Krāsainas leduspuķes 

 
KAS VAJADZĪGS: formiņas ledum (ja nav formiņu, derēs arī bļodiņas), 

paplāte ar maliņām, sāls, pārtikas krāsas, pipetes vai tējkarotes. 

 

EKSPERIMENTS: iepriekšējā vakarā sasaldē ūdeni mazos trauciņos. 

Nākamā dienā atsevišķās glāzēs sagatavo stipru sāls šķīdumu, un 

pievieno krāsas. Izvieto ledus gabaliņus uz paplātes un ar pipeti vai 

tējkaroti pilini šķīdumus tiem virsū. Sāls kausēs ledu, veidojot tajā “ejas”, 

kuras no iekšpuses kļūs krāsainas.  
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Lasīšanai ( I.Ziedonis “Dzeltenā pasaka” Bērnu vārdu krājumu 

paplašināšanai .)  

 

Dzeltenā pasaka. 

Saule kā olas dzeltenums mirdzēja pāri pasaulei. Viņā bija dzīvība. Pa 

viņas stariem uz zemi nāca mazi cālēni, un visi bija gaiši dzelteni. Vēlāk 

tie staigās citās krāsās, bet sākumā visi atnāk dzelteni. Bite arī bija 

dzeltena: strops viņai dzeltens, un viņa aicināja cāli stropā, bet cālis 

netika. "Tas nekas," viņš nodomāja. "Visapkārt lido dzelteni tauriņi, tādi 

paši kā es, palidošu ar viņiem." Cālis palēcās, bet tad atcerējās, ka viņam 

spārnu vēl nemaz nav, ir tikai tādi mazi dzelteni ķeksīši sānos. "Tas arī 

nekas," nolēma cālis. "Izaugšu par vistu, tad lidošu augstu, augstu." Viņš 

ielīda mātei vistai spalvās pie dzeltenā vēdera un aizmiga. Bet saule 

mirdzēja pie debesīm kā dzeltena pankūka ar tādām garšīgām, 

kraukšķošām maliņām. Bites skrēja kā mazas dzeltenas plastilīna 

bumbiņas no vienas dzeltenās cūkpienes pie otras un tad ielīda atpakaļ 

dzeltenajā stropā. Bet strops izskatījās kā milzīga dzeltena bibliotēka. 

Medus rāmīši — kā lieli plaukti līdz griestiem, un visi pilni šūniņām. Bet 

šūniņas izskatījās kā mazi dzelteni sešstūraini televizori, tikai ekrānu 

vietā spīdēja dzeltens medus. Līdz tālumam ziedēja dzelteni lauki un 

pļavas — dzeltenie vizbuļi, prīmulas un visvairāk cūkpieņu, visi kalni 

dzelteni mirdzoši. Un, tagad ja paskatījās saulē, tad tā izskatījās pati kā 

nupat te kalna galā gulējusi un cūkpienēs dzeltena novārtījusies. Pļava tā 

mirdzēja, ka es nenocietos un ievēlos kalnmalā puķu dzeltenumā. Un 

noputēju un aplipu, un apbiru putekšņiem dzeltens. Pienāca dzeltena 

govs, domāja, ka es esmu dzeltenā cūkpiene, un mani apēda. 

Uzdevums: Uzzīmēt dzelteno pasaku. 
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Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai.  (Izrunas vingrināšanai ) 

 Rita ripu ripina. 

 Ripa ripo, ripa rit, 

 Ripa Krancim virsū krīt. 

 Krancis rūc rrr … 

 (J. Baltauss)      
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Darba lapas (Zināšanu nostiprināšanai) 
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Audio vai video pasakas (Attīsta bērna lasītprasmi un izraisa interesi par 

grāmatām.) 

 

 I.Ziedonis “Baltā pasaka” 

(http://www.pasakas.lv/pasakas/literaras_pasakas/b/balta_pasaka/ ) 

 

http://www.pasakas.lv/pasakas/literaras_pasakas/b/balta_pasaka/

