
Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

Mācību materiāli attālinātām mācībām 

no latviešu valodas skolotājas Liānas Babres 
 

2. posms: no 3 gadiem līdz 5 gadiem 
 

Mācību materiāli tika izstrādāti, pamatojoties uz vispārējās un profesionālās izglītības 

iestāžu attālināto mācību īstenošanas vadlīnijām un “Skola2030” 

(https://www.skola2030.lv) ieteikumiem pirmsskolēnu attālināto mācību organizēšanai. 

 

 

Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās: 

 “Skola2030” ekspertu - Aritas Laukas un Gintas Kārkliņas – ieteikumi: 

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be    

 Solvitas Lazdiņas ieteikumi:  

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/kaveiksmigak-uzsakt-attalinatu-

macisanos-majas  

 

 

Mēneša tēma: “Kā tas notiek?”  

Nedēļas temats: “No sēkliņas līdz stādiņam” 

Periods: 12.04. – 16.04.   

Ziņas bērnam: pavasarī mostas daba, plaukst puķes; tulpes ir bieži sastopamas pavasara 

puķes. 

Sasniedzamie rezultāti. 

Klausīšanās: bērns mācās koncentrēties klausāmajam tekstam. 

Runāšana: bērns pilnveido spēju atbildēt uz jautājumiem. 

Lasīšana: bērns paplašina vārdu krājumu par pavasara un augu tematiku. 

Rakstīšana: bērns iepazīst burtu “T”. 

 

Koncentrēšanās uz sekojošajiem tikumiem: centība, gudrība, tolerance, solidaritāte, laipnība. 

 

https://www.skola2030.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/kaveiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/kaveiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas


Nedēļas dzejolītis rīta 
rosmei (vecāks lasa, rāda 
kustības, bērns tās atkārto) 

Mērķi bērnam: koncentrēt viņa uzmanību turpmākajai darbībai; radīt 
interesi par apgūstamo mācību materiālu; bagātināt vārdu krājumu; 
aktualizēt informāciju par puķes (tulpes) augšanas procesu.   

Pavasara dobē auga 
Viena tulpe – skaista, jauka! 
No sīpola tā auga, 
No zemes stiepās laukā, 
Tā lietutiņu dzēra 
Un saulei ziedu vēra! 
Ak, tulpe mana jaukā,  
Drīz satiksimies laukā! 
(L.Babre) 

Stāvot kājās, nedaudz pieliecas un kustina abas rokas virs grīdas. 
Iztaisnojas, paceļ abas rokas augšā, līdz saskaras plaukstas (virs galvas). 
Abas rokas (priekšā) vairākkārt ceļ no lejas (ceļgaliem) uz augšu (virs galvas). 
Abas rokas (priekšā) vairākkārt ceļ no lejas (ceļgaliem) uz augšu (virs galvas). 
Ātri vicina abu roku pirkstus, vairākkārt kustinot rokas no lejas uz augšu. 
Iztaisnojas, paceļ abas rokas augšā, līdz saskaras plaukstas (virs galvas). 
Abas plaukstas sakrusto krūšu kurvja rajonā. 
Vairākkārt pamāj ar abām plaukstām. 

Papildus idejas:  
1) bērns var pats izdomāt kustības katrai dzejoļa rindiņai, tādējādi attīstot savu iztēli un spējas 

koncentrēties dzirdētajam tekstam; 
2) bērns atkārto dzejoli, noskaitot to pa 1 vai pa 2 rindiņām. 

 

Uzdevums “Vārdi”. Mērķis: nostiprināt/ apgūt dzejoļa lietvārdus; veicināt lasītprasmi un interesi par to. 

1. solis: bērnam tiek parādīti attēli un nosaukti objekti. 
2. solis: bērns pats mēģina nosaukt objektus. 

Lasīšana: bērns vēro, kā pieaugušais lasa vārdus. Tad pats mēģina nosaukt sev pazīstamos burtus, skaņas. 
Tad ar pieaugušo mēģina lasīt vārdus. 

1. solis 

 

 



2. solis 

 

    

Papildus lasīšanas uzdevums “Pavasara dzejolītis”. Mērķi: veicināt bērna lasītprasmi un radošumu, kā 
arī palielināt vārdu krājumu. 

Pieaugušais lasa dzejoli, bērns mācās sekot skaņām un vārdiem līdzi, tad mēģina pats lasīt kopā ar 
pieaugušo.  Bērns pats izdomā kustības katrai rindiņai un attēlo tās. 

 



Darba lapas. Mērķi: aizpildot 2. darba lapu, iepazīt burtu “T” (vārds “tulpe” sākas ar burtu “T”. Lasa: 
“Tē”, skan: “T”); vingrināt roku rakstīšanai; veicināt runātprasmi.  

Krāsojot darba lapas, bērns: 

 nosauc sev zināmus vārdus, kuri sākas ar burtu “T”; 

 padomā un pasaka, vai viņa vārdā un uzvārdā (vai vecāku, kaimiņu, draugu vārdos un uzvārdos) ir 
burts “T”. 

 Lai trenētos izrunāt “T” skaņu, bērns pieliek plaukstu pie mutes un, sakot “T”, izjūt siltumu uz 
plaukstas. 

 Bērns salīdzina, kādas skaņas “T” vai “D” izruna rada siltāku un spēcīgāku gaisa plūsmu uz 
plaukstas, ja tā atrodas tuvu mutei (Izrunājot skaņu “T”, gaisa plūsma būs siltāka).  

1. darba lapa 

1) Apvelc katru objektu! Ja vēlies, vari tos izkrāsot.  

 

https://www.freepik.com/premium-vector/flower-trace-lines-writting-drawing-practice-worksheet-

kids_9402427.htm  

https://www.freepik.com/premium-vector/flower-trace-lines-writting-drawing-practice-worksheet-kids_9402427.htm
https://www.freepik.com/premium-vector/flower-trace-lines-writting-drawing-practice-worksheet-kids_9402427.htm


2. darba lapa  

1) Izkrāso pirmās tulpes ziedu sarkanā, otro ziedu – dzeltenā, trešo ziedu – violetā krāsā! 

Tulpju kātus un lapas izkrāso zaļā krāsā!  

 

2) Izkrāso jebkurā krāsā burtu “T”! Ja zini pārējos burtus, tad nosauc tos! 

 



3. darba lapa ar uzdevumiem 

 

1) Bērnam ir jāapvelk ceļi, pa kuriem: bite lidos līdz stropam; varde peldēs līdz ūdensrozei; trusis leks 

līdz burkāniem. 

2) Bērns parāda, kur ir bite, varde, trusis, ūdensroze, strops, burkāni, tad pats apraksta attēlu 

teikumos: bite lido līdz stropam; varde peld līdz… u.t.t.. Jautājumus var sarežģīt, piemēram: “Kā tu 

domā, kāpēc bite lido līdz stropam?” u.c.. 

 

 

https://www.freepik.com/premium-vector/flower-trace-lines-writting-drawing-practice-worksheet-

kids_9402427.htm  

 

 

 

 

 

https://www.freepik.com/premium-vector/flower-trace-lines-writting-drawing-practice-worksheet-kids_9402427.htm
https://www.freepik.com/premium-vector/flower-trace-lines-writting-drawing-practice-worksheet-kids_9402427.htm


Izkustēšanās uzdevums “Parādi burtiņu “T”!” Mērķi: panākt burta “T” grafiskā apzīmējuma 
iegaumēšanu; veicināt iztēli. 

Bērns ar ķermeņa palīdzību attēlo burtu “T”. Piemēram, perpendikulāri novietojot plaukstas (vienu virs 
otras). Var arī gaisā uzzīmēt burtu “T” ar rādītājpirkstu, galvu, kāju. 

 

Papildus idejas brīvajiem brīžiem: 

https://www.educatall.com/page/1567/Paper-Tulips.html  

 

Pasakas: http://www.pasakas.lv/pasakas/literaras_pasakas/k/kirsis/  

http://www.pasakas.lv/autori/a/anna_sakse?page=1  

https://www.educatall.com/page/1567/Paper-Tulips.html
http://www.pasakas.lv/pasakas/literaras_pasakas/k/kirsis/
http://www.pasakas.lv/autori/a/anna_sakse?page=1

