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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: Ziemassvētku brīnums 

Mēnesis: Decembris 

Nedēļa: 3.nedēļa 

Ziņa bērnam: Ziemassvētki ir brīnumu laiks. Ziemassvētkos rotā eglīti. 

Nāk ziemassvētku vecītis un  atnes dāvanas. Eglīti va rotā ar dažādiem 
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rotājumiem : bumbuļiem, zvaigznēm un piparkūkām. Ziemassvētkos cep 

piparkūkas.   

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  “Č” apguve 

 Idejas darbam ar burtu “Č” 

 Noskaidro, ko nozīmē vārdi čiekurs, čūska, čības, čemodāns, 

četri, čaumala. 

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

visus burtus Č. 

 Pārvilkt vecāku uzrakstītus Č burtus. 

 Rakstīt burtus Č. 

 Pamēģiniet čukstēt un runāt ļoti skaļi. 

 Noskaidrojiet, kādiem kokiem ir čiekuri. 

 

Iemācies mēles mežģi! 

Četri čemuraini čiekuri. 

Četras čurkstes čukstus čivina par burtu Č! 

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

ilustrācijas 
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Burta “Č” darba lapas – rakstītprasmes attīstībai 

 

 “ES MĀCOS ALFABĒTU”, izdevniecība Zvaigzne ABC 
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“LASI, RAKSTI, KRĀSO!”, izdevniecība Avots SIA. 
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Otrdiena: Kas ir Ziemassvētki? 

Aplūko attēlus un noskaidro, kādi svētki ir redzami attēlā ? 

Kāds gadalaiks ir redzams attēlā? Kas rotā eglīti? Ko dara 

zēns? Kas ir uz galda? Kas stāv aiz eglītes?  

 

LVA latviešu valodas bilžu vārdnīca 
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Izkrāso un nosauc attēlus!  Savieno attēlus ar attiecīgu zēna vai 

meitenes siluetu!  

Stāsti: 

 Kuri svētki drīz būs? (Ziemassvētki)  

 Ko tu vēlies saņemt Ziemassvētkos? (Dāvanu) 

 Kāda ir dāvana? (Liela / maza / skaista)  

 Vai tas / tā ir ... ?  

 Kas tev patīk?  

 Vai tu esi priecīgs / priecīga? 

 

 

Mācību līdzeklis “Krāso! Runā! Raksti!”, Česlava Celitāne 
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Trešdiena: 

Saskaiti un savieno ar atbilstošo skaitli! Skaiti tā: viens lācis, divi rotājumi 

utt. viena egle, divas sniegpārslas utt. Izkrāso! 

 

 

Mācību līdzeklis “Krāso! Runā! Raksti!”, Česlava Celitāne 



                                                                                                                 Daugavpils pilsētas   
5.pirmsskolas izglītības iestāde  

   

 

 

 

Ceturtdiena: (vārdu krājuma paplašināšanai) Daigas Kažes pasaka 

“Brīnums zaķu Ziemassvētkos” 
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“Lasīsim kopā””. Izdeviecība RAKA, Daiga Kaže,.  
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Radošā aktivitāte:  

Piemēri: 

“Ziemassvētku eglīte” 

Nepieciešamie materiāli: krāsains papīrs, līme šķēres 
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 “Sniegavīrs no baltā un  krāsaina papīra”: 

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

šķēres 

 

 

  


