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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/kaveiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas 

 

 

 

Mēneša temats: Svinam kopā! 

Nedēļas temats: Visiem mīļa ziemiņa 

Mēnesis: Decembris 

Nedēļa: 2.nedēļa 

Ziņa bērnam: Atnāca ziema un ir sākušies ziemas prieki.  
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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 

 

 

 

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: 

Burtu  “C” apguve 

 Idejas darbam ar burtu “C” 

 Salikt burtus “C” no rotaļlietām, lego klučiem, krāsainiem 

zīmuļiem. 

 Noskaidro, ko nozīmē vārdi cālis, cūka, cipars, citrons, cepure, 

cimdi, cilvēks, ceļš, cukurs, ceļazīme, cirks, cena. 

 Nosauc ciparus, kurus pazīsti. 

 No avīzes vai žurnāla izgriezt vārdus, ielīmēt tos grāmatā, apvilkt 

visus burtus C. 

 Pārvilkt vecāku uzrakstītus C burtus. 

 Rakstīt burtus C. 

 Aktivitāte burta “C” apguvei : Nepieciešamas burtu 

kartītes. Katrs spēlētājs paņem vienu kartīti un saka: 

“Šajā ciemā dzīvo (ir, atrodas) ...“ un nosauc lietu vai 

dzīvu būtni, kuras nosaukums sākas ar burtu, kas uz 

kartītes. Ja nezina nosaukt, var lūgt citu palīdzību. Ja arī 

visi kopā nevar izdomāt vārdu, izvēlas citu kartīti. 

Lasīšanai: 
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Sāksim lasīt. PĒTERGAILIS. Astras Reveliņas teksts, Iriss Šīmanes 

ilustrācijas 
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Burta “C” darba lapas – rakstītprasmes attīstībai 

Zvaigzne ABC. ES MĀCOS ALFABĒTU 
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Izdevniecība Avots SIA. LASI, RAKSTI, KRĀSO! 
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Otrdiena: Ziemas prieki 

Aplūko attēlus un noskaidro, kādi ir ziemas prieki? Kāds 

gadalaiks ir redzams attēlā? Kādus ziemas sporta veidus tu 

zini? 

LVA latviešu valodas bilžu vārdnīca 
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Uzdevums: Ar līnījām savelc tos sporta veidus, ko spēlē 

ziemā un tos sporta veidus, ko spēlē vasarā! 

 

 

 

. 
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Trešdiena: 

Uzdevums: ieraksti trūkstošus burtus!  

 

 

Uzdevums: Izplaukšķini zilbes! 

https://www.youtube.com/watch?v=olBhpPXgUa4&t=6s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=olBhpPXgUa4&t=6s
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Uzdevums: Lasi teikumus! Izvēlies teikumam atbisltošu 

attēlu! 

 

ĀBECĪTE PIRMS SKOLAS. Apgāds ZVAIGZNE ABC, 

Ārija Ptičķina. 
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Ceturtdiena: (vārdu krājuma paplašināšanai) daigas Kažes pasaka 

“Slapjie cimdi” 
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Lasīsim kopā. Izdeviecība RAKA, Daiga Kaže,.  
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Radošā aktivitāte ar krāsām, zīmuļiem, krītiņiem, krāsaino papīru un 

palstilīnu: “Ziemas prieki” 

Piemēri: 
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