
Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

Mācību materiāli attālinātām mācībām 

no latviešu valodas skolotājas Liānas Babres 
 

3. posms: no 5 gadiem līdz 6 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 nostiprina zināšanas par 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. 

 

Lasīšanas uzdevums “Puķes”. Mērķi: veicināt bērna interesi par lasīšanu, palielināt vārdu krājumu un 
veicināt runātprasmi. 

1) Bērns pēta attēlus un mēģina lasīt vārdus (pieaugušais var palīdzēt).  
2) Bērns izlasa tekstu par ziedu vainagiem (pieaugušais var palīdzēt). 
3) Bērns mēģina stāstīt par attēlu (kādā krāsā ir ziedi; kurus ziedus viņš bija redzējis dzīvē; kuri ziedi 
viņam patīk un nepatīk, kāpēc; ko atgādina šie ziedi (sauli, lakatiņu briesmonīti u.tml.) u.t.t.. 
 
Attēlu atsauce: E. Barsoti “Mans herbārijs” (Jumava, 2009) 

 



 

 

 



 

 

 

 



Klausīšanās uzdevums - pasaka. Mērķi: pilnveidot spēju koncentrēties dzirdētajam tekstam un prasmi 
atbildēt uz jautājumiem, kā arī palielināt vārdu krājumu. 

Pasaka “Sniega mētelis” 
Reiz sensenos laikos Daugavpilī ienāca Pavasaris un atsedza sniega mēteli, kas klāja zemi. Mēteli rotāja 
sniegpārsliņas – spīdīgas kā stikla pērles! Pavasaris uzģērba šo mēteli, paskatījās savā ūdens atspulgā un 
nolēma atstāt to sev, jo mētelis viņam ļoti iepatikās.  Taču garām lidoja putns – Pavasara draugs –, kurš 
pateica, ka šis mētelis ir jāatdod Ziemai, kura bēdājas, jo aizmirsa šo mēteli Daugavpilī. Pavasaris 
neklausīja putnu un negribēja atdot Ziemai sniega mēteli. Tad garām lidoja Pavasara otrs draugs - 
taurenis. Viņam nepatika sniega mētelis, jo tas bija auksts, tāpēc lūdza Pavasari atgriezt mēteli Ziemai. 
Saprotot to, ka abi draugi – putns un taurenis – lūdz atdot mēteli saimniecei Ziemai un negribot, lai 
Ziema bēdātos, Pavasaris nolēma atdot mēteli! Pavasaris iesēdās vēja kamanās un vēja ātrumā lidoja uz 
Ziemeļpolu, kur dzīvoja Ziema. Ziema bija ļoti priecīga, kad saņēma mēteli, un Ziemai sniega mētelis 
piestāvēja labāk nekā Pavasarim. Priecīgā Ziema, pateicībā par atgriezto mēteli, uzdāvināja Pavasarim 
puķes dažādās krāsās: sarkanas, dzeltenas, oranžas, violetas, rozā, melnas un baltas! Kā sauc šīs puķes, 
kā tu domā? Tās ir tulpes! Kopš tā laika Ziema katru gadu aizmirst Daugavpilī sniega mēteli, bet Pavasaris 
viņai to atgriež. Un par to katru gadu Ziema dāvina Pavasarim tulpes! 
(L. Babre) 

  
Iespējamie pasakas vārdi iegaumēšanai: 
Lietvārdi: ziema, pavasaris, mētelis, putns, draugs, taurenis, kamanas, vējš, sniegs, puķes, tulpes, 
Daugavpils. 
Darbības vārdi: ienākt, lidot, pateikt, bēdāties, priecāties, aizmirst, gribēt, atdot, dāvināt, atgriezt. 
Krāsas: sarkana, dzeltena, oranža, violeta, rozā, melna un balta. 

Optimāls sarežģītības līmenis. 
Iespējamie jautājumi bērnam par vārdu izpratni: 

1) kurus vārdus tu zini; ko tie nozīmē; 
2) kurus vārdus tu nezini (mēģiniet paskaidrot ar piemēriem vai parādīt ar kustībām/ darbībām); 
3) kuri vārdi skan līdzīgi krievu valodā (piem., sniegs, Daugavpils, oranža, violeta, rozā); 
4) kurš/-i vārds/-i skan neparasti/ smieklīgi; kāpēc/ ar ko asociējas (asociējot var labāk iegaumēt 

vārdus un to nozīmi); 
5) kurš/-i vārds/-i ir sarežģīti, kāpēc; 
6) kuru/-s vārdu/-s var viegli iegaumēt, kāpēc; 
7) kurus vārdus tu dzirdi bieži? Kur tu dzirdēji šos vārdus (dārziņā, veikalā, mājās, pie vecmammas 

u.t.t.); 
8) kurus vārdus tu dzirdi reti? 

Augsts sarežģītības līmenis. 
Iespējamie jautājumi bērnam par teksta satura izpratni. 

1) Kāpēc pasakas varonis Pavasaris ieradās Daugavpilī pēc Ziemas nevis otrādi? (Jo dabā tā notiek; 
gadalaiku maiņa; …) 

2) Kam piederēja sniega mētelis? (Ziemai) 
3) Ko Saņēma Pavasaris no Ziemas par atgriezto mēteli? (Puķes. Kādas? – Tulpes. Kādas? Sarkanas, 

dzeltenas, …) 
4) Kādus Pavasara draugus tu atceries? (Taurenis, putns) 
5) Ko ieteica putns Pavasarim? (Lai atdod mēteli Ziemai) 



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

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

Zīmēšanas uzdevums. Mērķis: veicināt bērna iztēli; trenēt roku rakstīšanai. 

Bērni, fonā klausoties cīruļu dziesmu (https://www.youtube.com/watch?v=3yM47L9aEyU ), uzzīmē: 

 kā varētu izskatīties Pavasaris un Ziema; 

 kā varētu izskatīties tulpes, kuras uzdāvināja Ziema Pavasarim (ņemot vērā pasakā minētās 
krāsas). 

 

Rokdarbi “Jautrās tulpes” https://www.educatall.com/page/1567/Paper-Tulips.html  
Mērķis: veicināt bērnu sīko motoriku, uzlabojot rakstītprasmi. 

Nepieciešamie materiāli: krāsainais papīrs; šķēres; grafīta (parastais) zīmulis; zīmuļi vai salmiņi (ziedu 
kātiem); līme; caurduris.  

 

 

      

     

Darba lapas. Mērķi: aizpildot 1. darba lapu, nostiprināt zināšanas par 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).  

 

http://www.pasakas.lv/pasakas/literaras_pasakas/k/kirsis/
http://www.pasakas.lv/autori/a/anna_sakse?page=1
https://www.youtube.com/watch?v=3yM47L9aEyU
https://www.educatall.com/page/1567/Paper-Tulips.html


1. darba lapa ar uzdevumiem 

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”! Nosauc pārējos burtus! 

3) Pamēģini izlasīt vārdu, ko veido šie burti! Kā tu domā, vai tāds vārds pastāv? (Nē) 

Iedomājies, ja šis vārds pastāvētu. Ko tas varētu nozīmēt? (Iztēli attīstošs jautājums) 

 



1. darba lapa ar uzdevumiem 

1) Apvelc katru objektu! Ja vēlies, vari izkrāsot attēlu. 2) Nosauc katru attēlā redzamo objektu!  

3) Pabeidz teikumu! Saule… (spīd, ir spoža, ir debesīs u.c.). Taurenis… (lido, smaida u.c.). Kāpurs… Tulpe…  

4) Atbildi “jā” vai “nē”! Ja atbilde ir nepareiza (nē), tad pasaki pareizi! Vai saule rāpo? (Nē. Saule spīd.) Vai 

taurenis raud? (Nē. Taurenis smaida; ir priecīgs; …) Vai tulpei ir lapas? (Jā) u.t.t. 

 

 


