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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: Rudentiņš - bagāts vīrs 

Nedēļas temats: Maizes nedēļa  

Mēnesis: Oktobris  

Nedēļa: 4.nedēļa 

Ziņa bērnam: Maize ir veselīga 

Sasniedzamais rezultāts: Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem.  
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Vērtības un tikumi:   

• Atbildība  

• Dzīvība  

• Solidaritāte  

• Daba  

• Centība  

   

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai  

• Atdarina labu rīcību, piemēram, palīdz citiem, dalās ar rotaļlietām.  

• Saskata labu un sliktu rīcību, stāsta par to.   
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Pirmdiena: Burta "M" apguve 

Burta "M" rokdarbi. Ar pirkstiņkrāsām, plastilīnu, vai mīkstām 

bumbiņām (var izvēlēties jebkurus apaļveida priekšmetus) 

izveidot burtiņu "M". 
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Piemēri: 
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Otrdiena: Krāsojamās lapas (vārdu krājuma paplašināšanai) 

 

 

 



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas   
5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas   
5.pirmsskolas izglītības iestāde  

Trešdiena:  

Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai (Skaitāmpanti bērna 

attīstībai)  

SPĒLES AR ROCIŅĀM UN PIRKSTIEM 
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Ceturtdiena: 

Uzdevums rakstītprasmes attīstībai: Pārvelc līnijas! 
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Piektdiena: 

Audio pasaka. Pasakas ar prieku - "Kukulītis" (Klausītprasmes attīstībai, 

vārdu krājuma paplašināšanai) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zsbUZz4Hl8 

 

 

Cepu, cepu kukulīti | Latviešu Tautas Dziesmas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zsbUZz4Hl8
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