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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: Ziedu dejas pļavā 

Periods: 24.05 –28.05 

Ziņa bērnam: Pļavā aug dažādi ziedi un dzīvo dažādas dzīvās būtnes 

Sasniedzamais rezultāts:  

• Bērns vēro attēlu un nosauc zināmus ziedus un dzīvās būtnes; 

• uzklausa citus, iesaistās sarunā. 
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Vērtības un tikumi:   

• Atbildība  

• Dzīvība  

• Solidaritāte 

• Centība 

• Laipnība 

• Cieņa 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai  

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

• Nosauc ziedu un kukaiņu  nosaukumus un 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. )  

 

Labu rītu saulītei 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289456/labu-ritu-saulitei
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Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām) 
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Uzdevums lasīšanai un vārdu krājuma paplašināšanai.  
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Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai (attīstībai) 
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Darba lapas(zināšanu nostiprināšanai) 
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Audio vai video pasakas ( Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai)  

Pasaka "Zeltmatīte un trīs lāči" 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDU4tgXKZE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDU4tgXKZE

	Labu rītu saulītei

