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Mācību materiāli attālinātām mācībām no latviešu valodas 

skolotājas Olgas Muļukovas 

  

2. posms – no 3 gadiem līdz 5 gadiem  (plānotais sasniedzamais rezultāts 

noteikts bērnam pilnu 4 gadu vecumā)  

  

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/kaveiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas  

  

  

  

Mēneša temats: Lai top! 

Nedēļas temats: Es kļūšu par…(profesijas) 

Peroids: 10.05 – 14.05 

Ziņa bērnam: Cilvēki strādā dažādu darbu  

Sasniedzamais rezultāts: Uzklausa citus, iesaistās sarunā. 
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Vērtības un tikumi:   

• Atbildība  

• Dzīvība  

• Solidaritāte   

• Centība  

• Laipnība 

• Cieņa 

  

  

   

Valodu mācību joma  

• Stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, saskaņo vārdus teikumā. Bērna 

darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 • Nosauc priekšmetu nosaukumus, to īpašības.  

• Ieinteresēti klausās pedagoga stāstījumā un lasījumā. 

 

 

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

bērna uzmanību no individuālajām rotaļām, no brīvas darbošanās uz 

kopēju, organizētu grupveida darbību. )  
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Labu rītu,bērni 

Labu rītu,bērni, Saulīte jau logā, (paceļam izstieptas rokas virs galvas, 

grozām) 

Silda,silda,silda, silda, (turot rokas krusteniski, samīļojam sevi) 

Silda visus mūs! (apskaujamies) 

  

 Radošai darbībai ( Ideja, ka bērnam saprotami, soli pa solim izskaidrot 

un uzzīmēt dzīvnieciņus)  

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289450/
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Radošai darbībai 

Sataisīt milzīgus kartona virtuļus. 

Kas vajadzīgs: Lielā kartona lapa, krāsas, otas, kokteiļa salmiņi (papīra 

vai plastmasas), papīra keksiņu formas. 

• Izgriezt no kartona lielu apli, un mazo aplīti lielajā apļa iekšā, lai 

sanāktu virtuļa forma. sagriezt kokteiļa salmiņus (papīra vai 

plastmasa) mazajos gabalos. Gabaliņos var arī sagriezt papīra 

keksu formiņas. Ar krāsām izkrāsot lielu virtuli. Kad krāsa izžūs, ar 

apsmēŗēt virtuli ar PVA līmi, izmantojot otu, un pielīmēt mazus 

salmiņa gabaliņus. 
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Uzdevums lasīšanai (Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai) 
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Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai (attīstībai) 

 

Māris Čaklais 

BITES REDZE 

Bitei brilles nav, bet bitei 

toties laba bites redze. 

Bite biteniekam nedzeļ.  

Bite otrai bitei nedzeļ. 
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 Darba lapas (zināšanu nostiprināšanai) 

 

Savienot priekšmetu ar profesiju, kurā tas tiek izmantots un izkrāsot. 
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Atrodi 6 atšķirības. 

 

 

 

 

Audio vai video pasakas ( Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai)  

Pasaka “Žagata zagle” 

https://www.youtube.com/watch?v=VyPwhBCN41w 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VyPwhBCN41w

	Labu rītu,bērni

