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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: Ziemassvētku brīnums  

Mēnesis: Decembris  

Nedēļa: 3.nedēļa 

Ziņa bērnam: Ziemassvētkus svinam kopā ar savu ģimeni. 

Ziemassvētkos rotā eglīti un dāvina dāvanas. 
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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 "Č" apguve 

 

Idejas burta “Č” apguvei: 

 

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

 Ar  pirkstiem zīmēt burtu “Č” gaisā 

 Pārvilkt vecāku zīmētos “Č” burtus ar pirkstu vai otu 

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

attēlā redzamos priekšmetus (piem: čiekurs, čūska, čības ) 
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Burta “Č” krāsojamās lapas: 

 

 

 

“Sākam mācīties! Burti!”, izdevniecība Lielvārds 
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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)  

Kas ir Ziemassvētki? 

Vai tu pateikt vari, 

Maza, maza eglīte, 

Asas asas adatas! 

Spoža, spoža svecīte, 

Karsta, karsta liesmiņa! 

Maza, maza dziesmiņa, 

Liela, liela dāvana!  
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Nosauc redzamos objektus! Ja māki, nosauc vārda pirmo skaņu!  
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Trešdiena: 

 

 

 
SPICĪTES darba burtnīca, 1. daļa, izdevējs SIA LABA 2008. 
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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: Jāzepa Osmaņa dzejolis “Tētis atnesa eglīti” (Vārdu krājuma 

paplašināšanai) 

Tētis atnesa eglīti 

 
Tētis atnesa eglīti košu, 

Ņemšu to tagad un izgreznošu! 

Rotu man daudz un konfekšu arī, 

Svecīšu pilni būs visi zari! 

Pieduros zaram - kas tad tas - 

Pirkstā ieķeras kaut kas ass!.. 

Nē, te jau cilvēks nevar būt drošs, - 

Tā eglīte kož! 
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Radošā aktivitāte  

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

krāsainie zīmuļi, krītiņi, krāsas, vates gabaliņi, vienreizējie papīra šķīvji 

 

Piemēri: 
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