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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: Kas notiek kosmosā? 

Peroids: 22.02-26.02 

Ziņa bērnam: Ir tik daudz lietu,ko zināt! 

Sasniedzamais rezultāts: Atbild uz jautājumu un uzdod vienkāršus, īsus 

jautājumus. 

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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Vērtības un tikumi:  

 Atbildība 

 Dzīvība 

 Daba 

 Centība 

 Kultūra 

 

Valodu mācību joma 

 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Atbild uz atvērtiem jautājumiem, piemēram, Kā tu zini?  Kāpēc tu 

tā domā? 

 Saprotami jautā citam. 

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

bērna uzmanību no individuālajām rotaļām, no brīvas darbošanās uz 

kopēju, organizētu grupveida darbību. ) 

 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 

laiks ir atmosties (berzējam acis) 

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

strautā mazgāties! (mazgājamies) 

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 
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Radošai darbībai  

 

Lasīšanai Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai .)  

Pasaka par Rīta zvaigzni 

 

Visumā,  starp citiem debesu ķermeņiem — zvaigznēm, planētām un 

meteorītiem, mīt planēta Venēra. Viņa klejo pa izplatījuma bezgalīgajiem 

plašumiem un ar interesi vēro, kas notiek uz citām planētām. 
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Skatoties no Zemes, viņa ir viena no spožākajām zvaigznēm Zemes 

debesīs un cilvēki viņu sauc par Rīta zvaigzni vai Vakarzvaigzni, atkarībā 

no tā, kurā pusē spīdeklis atrodas. 

Reiz Rīta zvaigzne atkal vēro dzīvi uz Zemes. Viņa redz vecu sirmu vīru, 

lēnām kāpjot uz otro stāvu pie sievas. Kāpšana veicas diezgan grūti, jo 

kājas ir slimas un nespēcīgas. Pie tam viņš nav ieslēdzis gaismu, lai 

nepamostos mazbērni, jo ir vēl ļoti agrs rīts. 

Uzkāpis, vīrs māj sievai ar roku, lai nāk pie loga. Sākumā sieva domā, ka 

pagalmā kaut kas atgadījies, bet vīrs rāda brīnišķīgu skatu austrumu pusē 

— debesis ir tumši tumšas, neredz nevienu citu zvaigzni, tikai Rīta 

zvaigzne spoži mirdz, kā dārga broša pie karalienes samta tērpa. 

Parādījis sievai šo skaisto ainu, vīrs grib doties prom, bet tumsā paslīd, 

krīt un ari sievu nogāž zemē. Piecēlušies nopriecājas, ka nekas nav lauzts 

un dodas tālāk savās gaitās. 

Rīta zvaigzne nevar atcerēties, vai vēl kādu reizi viņai būtu gadījies 

redzēt, ka tādā vecumā kāds būtu tā nopūlējies, lai parādītu otram kaut ko 

skaistu. Un viņa saprot, kāpēc šie abi vecie cilvēki, kas dažkārt strīdas un 

ir īgni un neiecietīgi viens pret otru, nodzīvojuši kopā vairāk kā 

piecdesmit gadus. 

Un vēl viņa nodomā, ka tas, laikam, ir tas, ko cilvēki sauc par mīlestību. 

 

Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai.  (Izrunas vingrināšanai ) 
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Darba lapas (Zināšanu nostiprināšanai) 
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Audio vai video pasakas (Attīsta bērna lasītprasmi un izraisa interesi par 

grāmatām.) 

Pasaka par mākonīti 

 

 ( http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/meza-

pasakas/p/pasaka-par-makoniti/ ) 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/meza-pasakas/p/pasaka-par-makoniti/
http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/meza-pasakas/p/pasaka-par-makoniti/

