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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: Laika mašīna 

Periods: 17.05 – 21.05 

Ziņa bērnam: Gadā ir četri gadalaiki, rītā mēs mostamies, naktī mēs 

guļam.  
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Sasniedzamais rezultāts: Stāsta par savu mīļāko gadalaiku, srāsta par 

atšķirībām starp gadalaikiem, stāsta par savu dienas režīmu. 

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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Tik - tak, tik - tak! 

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

  

 Radošai darbībai  

Krāsainie taurenīši 

Nepieciešams: krāsains kartons, krāsainais papīrs, tualetes papīra 

bukse, pva līme, uzlīmes, krelles, lentes. 

Lai sataisītu šādas mīļās būtnes, būs nepieciešama tualetes papīra bukse. 

To vajag aplīmēt ar krāsaino papīru. Tālāk vajag sataisīt taurenīša 

spārnus. Lai to izdarītu, ir nepieciešams sekojošs šablons. Spārnus var 

izgriezt no krāsaina papīra vai kartona. 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289469/tik---tak-tik---tak
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 Buksi vajag aplīmēt ar krāsaino papīru. Lai bērniem vieglāk būtu to 

aplīmēt, var izmantot krāsaino līmpapīru.  

Taureņa spārnus arī vajag izrotāt. To izrotāšanai var izmantot krāsaino 

papīru, lentes, krelles, uzlīmes. 
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Uzdevums lasīšanai un vārdu krājuma paplašināšanai. (Lasi teikumus 

un savieno tos ar atbilstošu zīmējumu.) 
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 Uzdevums lasīšanai (Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai) 

 

Slovāku tautas pasaka "Kur saulīte noslēpusies?"  

 

Kad saulītei priekšā aizlien milzīgs, draudīgs un tumšs mākonis, lauku 

sētā sākas panika. Jau veselas trīs dienas no saulītes nav ne vēsts! Kur 

viņa, nabadzīte, palikusi?! 

 

Visvairāk pēc saulītes skumst mazie cālēni, žēlojoties cāļu mammai, ka 

vajagot taču atkal dabūt saulīti atpakaļ pie debesīm! 

 

Glīti saposušies, mazie čiepstētāji dodas ceļā. Sakņu dārzā aiz 

kāpostgalvas ierauga gliemezi. Prasīs tam, vai nezina, kur saulīte palikusi. 

Gliemezis - liels, ragains, savu māju uz muguras uzlicis, sakās, ka nezinot 

vis. Taču - rau, kur uz sētas tupot žagata: varbūt tā būšot ko dzirdējusi? 

Nē. Arī žagatai nav ne jausmas par saulītes ceļiem, taču viņa iesaka taujāt 

pēc padoma zaķim. Bet atkal - nekā! Saulītes meklētāju pulciņš ieintriģēts 

dodas tālāk. Aiziet pie strauta, kur peldas pīlīte: lai gan arī viņai nav ne 

jausmas, kur saulīte pazudusi, strauta viņā pusē dzīvojot ezis - viņš nu 

tiešām zināšot! Visi sakāpj vienkocī, pārceļas pāri strautam un dodas pie 

eža - vienīgās cerības! 

 

Ezis, brīdi padomājot, atbild: "Kā nu ne! Aiz dižskābarža ir liels kalns, aiz 

kalna - liels mākonis, aiz mākoņa - sudrabotais mēnestiņš, bet no 

mēnestiņa saules mājiņu ar roku var aizsniegt!" 

 

Ezis paņem nūjiņu, uzmet galvā cepuri un iet pa priekšu, ceļu rādīdams. 

Uzrāpušies augstā kalna galā, saulītes meklētāji ierauga: lielais, tumšais, 
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draudīgais mākonis aizķēries aiz kalna smailes! Nu visi sakāpj tam virsū, 

kārtīgi sašūpo, un mākonis aizpeld tieši pie saulītes.  

 

Taču izrādās, ka saulīte... aizgulējusies! Namiņa logi tumši, viss kluss un 

tumšs. Ko nu darīt? Ceļotāji saceļ tādu lērumu, ka pamodina saulīti, taču 

kā lai viņa rādās pie debesīm, ja trīs dienas gulējusi un tumsusi? Spēka 

nav paspīdēt! 

 

Visi ķeras pie darba: spodrina un sapoš saulīti spožu jo spožu. Urrā! Iziet 

saulīte ārā, un uzmirdz kā visīstākais zelts! 

 

 

 

 

 

 

Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai (attīstībai) 
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Jānis Baltvilks 

Pulkstenis un nedēļa 

Tik-tak, tik-tak –  

pulkstens viens. 

Tik-tak, tik-tak –  

pulkstens divi. 

Tik-tak, tik-tak –  

pulkstens trīs. 

 

Pulkstens skaita,  

pulkstens sit 

līdz pat skaitlim 

div-pa-dsmit.  

 

Bet nedēļa, 

lielā un garākā iela, 

kā tai nav kauna, ko? 

Tā tikai līdz septiņi skaitīt prot, 

tad atkal jāsāk  

No jauna! 

 

Burtiņa  D apgūšana  
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 Idejas darbam ar burtu D: 

• Grāmatā uzzīmē dūraiņus. 

• Uzraksta vārdus dēls, debesis, dundurs un  citus no zemāk dotajiem. 

• Iezīmē vai ielīmē attēlus, kurā redzamā lieta sākas ar D. 

• No avīzes vai žurnāla izgriezt vārdus, ielīmēt tos grāmatā, apvelk 

visus burtus D. 

• Rakstīt burtu D. 

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai:  

Noskaidro, kas ir un ko nozīmē dinozaurs, dadzis, diegs, detektīvs, 

dienvidi, diendusa, draugi, dūraiņi, diriģents, dīķis, dūdas, dūnas, detaļas, 

dundurs, dāvana, desa,  dāvāt, domāt. 

Idejas burta D apgūšanā: 

• Noskaidrot, kurus ēdienus ēd ar dakšiņu. Vai desertu ēd 

ar dakšiņu? 

• Noskaidro, kam nepieciešama dakša, kam dakšiņa. 

• Uz kartes un globusa noskaidrojiet, ko nozīmē debespuses, kur 

atrodas dienvidi. 

• Mājās atrodiet dūraiņus un centieties pārzīmēt to rakstu uz papīra. 

• Esiet dārznieki! Kopiet dārzu, ja jums tāds ir, ja nav – kļūstiet 

par dārzniekiem, izveidojot dārzu uz palodzes, puķu podos 

sastādot dēstus un sēklas! 

• Mācieties dejot! 

• Aizejiet uz dabas muzeju un izziniet dinozauru dzīvi. 

• Pārrunājiet, kas ir daba, kāpēc tā jāsaudzē un kā to darīt. 

• Iemācies mēles mežģi! 
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Divas dūjas dudināja. 

Dīktin dīca, dūktin dūca divi drūmi dunduriņi. 

 

Aktivitātes kopā ar bērnu:  

Detektīvu D. Spēli var spēlēt divi spēlētāji vai divas komandas. Katra 

komanda paslēpj kartīti, uz kuras uzrakstīts D burts. Abas komandas kļūst 

par detektīviem, kuriem jāatrod otras komandas paslēptā kartīte. Viena 

komanda otrai drīkst uzdot divus jautājumus, kas palīdzētu saprast, kur 

kartīte paslēpta. Uzņem laiku, kartīte jāatrod piecās minūtēs, ja pagājušas 

divas minūtes, drīkst uzdot otrai komandai vēl vienu papildjautājumu. 

Uzvar tā komanda, kura ātrāk atrod kartīti.  

Miniet mīklas un izdomājiet savas! 

Paši kāpj debesīs un zemē nekrīt. (Dūmi) 

Kas kāpj augstāk par skursteni? (Dūmi) 

Kas var to, ko tu nevari? (Domas) 

Kas ir tas, ko naktī neviens nav redzējis? (Diena) 

Kas vienmēr ir augstāk par visu? (Debesis) 

Pilna bļoda ar sudraba graudiem? (Debesis un zvaigznes) 

Biezputrai kamzolītis mugurā. (Desa)  

Lasi: 

DOMĀT DOMAS 

DOMĀT LIELAS DOMAS 

DOMĀT MAZAS DOMAS 

DIENA 

NEDĒĻAS DIENAS 

TREŠĀ DIENA 

TREŠDIENA 
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DUSĒT 

DIENDUSA 

DŪRAINIS 

DŪRAIŅU PĀRIS   
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Darba lapas (zināšanu nostiprināšanai) 
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  Darba lapas par gadalaikiem un diennakts daļām (zināšanu 

nostiprināšanai) 

 

 

 

1. Pastāsti, kurā attēla pusē ir uzzīmēta diena, kurā  - nakts, un 

izkrāso. 

2. Pastāsti, ko tu dari no rīta, ko dari dienā, ko dari vakarā un ko 

dari naktī? 
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1. Savieno gadalaika nosaukumu ar atbilstošu gadalaika attēlu un 

izkrāso. Pastāsti, kāds ir tavs mīļākais gadalaiks. 

 

 

 

Audio vai video pasakas ( Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai)  

Pasaka “Bite pina zelta kroni ” 

https://youtu.be/js3LPm0-Rmo 

  

https://youtu.be/js3LPm0-Rmo
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