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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: Pastāsti man! 

Nedēļas temats: Notikumi starp ziemu un pavasari 

Peroids: 1.03 5.03 

Ziņa bērnam: Daba mostas 

Sasniedzamais rezultāts: Atbild uz jautājumu par sev interesējošu tēmu 

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. ) 

 

 

 

Sīki putni, mazi putni (Vēzē rokas kā spārnus) 

Koku zaros sasēduši 

Čivu, čivu, čivināja ( Ar pirkstiem rāda “ knābīšus” ) 

Rīta sauli ieraugot 

B. Brice 
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Radošai darbībai (Uz palodzes podiņā var iesēt un iestādīt dažādus 

garšaugus.) 

 

 

Nu saulītei ataugt 

sāk zelta ragi! 

Nu badīties ies tā 

ar kupeni sētā! 

Nu badīties ies tā 

ar šķūnīti pļavā, 

ar eglīti sarmā salīkušo. 

Pavasars! Pavasars! 

 

 

Lasīšanai( Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai .)  

Pasaka par jaunu planētu 
 

Reiz uz kādas necilas galaktikas tās nostūrī pastāvēja kāda planēta. Planēta 

bija ļoti maza, un viņā mitinājās kādas īpatnējas, skumjas būtnes. Šīs 

būtnes bija līdzīgas mūsdienu cilvēkiem, tikai krietni gudrākas un 

veiklākas, un visas dzīvoja daudzdzīvokļu mājās, debesskrāpjos. Šo mazo 
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būtņu mazajā planētā mitinājās neticami daudz, bet visi dzīvoja draudzīgi 

un vienmēr palīdzēja cits citam. 

Kādā ļoti saulainā dienā, kad likās, ka ir sācies kosmiskais pavasaris, 

spīdēja saulīte, plauka dažādi augi, pamodās visa dzīvnieku pasaule, šīs 

planētas Galvenajam pienāca ziņa no tiem, kas apsargāja planētu. 

Ziņojumā bija teikts, ka planētu vēlas pievienot sev kāda varena planēta, 

viena no lielākajām visā galaktikā. Tas bija tādēļ, ka mazā planēta atradās 

uz robežas no vienas uz citu galaktiku. Protams, panika bija liela, bet 

Galvenais jau sāka domāt, kā cīnīties, kā pasargāt savējo un savējos. Drīz 

pirmajai sekoja jauna ziņa, ka mazo planētu tajā pašā laikā grib pakļaut 

citas galaktikas vēl varenāka valsts. Kad ziņa izplatījās sabiedrībā, visi 

apklusa, un jaunā panikas viļņa iespaidā iestājās visiem iedzīvotājiem vēl 

briesmīgāks šoka brīdis. Galvenais, nenoliecis galvu, domāja, ko lai dara, 

un sāka plānot, kā padzīt (pat tuvumā nepielaist!) svešiniekus. Protams, 

domas bija visdažādākās, bet likās, ka nekas nevar glābt. Bezcerībā un 

izmisumā Galvenais aizvadīja daudzus mirkļus. Pagāja viena diena, pagāja 

otra, un...atskanēja uzbrukuma fanfaras (pašā trešās dienas rītausmā), katrs 

pašpārliecinātais iekarotājkaraspēks no citas puses tuvojās, iecerējis 

pirmais pakļaut mazās planētiņas garīgi novārdzinātos un pavisam bēdīgos 

pilsoņus un viņu Galveno. Jau likās - cauri ir, nu būs mūžīgā vergošana. 

Kā ar zibens spērienu kādā brīdī tauta „pamodās no šoka” un saķērās rokās. 

Visi kā viens izveidoja milzīgu cilvēku ceļu, radot priekšstatu, ka viņi ir 

viens par visiem, visi - par vienu. Protams, spārnoja ticība, ka viņus, 

vienotus un pārliecinātus, neuzveiks. Vai tā bijā? Abas lielās planētas no 

dažādām galaktikām ieraudzīja šo satriecošo skatu no augšas. Viņi apjuka, 

pat nezināja, ko lai dara, un nolēma, ka mazo, sparīgo, apbrīnojami 

pārdrošo un vienoto planētu neaiztiks. Visi bija laimīgi, dīvainākais - šo 

dienu pasludināja par Jaunā Prieka dienu, piešķirot tai sarkanās krāsas 

statusu kalendārā (viena brīvdiena vairāk!) - visi varēja atpūsties, pavadīt 

laiku ar ģimeni. Nozuda skumju vaibsti no sejām... 

Lūk, tā! Kad visi ir vienoti, tad spēj paveikt nereālo un šķietami 

neiespējamo, iegūstot Jaunu Prieku. 
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Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai.  (Izrunas vingrināšanai ) 
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Darba lapas (Zināšanu nostiprināšanai) 

 



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

  



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Audio vai video pasakas (Attīsta bērna lasītprasmi un izraisa interesi par 

grāmatām.) 

Pasaules brilles 

 

 ( https://maciunmacies.valoda.lv/macies/pasaules-brilles-3 ) 

https://maciunmacies.valoda.lv/macies/pasaules-brilles-3

