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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: Es piedalos 

Nedēļas temats: Ceļojums pa kontinentiem 

Peroids: 25.01-29.01 

Ziņa bērnam: Mēs esam daļa no pasaules 

Sasniedzamais rezultāts: Klausās pasaku, pārliecinās, ka saprot pasakas 

vēstījumu un atceras tēlus un darbību secību. 

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 

 Daba 

 Dzīvība 

 Savaldība 

 

Valodu mācību joma 

Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, 

izdomā teksta turpinājumu.  

 

 

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

bērna uzmanību no individuālajām rotaļām, no brīvas darbošanās uz 

kopēju, organizētu grupveida darbību. ) 

 

Mazais pirkstiņš gulēt iet (roku pirksti izstiepti,dūrītē saliec mazos 

pirkstiņus) 

Zeltnesim jau acis ciet (saliec zeltnešus) 

Garais pirkstiņš gultā-hop (saliec garos pirkstus) 

Rādītājs vēl saka stop (abus rādītājpirkstus šupo pa labi un pa kreisi,tad 

saliec) 

Arī īkšķim nenāk miegs-(kustina abu roku īkšķus) 

Netaisa tas acis ciet (abu roku īkšķus noliec un atkal izstiepj) 
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Radošai darbībai (Burta Ž  aplicēšana ar aplicējamo papīru,dzijas vai 

burtiņa izkrāsošana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīšanai (Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai.)  Latviešu tautas pasaka 

par “Kukulīti” 

 

Reiz mazā lauku būdiņā, diža meža maliņā, sen senos laikos dzīvoja 

laulāts sirmgalvju pāris. Nez kā nu tur bija, bet reiz vecītim un vecenītei 
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bija pienākuši ļoti grūti bada laiki. Proti, viņiem nebija ko ēst. Apkārt 

valdīja posts un negals, bija neražas gads, un viss bija pazaudēts, proti, 

zaudēt vairs nebija ko. 

 

Tad vecenīte klētī rūpīgi saslaucīja pēdējos miltiņus, pielēja vēl atlikušo 

kazas pieniņu, sajauca mīklu, un izcepa kukulīti. Tas tiešām bija ar 

patiesu mīlestību cepts kukulītis. Teju izcepto kukulīti vecenīte ļoti 

uzmanīgi nolika uz palodzes padzesēties, un domās jau iztēlojās priekšā 

stāvošo maltīti. “Tiem patiešām jābūt patiesiem svētkiem” nodomāja 

vecenīte, un, uzlikusi vārīties ūdeni tējai, devās aicināt nama kungu 

pusdienās. 

Kukulītis, sēdēdams uz palodzes, sāka domāt, un izdomāja, ka negrib, lai 

viņu apēd. [proti, mans mazais, kukulītis negribēja darīt to, kādēļ bija 

radīts. Bet kurš gan to grib?] 

Kukulītis nolēca no palodzes un ripoja ātri prom. Viņu pārņēma 

brīnišķīga sajūta. Visa pasaule bija viņa priekšā, viņš bija brīvs, dzīvs un 

laimīgs. 

Kukulīša gaitu aizšķērsoja zaķis. Ar kādām gan tiesībām, mans mazais? 

Nu, zaķis uzskatīja, ka ar patērētāja tiesībām – kukulītis taču ir pārtika. 

Lai vai kā, zaķis parasti runāja visu, kas prātā – kā jau katrs dzīvnieks. 

“Kukulīt, kukulīt, es tevi apēdīšu,” viņš teica. Kukulītis atbildēja: “Neēd 

viss mani, zaķīt. Es tev pastāstīšu pasaciņu.” 

Zaķis ieinteresēts pievērsās runājošajam kukulītim. 
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“Redzi” sacīja kukulītis, “reiz dzīvoja vecītis un vecenīte, kas piedzīvoja 

badu, un viņiem nebija ko ēst. Tad viņi no pēdējiem miltiņiem un pēdējā 

pieniņa izcepa mani. Bet ne par to ir stāsts. Viņi mani neapēda. Jo es to 

negribēju. Es aizbēgu. Un arī no tevis, zaķīt, es aizbēgšu.” 

Kamēr zaķis šo stāstu klausījās, kukulītis bija jau gabalā. 

Tā kukulītis ripoja ilgi, ilgi. 

Tā kukulītis aizbēga no daudz apēstgribētājiem. 

Laika gaitā kukulītis sevi pārdēvēja par kukuli, jo apzinājās, ka savu 

stāvokli ir iemantojis uz mūžu. Viņš bija kļuvis liels un varens savās acīs. 

Reiz kukulis satika lapsu. Lapsa sacīja: “Kukulīt, es tevi apēdīšu.” 

Kukulis sacīja: “Visupirms es tev pastāstīšu pasaciņu. Redzi, dzīvoja divi 

vecīši – vīrs un … . 

“Kukulīt, kukulīt!” Lapsa viņu pārtrauca, “es ticu, ka tavs stāsts ir 

interesants un aizraujošs. Es zinu, ka tu esi brīnišķīgs orators. Es labprāt 

tevi dzirdētu, es labprāt tevi klausītos, es labprāt tevi apbrīnotu. Bet es 

ļoti slikti dzirdu, kukulīt! Uzsēdies lūdzu man kukulīt uz galvas – tuvāk 

ausīm, kā sacīt jāsaka.” 

Tas kukulim bija īpašs pagodinājums, mans mazais, – ne vien stāstīt 

pasaciņu par sevi, bet arī sēdēt kādam uz galvas. 

Pēc mirkļa kukulis sēdēja lapsai uz galvas, bet vēl pēc mirkļa lapsas 

vēderā. 

 

 

 

 

 

Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai. 

 

Ikviena bērna runas attīstībai ļoti svarīgi ir pūšanas uzdevumi, kas veicina 

elpošanu, attīsta lūpu stāvokli, trenē mutes muskuļus. Lai pūšana būtu 

interesantāka, var uz galda no diviem priekšmetiem izveidot nelielus 

vārtus, ko sargā vārtsargs (kāda bērna rotaļlieta), un jāiepūš vārtos spalva. 
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Var pūst svilpi. 

Var darīt arī tā – ņemam kādu bļodu, ieliekam tajā bumbiņu un bērns to 

pūš uz apli. 
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Darba lapas (Zināšanu nostiprināšanai) 
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Audio vai video pasakas ( Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai) 

 

Pēc gadu tūkstošiem ( 

http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/p/pec_gadu_tuksto

siem/ ) 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/p/pec_gadu_tukstosiem/
http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/p/pec_gadu_tukstosiem/

