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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: Draudzēsimies 

Peroids: 8.02-12.02 

Ziņa bērnam: Draudzība vairo prieku 

Sasniedzamais rezultāts: Uzklausa citus, iesaistās sarunā. 

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 

 Cilvēka cieņa 

 Solidaritāte 

 Daba 

 Laipnība 

 Centība 

 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Klausās citu runā. Atbild uz jautājumiem.  

 Nepārtrauc citu. Uzdod jautājumus un sagaida atbildi. 

 

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

bērna uzmanību no individuālajām rotaļām, no brīvas darbošanās uz 

kopēju, organizētu grupveida darbību. ) 

 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Labu rītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 
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Radošai darbībai ( Uzzīmēt zīmējumu par draudzību) 

 

 

Lasīšanai ( A.Sakse “Pasaka par Pienenīti” Bērnu vārdu krājumu 

paplašināšanai .)  

 

Pasaka par Pienenīti 

Reiz dzīvoja maza, apaļīga meitiņa. Viņa ganīja savu 

balto  kaziņu un pārdeva pienu. Viņu sauca pienenīte. 

Pienenītei mugurā bija zaļa kleitiņa, ap galvu dzeltens 

lakatiņš, meitene vienmēr bija jautra un smaidīga, katram 

pateica labu vārdu. Visi viņu gaidīja un labprāt nopirka pienu, 

ko Pienenīte pārdeva. 

Pienāca laiks, kad puiši sāka mest acis uz Pienenīti. Pirmais 

atnāca Gliemezis. Viņš nepiedāvāja mīlestību, bet stāstīja, cik 

ērti Pienenīte dzīvos viņa mazajā mājiņā. Pienenītei, protams, 

Gliemezis nepatika, un viņa to aizdzina. 

Nākamais atbrauca bagātais Sirsenis. Bet Pienenītei viņš arī 

nepatika, likās ļoti dusmīgs. Pamazām meitene kļuva 

prātīgāka. Pārdeva saldo pieniņu, krāja naudiņu un gaidīja 

mīlestību. Pienenīte kļuva arvien domīgāka un sapņaināka. 

No rītiem meitene izveda kaziņu ganībās, bet pati skatījās 

debesīs un domāja par mīlestību. 

Gaisā lidinājās Cīrulis un trallināja. Pienenītei ļoti patika 

Cīruļa dziesma. Pat naktīs viņa negulēja, bet domāja par 
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cīruli un viņa dziesmu. Kādu rītu pienenīte uzsauca cīrulim, 

ka vēlas uzzināt viņa dziesmas vārdus. Cīrulis sāka dziedāt: 

„Cik vien dziesmas zinu, Tās visas dziedu tev...” 

Ak! Pienenīte nodomāja, ka cīrulis dzied viņai, bet cīrulis 

savu dziesmu dziedāja Cīruļactiņai. Pienenīte piedāvāja 

Cīrulim gan pieniņu, gan bučiņu, gan sakrāto naudiņu, bet 

nekā... Cīrulis uzlidoja augstu gaisā un uzsauca: „Manu 

dziesmu par naudu nevar nopirkt.” 
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Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai.  (Valodas attīstībai ) 

Spēle „Pabeidz vārdu!” Pieaugušais sāk vārdu, izrunājot tā pirmo zilbi, 

bet bērnam tas jāpabeidz. Piemēram: ma- (ma-šīna), kū- (kū-ka). 

 

 Spēle „Atbildi ātri!” Spēlei būs nepieciešama bumba. Pieaugušais met 

bumbu un nosauc krāsu. Bērnam pēc iespējas ātrāk jānosauc priekšmets 

šādā krāsā, un bumba jāmet atpakaļ pieaugušajam. 
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Darba lapas (Zināšanu nostiprināšanai) 
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Audio vai video pasakas (Attīsta bērna lasītprasmi un izraisa interesi par 

grāmatām.) 

 

 Latviešu tautas pasaka  “Eža kažociņš” 

https://www.youtube.com/watch?v=FbkdhpxlYGY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbkdhpxlYGY

