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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: Draudzēsimies! 

Peroids: 8.02-12.02 

Ziņa bērnam: Draudzība vairo prieku 

Sasniedzamais rezultāts:  Skaidro, kāpēc cilvēki sazinoties lieto valodu 

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 

 Cilvēka cieņa 

 Solidaritāte 

 Daba 

 Laipnība 

 Centība 

 

 

  

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Lieto valodu ikdienā, sazinoties ar bērniem un pieaugušajiem. 

 

 Spriež, kāpēc cilvēki sazinoties lieto valodu 

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

bērna uzmanību no individuālajām rotaļām, no brīvas darbošanās uz 

kopēju, organizētu grupveida darbību. ) 

 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 

laiks ir atmosties (berzējam acis) 

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

strautā mazgāties! (mazgājamies) 

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 
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Radošai darbībai ( Izdomāt un uzrakstīt savu dzejolīti par draudzību) 
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Lasīšanai (Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai.)   

Dz. Rinkule – Zemzare “Draudzības spēks” 

 

Līdzās citām puķēm pašā dobes malā izdzina savu pirmo asniņu 

puķuzirnītis. Viņš ļoti priecājās par silto sauli, kas glāstīja zemi, tā 

atmodinādama tajā dusošos visbrīnišķīgākos augus. 

   — Cik skaista ir pasaule! — priecājās mazais puķuzirnītis un ar 

nepacietību sāka gaidīt to dienu, kad viņš izaugs un varēs atraisīt pirmos 

ziedus. Puķuzirnītis pats vēl nemaz nezināja, kādā krāsā tie būs. 

   Bet vārpata, paslēpusies dziļi zemē, draudēja: 

    — Vai tu, tāds nieka knēvelis, domā izaugt garāks par mani un uzziedēt? 

Nekā nebūs! 

   Vārpata ātri sazēla un ar savu biezo ceru aizēnoja puķuzirnīša maigās 

lapiņas. Drīz vien puķuzirnītis sauli nemaz vairs nespēja saskatīt. 

   — Redzi nu! — smējās ļaunā vārpata. — Tā tu iznīksi, un neviens pat 

nezinās, ka tu esi bijis pasaulē! 

   — Cik briesmīgi! — izmisa puķuzirnītis. — Vai tiešām es nekad vairs 

neredzēšu mīļo sauli un man būs jāmirst neuzziedējušam?... 

   Te līdzās puķuzirnītim ierunājās kāda klusa, laipna balss: 

   — Nebēdājies neko, puķuzirnīt! Gan tu vēl uzziedēsi. Tikai atbalsties 

pret mani! Es tev palīdzēšu izrauties ārā no vārpatas kuplā cera. 

   Runātāja bija saulgrieze. Arī viņa vēl nebija izaugusi, tomēr tās lapas jau 

bija lielas un platas un kāts stingri turējās zemē. 

    Puķuzirnītis paklausīja un apvija savas tievās rociņas ap stalto 

saulgriezes stāvu. Ar katru dienu saulgrieze auga augumā, bet kopā ar vinu 

stiepās arī puķuzirnītis. 

   Drīz vien tie abi jau bija pārauguši visas citas puķes. 

   Tad kādu dienu saulgrieze atraisīja brīnišķīgu dzeltenu ziedu. Tas bija tik 

liels un košs, ka pirmajā mirklī puķuzirnītis to noturēja par pašu sauli. 
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    — Cik tu esi skaista! — priecājās puķuzirnītis. 

   — Arī tu esi skaists, — sirsnīgi sacīja saulgrieze. Tiešām — arī 

puķuzirnītis bija sācis ziedēt. Kā mazi zīda taureņi viņa zariņos sārtojās 

ziedi. Un cik tie saldi smaržoja! 

   No malu malām salaidās saulgriezi apsveikt bites un taureņi. Viņi visi 

priecājās par tās krāšņumu un ne tikai par to vien. Viņi apbrīnoja arī mazo 

puķuzirnīti, kas tgagad droši bija pacēlies pretī saulei un sakuplojis košos 

ziedos. 

   Bet vārpata vai slāpa nost aiz dusmām, ložņādama turpat pie puķuzirnīša 

kājām. Tomēr viņa vairs nespēja nodarīt tam nekā ļauna. 

   - Cik jauki dzīvot pasaulē, ja tev blakus ir labs draugs! Stāstīja bitēm un 

taureņiem laimīgais puķuzirnītis. 

 

Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai. (Izrunas vingrināšanai) 

Spēle „Atmini, ko es gribu teikt!” Piedāvājam bērnam piecas zilbes: mā -, 

su -, lie -, ko -, pie -. Bērnam jāizdomā un jānosauc vārds, kas sākas ar šo 

zilbi. Ja bērns ātri un viegli izpilda šo uzdevumu, tad piedāvājam izdomāt 

nevis vienu vārdu, bet tik, cik var. Piemēram: mā – ja, mā – sa, mā- 

konis, mā – li. Pievērsiet uzmanību ne tikai atbilžu pareizībai, bet arī tam, 

cik ilgā laika periodā bērns var izdomāt vārdus, kas ir domāšanas 

procesu, runas aktivitātes un atjautības rādītāji. 

 

Spēle „Nosauc vārdus!” Piedāvājiet bērnam nosaukt pēc iespējas vairāk 

vārdus, kas attiecas uz kādu no grupām. 1. Nosauc kādus Tu zini 

mājdzīvniekus. 2. Nosauc kādus Tu zini savvaļas dzīvniekus. 3. Nosauc 

kādus Tu zini dārzeņus. 4. Nosauc kādus Tu zini augļus. 5. Nosauc kādus 

Tu zini transporta līdzekļus. Uzdevumu variantus varat izvēlēties 

dažādus. Ja bērns kļūdās un nepareizi nosauc vārdu, tad pārrunājiet šo 

kļūdu un izlabojiet to!  
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Burtiņa G apgūšana 

 

Idejas darbam ar burtu grāmatu: 

 Burtnīcā uzzīmē gliemezi ar māju uz muguras. 

 Iezīmē vai ielīmē attēlus, kurā redzamā lieta sākas ar G. 

 No avīzes vai žurnāla izgriezt vārdus, ielīmēt tos uz lapas, apvilkt 

visus burtus G. 

 Rakstīt burtu G. 

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai: 

Noskaidro, kas ir, ko nozīmē: garumzīme, garoza, graudi, griķi, 

grūbas, gailis, gaiļbiksīte, gaiļpiesis, globuss, grābeklis, gundega, 

grāmatzīme, gliemezis, govs, guļbaļķi, gads, gailenes. 

Noskaidro, ko nozīmē: "Lēns kā gliemezis" 

Aktivitātes kopā ar bērnu: 

Stāstiet stāstus! Nepieciešamas kartītes ar attēliem, kuros redzamo lietu 

nosaukumi sākas ar G, var izmantot kartītes, kur šie vārdi ir uzrakstīti. 

Spēles dalībnieki sēž aplī, pēc kārtas ņem kartītes. Spēli sāk tās vadītājs, 

paņemot kartīti un pasakot pirmo teikumu, – stāstā izmantojot kartītē 

attēloto lietu, tad kartīti ņem nākamais un turpina iesākto stāstu. Tas būs 

jautrs un aizraujošs stāsts! 

Grāmatzīmes. No papīra pagatavojiet grāmatzīmes, uz katras 

grāmatzīmes uzrakstiet tā īpašnieka vārdu. Piemēram, “Ievas grāmata”. 

Grāmatzīmes ielīmējiet īpašnieka grāmatās. 

Idejas burta G apgūšanā: 

 Noskaidrojiet, kā gludināja audumus tad, kad nebija elektrības un 

neizmantoja elektriskos gludekļus. 

 Apskatiet guļbaļķu ēkas. 

 Noskaidrojiet, kādā mēnesī sākas, kad beidzas gads. 

 Pagatavojiet gada kalendāru, attēlojot visus mēnešus. 
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 Noskaidrojiet, cik gadā dienu. 

 Alfabētā atrodiet un uzrakstiet visus burtus, kuriem 

ir garumzīmes. Izskaitiet, cik tādu burtu ir. 
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Darba lapas (Zināšanu nostiprināšanai) 
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Audio vai video pasakas ( Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai) 

 

 Pasaka par trim mazajiem sivēntiņiem  

 ( https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk)  

https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk

