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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: Pastāsti man! 

Nedēļas temats: Notikumi starp ziemu un pavasari 

Peroids: 1.03 5.03 

Ziņa bērnam: Daba mostas 

Sasniedzamais rezultāts: Iesaistās sarunā par pavasara tēmu un atbild uz 

skolotājas jautājumiem 

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 

 Solidaritāte 

 Daba 

 Centība 

 

 

  

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Jautā un atbild uz jautājumiem, kuri saistīti ar tēmu. 

 Klausās, kad stāsta cits. 

 Piedalās sarunā par  aktuālu tematu 

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

bērna uzmanību no individuālajām rotaļām, no brīvas darbošanās uz 

kopēju, organizētu grupveida darbību. ) 

 

Dili, dili, dili, din,  

Atskan zvaniņš dzin, dzin, dzin! ( Skandina iedomātu zvaniņu.)  

Pamodina vabolīti ( Saliektus labās rokas pirkstus kustina, atdarinot 

vabolīti.)  

Pamodina taurenīti, (Kopā krusteniski saliek abu roku plaukstas kā 

tauriņa spārnus, kustina) 

 Mosties viss, kas liekas jauks, (Izpleš rokas) 

 Mosties, mosties, mīļais draugs! (Sit plaukstas) 

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

garšaugus un sekot līdzi kā tie aug.) 

 

 

 

 

 

Aiju, aiju, mazi bērni, 

Kad jūs lieli izaugsiet? 

– Pavasara saulītē, 

Kad pupiņas dārziņā, 

Kad pupiņas dārziņā, 

Kad odziņas mētriņās. 
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Lasīšanai (Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai.)  ( A.Sakse “Ķirsis”) 

Dārznieka dēlēns Ķirsis patlaban sēdēja vārtu staba galā un uzmanīja tēva 

dārzu, kad pēkšņi ieraudzīja tuvojamies ļauno Ziemeļvēju. It kā uz visu 

pasauli noskaities, tas brāza, kokus lauzdams un izbradādams puķu dobes. 

   «Ko darīt, kā nosargāt tēva dārzu?» domāja Ķirsis un ātrumā cita nekā 

nevarēja, kā paņemt akmentiņu un iesviest Ziemelim bārdā. 

   - Ak tu man esi tāds palaidnis! - iekliedzās Ziemelis un sāka tvarstīt 

puiku. Ķirsis gan šur, gan tur, bet Ziemelis visur uz pēdām un jau pastiepa 

ledaino roku, lai sagrābtu zēnu aiz matiem, kad šis ieraudzīja peles alu un 

mudīgi mudīgi ielīda tajā. Ziemelis iekaucās aiz dusmām un, piemīdījis 

alu, uzpūta tai savu auksto elpu. 

   - Ho-ho-ho! Tagad tu vairs ārā netiksi! – viņš gavilēja un aizjoņoja tālāk 

darīt savus posta darbus. 

   Dārznieks skuma pēc sava mīļotā dēla un raudāja žēlas asaras. Kad tās 

krita uz dēla kapa vietas, tur sāka augt koks. Dēla piemiņai dārznieks to 

nosauca par Ķirsi un kopa un loloja kā acuraugu. 

   Pļāpīgie zvirbuļi izčivināja pa visu pasauli, ka Ķirsis esot tas pats 

dārznieka dēls. Vārnas to pastāstīja Ziemelim, un tas nozvērējās Ķirsi 

izdeldēt. Lai tikai pasakot, kāds viņš izskatoties. Nu, tāds pelēks esot, 

stāstīja vārnas, tāds pats kā Ķirsis, pelēkos svārciņos. Ziemelis atkal brāza 

uz dārzu, bet zīlītes, noklausījušās pļāpīgo vārnu nodevību, pavidžināja cita 

citai ziņu, un tās, kas dzīvoja dārznieka tuvumā, viņam paklidzināja, lai 

glābjot Ķirsi no Ziemeļa. 

   Dārznieks uzmeta kociņam baltu seģeni. 

   Kā tad - atskrēja Ziemelis, izmeklējās pelēko kociņu - nav tāda. Aizskrēja 

tālāk tiesāties ar vārnām. Kamēr nu tās izdibināja, ka Ķirsis vairs nav 

pelēks, bet balts, kamēr padeva Ziemelim ziņu, kamēr nu tas atskrēja, 

tikmēr arī zīlītes nebija snaudušas. Dārznieks mudīgi norāva balto seģeni 

un uzklāja zaļu. 

   Šņākdams un aurodams atauļoja Ziemelis, skatās - nav tāda balta kociņa. 

Pārskaitās uz vārnām un nosolījās tām knābjus aizsaldēt, ja vēl mānīšoties. 

   Un tomēr vārnas viņu atkal piemānīja. Pastāstīja gan, ka Ķirsis nu esot 

zaļā tērpā, bet dārznieks pa to laiku piešuva tam sarkanas podziņas. 

http://www.pasakas.net/vardnica/s/segene/
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   Rudenī dārznieks uzmeta Ķirsim dzeltenu seģeni, ziemā atkal pelēku, un 

tā izglāba kociņu. 

   - Ķirsi, mans mīļotais dēls! - tā dārznieks katru pavasari uzrunā koku, un 

tas ar pumpuriem piebriedušu zariņu noglauda tēva grumbainos vaigus. 

 

 

Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai.  (Valodas attīstībai ) 
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Burtiņa  R apgūšana 

 

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai: 

 Noskaidro, kas ir rabarbers, rūtains, radio, rācenis, rīsi, rati, 

ripa, ragi, ragavas, resns, riņķis, riepas, rūtis, robots, rozā, 

reklāma, rotas. 
 Noskaidro, ko nozīmē rosīties. Pamēģiniet to darīt. 

 Pamēģiniet rūkt, rāties un būt rāmi. 

Aktivitātes kopā ar bērnu: 

Saklausi burtu R! Spēles dalībnieki sēd aplī. Spēles vadītājs sauc 

vārdus, ja vārdā ir burts R, spēlētāji pieceļas kājās. Variants: Vienojas, ka 

drīkst saukt tikai ēdienu nosaukumus vai dzīvnieku, koku, apģērbu un 

citus nosaukumus. Visi spēles dalībnieki kļūst par spēles vadītājiem. 

Idejas burta R apgūšanā: 

 Noskaidrot, kas ir, kā rodas rozīnes. 

 Noskaidrot, kā izskatās rudzi un no rudziem cepta maize. 

 Noskaidrot, cik daudz radinieku jums ir, uzzīmējiet dzimtas koku. 

 Sarīkot rotaļlietu izstādi. 

 Noskaidrot, kura rotaļlieta jūsu mājā ir visvecākā, kura visjaunākā. 

 Iemācīties jaunu rotaļu! 

 Doties vērot saules rietu. 

Iemācies mēles mežģi! 

Vienu rītu ripu situ, 

Citu rītu stibu cirtu. 

Klāras krelles Klāras kārbā. 

Nestreb stipri karstu zirņu putru! 

 Miniet mīklas un domājiet savas! 

Pats nerunā, bet citam ziņas nodod. (Radio) 

Kam tik stipri zobi, ka spēj dzelzi grauzt? (Rūsa) 

Kas ir bagāts vīrs, kuram pilni visi grozi? (Rudens) 
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 Lasi: 

SAULES RIETS 

RATI 

RITEŅI 

RITEŅI RIT 

ROTĀTIES 

ROTĀTIES AR ROTĀM 

SKAISTA ROTA 

ROTĀTIES AR SKAISTĀM ROTĀM 
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Darba lapas (Zināšanu nostiprināšanai)
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Audio vai video pasakas ( Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai) 

Smaidu mašīna 

 

 ( https://maciunmacies.valoda.lv/macies/smaidu-masina-2 ) 

https://maciunmacies.valoda.lv/macies/smaidu-masina-2

