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Mācību materiāli attālinātām mācībām no latviešu valodas 

skolotājas Olgas Muļukovas 

  

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/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  
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Sasniedzamais rezultāts: Iesaistās sarunā par profesijām un darbu un 

atbild uz skolotājas jautājumiem  

Vērtības un tikumi:   

• Atbildība  

• Dzīvība  

• Solidaritāte   

• Centība  

• Laipnība 

• Cieņa 

  

  

   

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai  

• Jautā un atbild uz jautājumiem, kuri saistīti ar tēmu.  

• Klausās, kad stāsta cits.  

• Piedalās sarunā par  aktuālu tematu  

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 

kā zīmēt un uzzīmēt dzīvnieciņus)  

 

  

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289450/
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 Uzdevums lasīšanai un vārdu krājuma paplašināšanai.  

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 
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2.solis 
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 Uzdevums lasīšanai (Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai) 
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Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai (attīstībai) 

 

Māris Čaklais 

PELĒKĀS PELĪTES SKAITĀMDZIESMIŅA 

Sētas Minka 

pinas pinkās. 

Minka 

slinks kā 

stabs. 

Mūsu mājā 

palabs pagrabs. 

Pagrabs 

pagrabs 

labs. 

Bet ne skaņas - 

esi manīgs, 

mainīgs, 

mānīgs...  

Caps?! 

Vaiīīī! 

Cienījamais kaķi, tas tā nebija domāts, 

jo domāts bija tā: 

Mūsu Minka 

valda stingri, 

visu 

zin, kā 

būs. 

Visiem kopā 

palabs pagrabs. 

Pagrabs 

paglābs 

mūs.  
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Burtiņa  R apgūšana  

  

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai:  

  Noskaidro, kas ir rabarbers, rūtains, radio, rūķis, rācenis, rīsi, 

rati, ripa, ragi, ragavas,  roze, resns, riņķis, riepas, rūtis, ronis, 

robots, rozā, reklāma, roka, rotas.  

  Noskaidro, ko nozīmē rosīties. Pamēģiniet to darīt.  

  Pamēģiniet rūkt, rāties un būt rāmi.  

Aktivitātes kopā ar bērnu:  

Saklausi burtu R! Spēles dalībnieki sēd aplī. Spēles vadītājs sauc vārdus, 

ja vārdā ir burts R, spēlētāji pieceļas kājās. Variants: Vienojas, ka drīkst 

saukt tikai ēdienu nosaukumus vai dzīvnieku, koku, apģērbu un citus 

nosaukumus. Visi spēles dalībnieki kļūst par spēles vadītājiem.  

Domā, kur apkārtnē dzirdama šī skaņa (mašīna rūc, suns nikni rūc, 

urbis urbj, kafijas dzirnaviņas griežas, traktors brauc.) 

  

  Miniet mīklas un domājiet savas!  

Pats nerunā, bet citam ziņas nodod. (Radio)  

Kam tik stipri zobi, ka spēj dzelzi grauzt? (Rūsa)  

Kas ir bagāts vīrs, kuram pilni visi grozi? (Rudens)  

  

Lasi: 
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Darba lapas (zināšanu nostiprināšanai) 
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Darba lapas par profesijam ( Bērnu vārdu krājuma paplašināšanai) 

Uzdevumi: 

• Pēc zīmējuma atpazīt un nosaukt profesiju, ierakstīt nosaukumu 

kreisās lapas augšpusē 

• Nosaukt un uzrakstīt priekšmetu nosaukumus, kuri ir nepieciešami 

šai profesijai, lapas labajā pusē. 

• Pastāstīt, kādi priekšmeti, atribūti vēl nepieciešami šai profesijai. 

Ko tu vēl zini par šo profesiju? 

• Izskrāsot lapu. 

 

(Frizieris – парикхмахер, ķemme – расчёска, fēns, šķēres – 

ножницы) 
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(šuvēja – швея, šķēres – ножницы, adata – иголка, diegi – нитки) 

 

(policists, nūjiņa – дубинка, svilpe – свисток, pistole - пистолет 
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 (ārsts – врач, stetoskops, šprice, zāles – лекарства, termometrs) 

  

  

  

  

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

