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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: Krāsainā nedēļa 

Peroids: 1.02-5.02 

Ziņa bērnam: Ikviena diena ir krāsu piepildīta 

Sasniedzamais rezultāts: Jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu 

jautājumu. 

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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Pazīst krāsas un spēj tās nosaukt. 

Vērtības un tikumi:  

 Atbildība 

 Dzīvība 

 Daba 

 Laipnība 

 Centība 

 Mērenība  

 

Valodu mācību joma 

 

  

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Iesaistās dialogā, uzklausa citus. 

 Uzrunā citus, lai jautātu. 

 Mācās nepārtraukt runātāju.  

 Saprotami atbild uz jautājumu. 

 

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

bērna uzmanību no individuālajām rotaļām, no brīvas darbošanās uz 

kopēju, organizētu grupveida darbību. ) 

 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds) 
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Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

/J. Bērziņa/ 

 

 

 

 

 

Radošai darbībai  (Eksperiments – Krāsu rāpšanās) 

 

EKSPERIMENTAM NEPIECIEŠAMS 

 

• 5-6 gab vienāda augstuma burciņas; 

• Pamatkrāsas: zils, dzletens, sarkans 

Mēs izmantojām akrila krāsu, iesaka arī pārtikas krāsu; 

• Otiņa krāsas iejaukšanai; 

• Papīra dvielis; 

• Ūdens. 
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DARBOŠANĀS 

 

1. Paņemam trīs burciņas, ielejam ūdeni un katrā no tām iepilinām citu 

pamatkrāsu - zilu, dzeltenu un sarkanu. 

2. Ūdeni ar krāsu kārtīgi samaisām, lai veidojas košas krāsas šķidrums. 

Izstāstīsim mūsu pieļauto kļūdu, ko atklājām procesa laikā. Kā jau attēlā 

redzams, pirmajā mēģinājumā salējām ūdeni pilnīgi visās burciņās 

(redzējām tādu variantu vienā no paraugiem), taču, šādā veidā krāsotā 

ūdens ierāpšanās tīrā ūdens burciņā nenotiek, jo krāsas deva pa papīra 

dvieli tiek atšķaidīta ar ūdeni. Tādēļ divas vai trīs burciņas atstājiet 

pilnībā tukšas, kurās notiks krāsu sajaukšanās. 2 burciņas - ja vēlaties 

jaukt zilu ar dzeltenu un zilu ar sarkanu. 3 burciņas - ja visas krāsas savā 

starpā.  

 

3. Kad krāsas iejauktas, ņemam papīra dvieli, vienu loksni salokam trīs 

daļās, lai izveidojas strēmele, kuru var ievietot burciņā. Strēmeles 

platumam nav nozīmes, galvenais, lai tā labi turās burciņā. Strēmeles 

vienu pēc otras liekam iekšā burciņās.  
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Tagad atliek gaidīt un ik pa laikam pavērot, kas notiek tukšajās burciņās. 

Laiks uzvārīt tēju, vai uzcept karstmaizes - ļaut lai process notiek :) Pēc 

kādām 15 - 20min mums tukšās burciņas sāka pildīties - aizraujoši redzēt, 

ka eksperiments izdodas! Un pēc 40min burciņas jau bija kārtīgi 

sapildījušās ar divām krāsām, kas nav savā starpā sajaukušās, skaidri 

nolasāmas divas krāsas vienā burciņā.  

 

Pēcāk slapjās salvetes uzmanīgi ņēmām ārā no burciņām un ar otiņu 

samaisijām krāsas burciņās - mūsu acu priekšā ir radies izteikti zaļš tonis 

un tumši bordo. Pieļaujam, ka šāds tonis izveidojās, jo mūsu zilais tonis ir 

pa gaišu. 

 

Šis noteikti ir ļoti uzskatāms eksperimentiem kā bērnam parādīt krāsu 

dažādo toņu rašanos no trim pamatkrāsām. Ja ir interese, šo darbiņu var 

turpināt jaucot toņus pa pāriem savā starpā.  
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Lasīšanai (Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai.)   

Brūnā pasaka. 

 Pievērs uzmanību skaņas “b” izrunai! 

 Es viņu redzēju. Viņš ielēca pannā, maziņš un brūns, lēkāja pa kartupeļu 

brūnajām šķēlītēm un sauca: "Brūns! Brūns! Brūns!" Kad es uzkaisīju 

kartupeļiem pannā piparus, viņš nošķaudījās un pazuda. Daži, kas viņu arī 

redzējuši, saka to pašu: tas esot mazs, brūns vīriņš, viņš esot visur, kur 

kaut kas gatavojas, viņš kliedzot: "Brūns! Brūns! Brūns!" — un viss 

kļūstot brūns un gatavs. Redzot viņu tikai retais — vajagot lielu 

pacietību. Bet man gribējās atkal viņu redzēt. Kur? Kur? Tur, kur brūns. 

Bet kur ir brūns? Domāju, noķeršu viņu pie baravikām. Zināju, ka 

baravikas no zemes izlien baltas un tikai tad — nez kā — kļūst brūnas. 

Tur jābūt brūnajam vīriņam. No rīta mazā gaismiņā apsēžos baraviku 

vietā pie brūnās priedes un gaidu. Drīz jāparādās baravikai. Jā — izlien. 

Cepurīte balta. Tagad nedrīkst ne acu nolaist. Nu jānāk brūnajam vīriņam. 

Gaidu, gaidu, nenāk neviens. Gaidu, gaidu... Apčī! Fu! Kā nobiedēja! 

Zaķis šķauda. Es tikai vienu mirklīti paskatījos uz to pusi, bet baravika pa 

to laiku jau brūna nokrāsota. Brūnais vīriņš jau bijis, mani piemānījis. Nu, 

nekas. Skatīšos uz otru baraviku. Nu gan skatīšos. Skatos, skatos, skatos, 

skatos, skatos, skatos, skatos, skatos, skatos... Paskatos sānis — brūnā 

skudra kāju izmežģījusi. Klibo kli-ibo, žēl tādas klibiķes. Kamēr palīdzu 

šai atmežģīt kāju atpakaļ, baravika — jau atkal brūna! Brūnais vīriņš 

bijis, brūnu nokrāsojis, atkal neredzams pazudis. Tā viņš visu dara — 

kamēr citi ne redz, ne dzird. Zaļos čiekurus pārkrāso par brūnajiem — 

gatavs! 

 

Uzdevumi. 1. Kas var būt brūnā krāsā? Izdomā un nosauc 10 lietas! 
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 2. Nosauc vārdu savienojumus ar pareizām galotnēm! 

 brūn _ _ lācim 

 brūn _ kafijā 

 brūn _ _ kurpes  

brūn _ _ čiekurus 

 brūn _ _ šķīvjos  

brūn _ zābakā  

brūn _ akmeni 

 brūn _ krāsā  

brūn _ _ vistām 

 

 

Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai. (Izrunas vingrināšanai) 

 

 Pelēka pelīte 

 pelēku plāksteri, 

 pekausi pielīmēja. 

 Pekausis paņēma  

pelēko plāksteri, 

 papēdim pielīmēja. 

 Papēdis paņēma  

pelēko plāksteri, 

 pūpēdim pielīmēja.  

(V. Ļūdēns)                                                       
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Burtiņa Ī apgūšana 

 Raksta burtu Ī. 

 Zīmē lietas, kuru nosaukumi sākas ar Ī. 

 Lapā ielīmē īrisa konfekšu papīrīšus. 

 Izgriež vārdus no žurnāliem un avīzēm, ielīmējiet grāmatas Ī lapā 

un apvelk visus Ī burtus, tad cenšas vārdus pārrakstīt. 

 

Vārdi sarunai ar bērnu vārdu krājuma papildināšanai 

 Noskaidrojiet, ko nozīmē īlens, īkšķis, īve, īriss, īss, īsts, īpatnējs, 

īpašs, īdēt, īdzīgs. 
 Noskaidro, ko nozīmē “turēt īkšķi”, iemācās to darīt. 

 

Idejas burta apgūšanā 

 

 Meklējiet, kas ir īss, kas garš. 

 No īsiem un gariem kociņiem veido Ī burtus. 

 Izlasa pasaku par Īkstīti. 

 Noskaidro, kam nepieciešams īlens. 
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Darba lapas (Zināšanu nostiprināšanai) 
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Audio vai video pasakas ( Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai) 

 

I.Ziedonis Sarkanā pasaka 

(http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/s/sarkana_pasaka/ ) 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/s/sarkana_pasaka/

