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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: Skani, mana valodiņa! 

Nedēļas temats: Manas saknes, manā pilsētā. 

Mēnesis: Novembris  

Nedēļa: 1.nedēļa 

Ziņa bērnam: Mēs dzīvojam Daugavpilī. Daugavpilī ir daudz būvju, ēku 

un objektu. 
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Sasniedzamais rezultāts: Atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto; 

jautā, lai iegūtu informāciju 

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  
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Pirmdiena, piektdiena: 

Burta  “N” apguve 

 Idejas darbam ar burtu "N": 

 Uz lapas (burtnīcā) iezīmēt vai ielīmēt attēlus, kurā redzamās lietas 

nosaukums sākas ar “N”. 

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

 Noskaidrot, ko nozīmē  nagla, nakts, nots, nātre, nulle, nūja, 

našķi, našķēties, nams, nauda, nīlzirgs, narcise, neļķe, 

nikns; vingrināties saklausīt skaņu “N” vārda sākumā. 

 Aktivitāte : Spēlei sagatavo dažādu burtu kartītes. Spēles vadītājs 

rāda kartītes, ja uz kartītes redzams burts N, tad bērni noliecas, ja 

citi burti – palecas. 

 Noskaidrot, ko bērni dara dienā, ko naktī. 

 Noskaidrot, cik gara ir diena, cik nakts, vai to garumi mainās? 

 Noskaidrot, cik dienu ir nedēļā, cik nedēļu gadā. 
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Burta “N” spēle: 

Spēles noteikumi: 
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Uzdevumi burta "N" apguvei: 
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Burta “N” darba lapas – rakstītprasmes vingrināšanai 
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Otrdiena: Kā saucās pilsēta, kur es dzīvoju? 

Uzdevums: Pastāsti, kā saucās pilsēta, kurā tu dzīvo! Aizpildi 

darba lapu: uzraksti savu vārdu, no sajauktiem burtiem izveido 

pilsētas nosaukumu, kurā tu dzīvo un valsts nosaukumu, kurā 

atrodas tava pilsēta! (lasītprasmes, rakstītprasmes un 

stāstītprasmes attīstībai) 
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Trešdiena: 

Vārdu krājuma paplašināšanai: Vēro attēlus! Ja māki - izlasi! Pastāsti, kādi objekti 

atrodas tavā pilsētā!(Uzdevums lasītprasmes attīstībai, vārdu krājuma 

paplašināšanai) 
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Uzdevums apgūto vārdu nostiprināšanai: 
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Uzdevums: Sameklē vārdu pēc attēla! Nosaki pirmo skaņu vārdam! 

(Skaņas saklausīšanas vingrināšanai, lasītprasmes vingrināšanai) 
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Ceturtdiena: Pētera Brūvera dzejolis “Kur?” (klausītprasmes 

attīstībai, vārdu krājuma paplašināšanai” 

KUR? 

Kur koki aug visstaltākie? 

Kur mākoņi visbaltākie? 

Kur putni dzied visskaļāk? 

Kur zāle zeļ viszaļāk? 

Dzimtenē. 

Kur avoti visdzidrākie? 

Kur kovārņi visgudrākie? 

Kur kaķi ņaud vismīļāk? 

Kur zivis peld visdziļāk? 

Dzimtenē. 

Kur velli lec visellīgāk? 

Kur mellenes vismellīgāk? 

Kur pļavas zied viskošāk? 

Kur pasaulē vis drošāk? 

Dzimtenē. 

Savā tautā. 

/dzejoļa autors Pēteris Brūvers/ 
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Radošā aktivitāte: “Mana mīļā pilsēta!” Ar krāsām, zīmuļiem, 

flomāsteriem ilustrē savu pilsētu! Pilsētas ainavas radīšanai vari izmantot 

krāsainu papīru un izveidot aplikāciju! 

Piemēri: 

 



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas   
5.pirmsskolas izglītības iestāde  

   

 

 

 

  



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas   
5.pirmsskolas izglītības iestāde  

   

 

Lasīšanai: 
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