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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: Kas notiek kosmosā? 

Peroids: 22.02-26.02 

Ziņa bērnam: Ir tik daudz lietu,ko zināt! 

Sasniedzamais rezultāts: Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar 

mācību procesu. 

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. ) 

 

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) 

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) 
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Radošai darbībai 
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Lasīšanai (Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai.)  (Latviešu pasaka 

“Vēja dāvana.” 

Dzīvoja nabaga vecītis vecā istabiņa. Reiz sacēlās ļoti liels vējš un norāva 

istabiņai jumtu. Nabaga vecītis bēdājās, bēdājās, bet te sadomā: «Iešu pie 

paša Vēja žēloties.» 

   Viņš nu iet, iet veselu dienu, pienāk nakts, viņš ieiet lielā mežā un uziet 

tur mazu mājiņu. Tad viņš ieiet tai mājiņā un prasa saimniekam: «Vai tu 

nezini, kur Vējš dzīvo?» 

   Saimnieks atbild: «Es pats jau esmu Vējš.» 

   «Es atnācu pie tevis žēloties.» 

   «Par ko?» 

 

 «Vējš norāva manai istabai jumtu, un tagad nezinu, kā lai dzīvoju.» 

   «Nedusmojies neko! Man tik netīšām aizķērās viens spārns. Es par to 

došu tev vienu lakatiņu. Kad tu izpletīsi to lakatiņu un noliksi to uz galda 

vai zemē, tad tur būs visādi ēdieni un dzērieni virsū. Tā tu varēsi dzīvot bez 

bēdām.» 

   Vecītis saņem lakatiņu, pateicas Vējam par dāvanu un aiziet. Pārnācis 

mājās, viņš ēdina un dzirdina visus savus radus un draugus. Dabūja kungs 

dzirdēt par brīnuma lakatiņu, aizsūta savus ļaudis un liek noņemt vecītim 

to lakatiņu. 

   Vecītis iet atkal pie Vēja un sūdzas: «Kungs man noņēma lakatiņu. Vai 

tu man vēl ko nevarētu dot?» 

   Vējš atbild: «Tagad es tev došu vienu stabulīti. Kad tu to pūtīsi, tad kungs 

tev atkal atdos lakatiņu.» 

   Vecītis pārnāk mājā ar stabulīti un kā pūš, tā visi sāk dancot. Arī kungs 

dabūja dzirdēt par brīnuma stabulīti un aizsūta savus ļaudis, lai noņem 

vecītim to pūšamo. Vecītis tik nu sāk pūst savu stabulīti, un kunga ļaudīm 

gribot negribot ir jādanco. Tie nekā nevar izdarīt. Kungs nu paliek dusmīgs 

un nosūta pie vecīša vēl daudz vairāk ļaužu, bet tiem izdodas atkal tāpat. 

   Kungs negrib ticēt ļaužu runām un aizbrauc pats ar savu sievu pie vecīša. 

Tas tikai pūš savu stabulīti, un kungs ar sievu danco, tikmēr danco, kamēr 

krīt gar zemi un lūdzas vecīti, lai vairs nepūš. 
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   Vecītis prasa: «Vai atdosi manu lakatiņu?» 

   Kungs kliedz: «Atdošu, atdošu!» 

   Tā nu vecītis dabūja savu lakatiņu un dzīvo laimīgs. 

 

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

 

 

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai: 

 Noskaidro, ko nozīmē piere, pingvīns, pipari, putraimi, puravs, 

pērles, plācenis, pīlādzis, pildspalva, pelavas, pods, parks, pūrs, 

pele, palma, platmale, pasts, pastmarka, pasaule, pakavi, 

puravi. 
 Uzraksta pile un pīle. Noskaidro, kā izrunā un ko nozīmē šie abi 

vārdi. 

 Uzzīmē cilvēku, norādot, kur ir piere, pirksti, plaukstas, pleci, 

pēdas, potītes, paduses, pakausis, pazode, plakstiņi. 
 Noskaidro, ko nozīmē pārtikas produkti. 

 Noskaidro, kādus pārtikas produktus gatavo no piena. 

Aktivitātes kopā ar bērnu: 

Pasta kaste ģimenei. Tajā atstāj ierosinājumus visai ģimenei kopā 

veicamiem darbiem, aizrādījumiem, atgādinājumiem ko izdarīt, idejas 

nedēļas nogalei un jaukai atpūtai. Izveido tradīciju, ka kastes saturu 

aplūko katru vakaru pie vakariņu galda un nolemj, ko darīt ar 

ierosinājumu. Šajā pasta kastē var likt konkrētam ģimenes loceklim 

domātu vēstuli, kuru lasa tikai adresāts. Tie, kuri vēl tikai mācās rakstīt, 

pasta kastē liek zīmējumus. 

Ģimenes portretu galerija. Uzzīmē visu ģimenes locekļu portretus, 

uzraksta viņu vārdus un izveido galeriju. Portretus zīmē visi ģimenes 

locekļi. 

Idejas burta P apgūšanā: 

 Pirkstiņlelles. Pagatavojiet pirkstiņlelles un ar to palīdzību 

izstāstiet stāstus, pasakas vai noskaitiet skaitāmpantus. 

 Noskaidro, kādiem augiem sēklas ir pupas. 

 Noskaidro, kādi parki atrodas vistuvāk jūsu mājām. 

 Noskaidro, cik un kādi pulksteņi ir jūsu mājā. 
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 Pārrunā, kādas palaidnības bērnībā izdarījis katrs no ģimenes 

locekļiem. 

Iemācies! 

Skaitāmpantu skaita, pieliecot pirkstus – sāk no īkšķa, līdz mazais 

pirkstiņš paliek “pats maziņais”. 

Šis pirkstiņš vectētiņš, 

Tas vecmāmiņa, 

Šis pirkstiņš tētis, 

Tas māmiņa, 

Bet tas pats maziņais, 

Tas jau tas labiņais. 
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Darba lapas (Zināšanu nostiprināšanai)
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Audio vai video pasakas ( Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai) 

“”Džordža slepenā atslēga uz visumu” 

 ( https://bernistaba.lsm.lv/klausies/426-dzordza-slepena-atslega-uz-

visumu-l-s-hokingi-visuma-pasakas-un-miklas-a-britala ) 

https://bernistaba.lsm.lv/klausies/426-dzordza-slepena-atslega-uz-visumu-l-s-hokingi-visuma-pasakas-un-miklas-a-britala
https://bernistaba.lsm.lv/klausies/426-dzordza-slepena-atslega-uz-visumu-l-s-hokingi-visuma-pasakas-un-miklas-a-britala

