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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: Svinam kopā! 

Nedēļas temats: Visiem mīļa ziemiņa  

Mēnesis: Decembris  

Nedēļa: 2.nedēļa 

Ziņa bērnam: Atnāca ziema. Drīz būs svētki un atnāks rūķis 

ar dāvanu maisu. 
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Sasniedzamais rezultāts: Atšķir un nosauc pirmo skaņu vārdā. 

 Vērtības un tikumi:   

• Atbildība  

• Dzīvība  

• Solidaritāte  

• Daba  

• Centība 

• Latviešu valoda 

• Līdzcietība 

• Laipnība 

• Mērķtiecība  

   

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai  

 Nosauc darbības, kuras veic pats un citi 
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 Pirmdiena: Burta "C" apguve 

 

Idejas burta “C” apguvei: 

 

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

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

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

attēlā redzamos priekšmetus (piem: cālis, cūka, cepure, cimdi, ceļš, 

cilvēks, citrons, cirks ) 
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Burta “C” krāsojamās lapas: 

 

 

Mana darba burtnīca. Ināra Antiņa, Daina Harčenoka 
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Krāsojamā grāmata „Burti nāk!” Izdevējs: biedrība „Laikmetīgās 

mākslas centrs” 
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Otrdiena: 

Runas aktivitātes latviešu valodas attīstībai (Skaitāmpanti bērna 

attīstībai)  

Mazas, vieglas pārsliņas 

Lēni, lēni šūpojas; 

Mazas, vieglas pārsliņas 

Kupenā nolaižas. 

Mazas, vieglas pārsliņas 

Gaiši, gaiši iemirdzas; 

(Bērni tur rokās lielu auduma gabalu – mākonīti. Uz tā šūpo no viegla 

materiāla darinātas sniegpārsliņas. Izrunājot tekstu, audumu šūpo – nolaiž 

lejā, ceļ augšā.) 

Mazas, vieglas pārsliņas 

Virpulī sagriežas. 

(Stingri nostiepjot audumu, uzsviež pārsliņas gaisā.) 

(B.Brice.) 
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Savelc ar līnījām tos priekšmetus, kuru nosaukumā ir C  

https://atbalstsizcilibai.lv/3-uzdevums/ 

 

 

 

 

 

 

https://atbalstsizcilibai.lv/3-uzdevums/
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Nosauc redzamos objektus! Nosaki vārda pirmo skaņu! Savieno attēlu 

ar atbisltošu skaņu! Krāso! 
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Krāso! Mācies pareizi izrunāt vārdus! 
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Ceturtdiena: 

Uzdevums rakstītprasmes attīstībai: Pārvelc līnijas! 
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https://www.pinterest.com/pin/335447872226067954/ 
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Piektdiena: Vilis Plūdons “Ziemassvētku rūķītis” (Vārdu krājuma 

paplašināšanai) 

Sidraba mēnestiņš 

Veļas pa gaisu, 

Sētā nāk rūķīt’s 

Ar dāvanu maisu. 

 

Atnāca, nolika 

Priekšnamā klusi 

Un aizgāja tālāk 

Uz kaimiņu pusi.  

 

 

Ne manīja sētnieks, 

Ne ierējās suns, 

Bet kur bija tas bijis, – 

Gaiši iedegās guns. 

https://berni.literatura.lv/ru/tune/lasi-skali?work=1151229&page=2&per-

page=5 

 

 

  

https://berni.literatura.lv/ru/tune/lasi-skali?work=1151229&page=2&per-page=5
https://berni.literatura.lv/ru/tune/lasi-skali?work=1151229&page=2&per-page=5
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Radošā aktivitāte: “Ziemassvētku rūķis “  

Nepieciešamie materiāli: krāsains papīrs, balts papīrs, līme, šķēres, 

krāsainie zīmuļi. krāsas. 
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