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Mācību materiāli attālinātām mācībām no latviešu 

valodas skolotājas Viktorijas Eidukas 

 

3. posms – no 5 gadiem līdz 6 gadiem (plānotais sasniedzamais 

rezultāts noteikts bērnam pilnu 6 gadu vecumā – līdz pamatizglītības 

uzsākšanai) 

 

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: Kam lūgt palīdzību? 

Peroids: 15.02-19.02 

Ziņa bērnam: Drošība vienmēr pirmajā vietā. 

Sasniedzamais rezultāts: 3Nosauc ārkārtas palīdzības izsaukumu 

numuru 112 un skaidro, kuros gadījumos to nepieciešams izmantot 

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


                                                                                                                 Daugavpils pilsētas  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Vērtības un tikumi:  

 Atbildība 

 Dzīvība 

 Solidaritāte 

 Daba 

 Centība 

 

 

  

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Stāsta par situācijām, kurās jāvēršas pie pieaugušā pēc 

palīdzības (svešinieks uzrunā un aicina doties līdzi, cits 

cilvēks aizskar bērna ķermeni, kādam citam ir nepieciešama 

palīdzība, bērns sajūt bailes, sāpes, pamana briesmas u. c.).  
 

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

bērna uzmanību no individuālajām rotaļām, no brīvas darbošanās uz 

kopēju, organizētu grupveida darbību. ) 

 

Raudzīsim, kā to lai darām, (pieliek pie pieres roku un raugās tālumā) 

Kā visus desmit saskaitīt varam. (ātri izkustina pirkstiņus, kā pianists pirms 

spēlēšanas) 

Viens, divi, trīs - tie citi būs drīz! (liec pēc kārtas klāt vienu pirkstiņu) 

Četri, pieci, seši - tie mums ar' nav sveši. (tas pats) 

Septiņi, astoņi, deviņi - areče nu, kur viņi! (tas pats) 

Pieliec vēl vienu klāt: 

Nu visi desmit ir akurāt! (pieliec pēdējo un tad uzvaroši paceļ divas dūrītes 

gaisā) 
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Radošai darbībai ( Noskatīties animācijas filmiņu par drošību, uzzīmē 

kā tavuprāt izskatās drošība visapkārt.) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Lasīšanai (Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai.)  (Latviešu pasaka 

“Klausi, ko māte saka!” 

 

Reiz āzis, auns, zostēviņš, gailis un kaķis kopā gājuši pastaigāties, bet mežā 

tiem uzbrukusi nakts. Nu visi nosprieduši būdiņu celt. Āzis apņēmies 

saviem ragiem baļķus lauzt, auns ar savu pieri zarus nošķibīt, kaķis saviem 

nagiem sūnas sakasīt, ar ko baļķu šķirbas aizsūnot, gailis upmalē jumtam 

meldrus lauzt un zostēviņš saviem platajiem spārniem jumiķa amatu 

izpildīt. 

   Tā nu būdiņa bijusi viens divi gatava. Pēc vakariņām gājuši visi gulēt: 

auns krāsns priekšā, kaķis uz krāsns, zostēviņš plāna vidū, āzis galda galā 

un gailis luktā. Saticīgie ceļabiedri drīzi krākuši savā būdiņā. 

   Ap pusnakti vilka māte vedusi savus divus dēlēnus amatā mācīt un 

nevilšu uznākusi uz jauncelto būdiņu. 

   «Nu brīnumi!» viņa tūdaļ iesaukusies, «šorīt nācām pa to pašu vietu un 

neredzējām nekā. Skaidri, kā no zemes izburta.» 

   «Māmiņ, iesim iekšā, redzēsim, kas būdiņā mājo!» vilcēni lauzušies. 

   «Nē, nē, bērniņi! Visur, bet tikai te ne, ja negribam briesmās tikt!» 
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   Vilka māte, to teikdama, aizsteigusies gar upmali vien līdz kādam 

pakalniņam, kur nolikusies uz kreiso ausi un aizmigusi. Bet viens no 

vilcēniem pa to laiku aizsteidzies līdz būdiņai atpakaļ un iegājis iekšā. 

Āzis, laipns vīrs būdams, tūdaļ apkampis ienācēju tik mīļi saviem ragiem, 

ka visi logi nobrikšķējuši. Citi biedri arī atmodušies un tūdaļ steigušies 

viesi saņemt: auns ar pieri glaudījis sānus, zostēviņš izklapējis kažoku, 

kaķis no priekiem šķaudījis vien un paijājis nagiem ģīmi, un gailis, 

nevarēdams naktī redzēt, saucis: «Kur, kur? — dod man ar'!» 

   No rīta vilka māte prasījusi dēliņam, kāpēc mati izplūkāti, kur tādi zilumi 

gadījušies. 

   «Jā, māmiņ, kamēr tu gulēji, gāju raudzīt, kas būdiņā labs dabūjams. Bet, 

durvis atverot, mani viens dzelzs dakšām tūdaļ piespieda pie sienas, otrs 

sita ar bomi pa ribām, trešais knāba kaustuvē un pēra divām plenicām, 

ceturtais spļāva acīs un cirta pliķus, un piektais sauca: «Kur ir, kur ir? — 

dod man ar'!» Laime, ka no piektā tiku vēl vaļā!» 

   «Nekas, dēliņ, kāpēc tu gāji? Vai neteicu, lai neiet!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasakas.net/vardnica/k/kaustuve/
http://www.pasakas.net/vardnica/p/plenica/
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Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai.  (Valodas attīstībai ) 
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Burtiņa Ģ apgūšana 

 

 

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai: 

 Noskaidro, kas ir un ko nozīmē: ģimene, ģerbonis, ģitāra, 

ģenerālis, ģēnijs, ģipsis, ģērbtuve, ģeometrija. 

 Noskaidro, kas ir un ko pēta ģeometrija. 

Aktivitātes kopā ar bērnu: 

Vārdu veidošana. Sagatavojiet burtu C, Č, G un Ģ kartītes. Kartītes 

saliek traukā, spēlētāji pēc kārtas ņem pa vienai kartītei un nosauc vārdu, 

kurš sākas ar izvēlēto burtu. Nedrīkst atkārtot iepriekš nosaukto vārdu. 

Sarežģītāks variants – nosauc vārdu ar izvēlēto burtu un tad izveido 

teikumu, kurā būtu šis vārds. 

Idejas burta Ģ apgūšanā: 

 Izziniet savas ģimenes vēsturi, kartē skatoties, kur ģimene ir 

dzīvojusi senatnē, kur tagad. 

 Uzzīmējiet savu ģimeni! 

 Apskatiet ģimenes fotoalbumu! 

 Izpētiet valstu un pilsētu ģerboņus. Noskaidrojiet, vai jūsu ģimenei 

ir ģerbonis.  

 Kādas ģeometriskas figūras varat saskatīt savā mājā. 

 Mācieties spēlēt ģitāru vai klausieties, kā to dara citi. 

 Uzzīmējiet, kāds varētu izskatīties burta Ģ ģerbonis. 

Izlasi mēles mežģus: 

Ģimenes ģerbonī ģitāras un ģerānijas. 

Ģeniālās ģimenītes ģeniālie ģitāristi. 
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Darba lapas (Zināšanu nostiprināšanai) 
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Audio vai video pasakas ( Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai) 

Latviešu tautas pasaka “Sprīdītis” 

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

pasakas/latviesu_tautas_pasakas/s/spriditis/ 


