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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/ka
veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas

Mēneša temats: Svinam kopā! 

Nedēļas temats: Klusi manā sirsniņā

Mēnesis: Decembris

Nedēļa: 1.nedēļa

Ziņa bērnam: Ziemā ir novērojami dažādi laikapstākļi- sniegs, slapjš 
sniegs,  lietus, saule, vējš un sals.
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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

• Latviešu valoda

• Ģimene

• Līdzcietība

• Mērķtiecība

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  “O” apguve

 Idejas darbam ar burtu "O":

 Salikt burtu “O” no rotaļlietām, konfektēm, izgrieztām sniegpārslas

, lego klucīšiem un citiem materiāliem.

 Noskaidrot, ko nozīmē  ods, oga, olis, ola, ogle, osa, ordenis, ota,

ozols,  ozolzīle,  ovāls,  ornaments,  omlete,  oranžs,  olīva,

olimpiāde.

 Izrunājiet  vārdus skola,  opera,  omlete,  ieklausieties,  kā  skan  O
katrā no vārdiem.

 Rakstīt burtu O.

 Uz papīra  uzzīmējiet  lielu  O burtu,  aplīmējiet  to  ar olu čaumalām,
nokrāsojiet, izmantojot otu.
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Uzdevumi burta "O" apguvei:

Sofijai, Olgai, Olitai, raivo un Oto vārdos ir burts O. Sagrupē bērna 

vārdus!

Izlasi vārdus! Savelc vārdu ar atbilstošu zīmējumu!
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Burta “O” darba lapa – rakstītprasmes vingrināšanai
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Otrdiena: Laikapstākļi ziemā

Vēro  attēlu!  Pastāsti,  kāds  šodien  ārā  laiks?  Uzzīmē  to!
Pārvelc  lāstekas,  izkrāso  sniegavīru  detaļas  (pogas,  degunu,
lietussargu!
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Trešdiena:



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas  
5.pirmsskolas izglītības iestāde



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas  
5.pirmsskolas izglītības iestāde

Ceturtdiena: (klausītprasmes attīstībai, vārdu krājuma 
paplašināšanai)
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Radošā aktivitāte:Izveido savu adventes vainagu!
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Lasīšanai:



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas  
5.pirmsskolas izglītības iestāde


