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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: Skani, mana valodiņa! 

Nedēļas temats: Manas saknes, manā pilsētā.  

Mēnesis: Novembris 

Nedēļa: 1.nedēļa 

Ziņa bērnam: Es dzīvoju pilsētā. Pilsētas nosaukums ir 

Daugavpils. Tur atrodas mana māja. 
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Sasniedzamais rezultāts: Atšķir un nosauc pirmo skaņu vārdā. 

 Vērtības un tikumi:   

• Atbildība  

• Dzīvība  

• Solidaritāte  

• Daba  

• Centība  

• Latviešu valoda 

   

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai  

 Nosauc darbības, kuras veic pats un citi. 

 Iesaistās spēlē. 

 Klausās un atdarina apkārtnē un valodā dzirdamās skaņas. Saklausa 

un atkārto dzirdēto skaņu un vārdu. 

 Piedalās daudzveidīgās darbībās, kurās jāsaklausa, jāatšķir un 

jānosauc skaņas (nosauc attēlā redzamā priekšmeta nosaukumu pa 

skaņām u. c.). 

 Nosauc saklausītās skaņas. 
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 Pirmdiena: Burta "N" apguve 

 

Idejas burta “N” apguvei: 

 

 Salikt burtu “N” no konfektēm, cepumiem un citiem našķiem 

 Ar rokām, pirkstiem, kājām zīmēt burtu “N” gaisā 

 Rādīt attēlus ar priekšmetiem, kuru nosaukums sākās ar skaņu “N” 

un nosaukt attēlā redzamos priekšmetus (piem: nauda, nagla, 

nakts, nots, nulle, nīlzirgs, nātre) 

Burta “N” krāsojamās lapas: 
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Uzdevums: Atrodi burtu N un izkrāso! 
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Otrdiena: 

Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai (Skaitāmpanti bērna 

attīstībai)  (Atkārtojam katru dienu.) 

SPĒLES AR ROCIŅĀM UN PIRKSTIEM 

Bērni mājās sanākuši... 

Bērni mājās sanākuši, durvis ciet aizslēguši! (skaitot pantiņu, saliek kopā 

abu roku īkšķus, rādītājpirkstus, vidējos pirkstus, zeltnesi un mazos 

pirkstiņus, beigās sasit  plaukstas.) 

Bērni mājās sanākuši, durvis ciet aizslēguši!(tāpat, tikai klusāk) 

Bērni mājās sanākuši, durvis ciet aizslēguši!(tāpat, tikai čukstus) 
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Uzdevums (krāsu nosaukumu nostiprināšanai, īpašības vārdu – zems, 

augsts nostiprināšanai)  

 

Pārvelc līnijas un izkrāso māju! 
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Trešdiena: Kur es dzīvoju? Kur dzīvo citi? 

Uzdevums: Vēro attēlus un stāsti, kur tu dzīvo un kur dzīvo 

dažādi dzīvnieki! (Bērnu vārdu krājuma paplašināšanai, 

stāstītprasmes attīstībai) 
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Uzdevums: Meitene, suns un pele dzīvo katrs savā mājā. 

Meitenes māju izkrāso dzeltenu, peles māju sarkanu, bet suņa 

māju – zilu! 
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Ceturtdiena: 

Uzdevums rakstītprasmes attīstībai: Pārvelc līnijas! 
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Zīmē līniju pa ceļina vidu! 
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Piektdiena: Vitauta Ļūdēna dzejolis “Māja” (vārdu krājuma 

paplašināšanai, klausītprasmes attīstībai) 
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Radošā aktivitāte: “Krāsainās mājas (aplikācija no krāsaina papīra)” 

 


