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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.lvPirmsskolēna 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 
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Sasniedzamais rezultāts:  

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

• Atsevišķās frāzēs vai īsos teikumos lieto darbības un īpašības 

vārdus, raksturojot kukaiņu darbību; 

• Veido īsus teikumus par attēlā redzamo. 

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 un darbojas grupā. 

• 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 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) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

 

 Radošai darbībai  

Ziedu gleznas 

Vajadzīgs: 

• dažādi ziedi un lapiņas (var tās nospiest vai lietot nenospiestas) 

• pamatne (piemēram papīra trauks) 

• PVA līme 

• citi dekori, ko vēlaties izmantot 

 

Kad dabā vari salasīt dažnedažādus ziedus, lapas… vari tās nospiest (vai 

nenospiest) un radīt burvīgas ziedu gleznas!  

Bērns var izveidot pasauli no ziediem, iztēlojoties, ka zilie ziedi un upes, 

ezeri un jūras, dzeltenie ziedi ir smilšu lauki… Arī var baltā šķīvī izveidot 

savu ziedu mandalu. Vai Latvijas kartē ar ziediem, lapām, sūnām un citām 

lietām izveidot savu zemīti. Var  uzzīmēt gaisa balonu, kurā lidinās visa 

Tava ģimene, un gaisa balona lielo bumbu izrotāt skaistiem, raibiem 

ziediem… Lai bērns ļauj vaļu fantāzijai! 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289456/labu-ritu-saulitei
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Uzdevums lasīšanai un vārdu krājuma paplašināšanai. (Izlasi un 

izkrāso!) 
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Uzdevums lasīšanai(Bērnu vārdu krājumu paplašināšanai) 
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Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai (attīstībai) 
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Burtiņa U apgūšana  

Idejas darbam ar burtu grāmatu 

• Raksta burtu U. 

• Uzzīmē cilvēka seju un uzacis. 

• Uzzīmē uzpirksteni. 

• No grāmatām vai žurnāliem pārraksta vārdus, kuros ir U burts. 

• No zemāk dotajiem vārdiem un teikumiem lasīšanai izvēlas vārdus 

pārrakstīšanai grāmatā. 

Vārdi sarunai ar bērnu vārdu krājuma papildināšanai 

• Noskaidro, ko nozīmē uguns, urbis, uzvalks, uzlaikot, uts, uzlīme, 

uzacs, ugunsdzēsējs, ugunsdrošs, ugunsnedrošs, upene, 

uzpirkstenis, uzturs, upe. 

• Veido vārdus ar “uz” – uzveikt, uzburt, uzkāpt, uzgalis... 

• Noskaidro, kā atšķiras uzkalniņš un pakalniņš. 

Aktivitātes kopā ar bērnu 

• Sagatavo burtu kartītes, izmantojot visus zināmos burtus un burtu U. 

Spēles vadītājs paceļ burtu kartīti, bērni pēc kārtas nosauc burtu. Tad, 

paceļot kartīti, sauc vārdu, kura nosaukums sākas vai kurā ir 

attiecīgais burts. 

• “Uz” norādes. Spēles vadītājs paslēpj kādu priekšmetu. Tad dod 

norādes, kā to atrast,spēles vadītājam jāskaidro, norādot “uz”. Jāsaka, 

piemēram, tas atrodas uz grāmatas, grāmata atrodas uz žurnāla, 

žurnāls atrodas uz galda. Spēli var spēlēt pa pāriem, vai viens vadītājs 

un vairāki dalībnieki. 
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Idejas burta apgūšanā: 

• Iemācās rakstīt savu uzvārdu! 

• Noskaidrot, kas ir ugunsdrošības noteikumi, kā tos ievērot mājās. 

• Noskaidrot, kā uguni ieguva senāk, kā tagad. 

• Noskaidrot, kā izskatās ugunspuķe un zilā uzpirkstīte. 

• Uz lielas lapas uzzīmē Latvijas kontūru, iezīmē tajā Latvijas 

lielākās upes. 

• Noskaidrot, cik upju ir Latvijā. Cik gara ir garākā upe. 

• Noskaidrot, ko nozīmē uzturs, cik veselīgu uzturu izvēlaties savām 

maltītēm, kādus neveselīgus produktus jūs ēdat? 

 

Lasi un krāso! 
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Darba lapas(zināšanu nostiprināšanai) 
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 Darba lapas par ziediem (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
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