
                                                                                                                 Daugavpils pilsētas  
5.pirmsskolas izglītības iestāde

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.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/ka
veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas

Mēneša temats: Svinam kopā!

Nedēļas temats: Klusi manā sirsniņā 

Mēnesis: Decembris 

Nedēļa:1.nedēļa

Ziņa bērnam: Atnāca ziema, un drīz būs svētki.

Sasniedzamais rezultāts: Atšķir un nosauc pirmo skaņu vārdā.
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Vērtības un tikumi:  

• Atbildība 

• Dzīvība 

• Solidaritāte

• Daba

• Centība

• Latviešu valoda

• Ģimene

• Laipnība

• Līdzcietība

• Mērķtiecība

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Piedalās daudzveidīgās darbībās, kurās jāsaklausa, jāatšķir un jānosauc skaņas, 
piemēram, nosauc attēlā redzamā priekšmeta nosaukumu un pirmo skaņu
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 Pirmdiena: Burta "O" apguve

Idejas burta “O” apguvei:

 Salikt burtu “O” no konfektēm, cepumiem, piparkūkām, rotaļlietām

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

 Rādīt attēlus, kuru nosaukums sākās ar skaņu “O” un nosaukt attēlā 

redzamos priekšmetus (piem: ota, ola, ozols, ods, ovāls, omlete, 

oga)

Burta “O” krāsojamās lapas:
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Otrdiena:

Runas  aktivitātes  latviešu  valodas  attīstībai  (Skaitāmpanti  bērna
attīstībai) 

SPĒLES AR ROCIŅĀM UN PIRKSTIEM

Sniedziņš krīt, sniedziņš krīt,

Visu zemi apsegs drīz.

Sniedziņš krīt, sniedziņš krīt,

Visu zemi apsegs drīz.

(Vieglas pirkstu kustības no augšas uz leju, atdarinot sniegpārslu 
krišanu.)

Sniedziņš krīt uz vaidziņiem,

Sniedziņš krīt uz pleciņiem, (Vieglas pirkstu kustības pa vaigiem.)

Iekrīt mūsu rociņās – (Abas rokas saliek riekšavā.)

Ai, cik priecīgas ir tās! (Sasit plaukstas.)

(B.Brice.)
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Kurš  gadalaiks  attēlots  zīmējumā?   Papildini  zīmējumu  ar  savām
sniegpārsliņām  un  kupenām!   Noraksti  gadalaika  nosaukumu!  Nosaki
vārdam pirmo skaņu!   Izkrāso!   Nosauc  pazīstamas  lietas  un  parādības!
Stāsti! Kas tas / tā ir? Vai tas / tā ir ... ?

Mazākiem  bērniem:  Kurš  gadalaiks  attēlots  zīmējumā?   Papildini
zīmējumu ar savām sniegpārsliņām un kupenām! Izkrāso!
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Trešdiena: 

Nosauc  visus  priekšmetus!  Skaiti!  Apvelc  pareizo  skaitli
un nosauc to!Veido vārdu savienojumus, piemēram, viena
piparkūkām, trīs cepures, divas dāvanas, piecas lapas!
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Ceturtdiena: Rakstītprasmes attīstībai

Uzdevums rakstītprasmes attīstībai: Pārvelc līnijas!
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Piektdiena:Dzejolis „Rūķītis iet pa mežu”
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Radošā aktivitāte: “Veidojam sniegpārslas “ 

Nepieciešamie  materiāli:  krāsains  papīrs,  vates  kociņi,  pva  līme,
šķēres.


