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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: Emociju pasaule  

Nedēļas temats: Draudzēsimies 

Mēnesis: Februāris 

Nedēļa: 2.nedēļa 

Ziņa bērnam: Mēs esam dažādi un katram no mums ir draugi. Draugs var 

būt gan meitene, gan zēns. Kopā ar draugiem ir jauki pavadīt laiku. 

https://www.skola2030.lv/
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Sasniedzamais rezultāts: Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus 

ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk lietojamus vārdus  

Vērtības un tikumi:   

• Atbildība  

• Dzīvība  

• Solidaritāte 

• Centība 

• Laipnība 

• Cieņa 

• Latviešu valoda 

• Ģimene 

• Līdzcietība 

• Mērķtiecība 

 

 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai  

 Klausās un vēro kā pieaugušais lasa. 

 Darbojas ar grāmatu (šķir lapas, vēro attēlus), 

nosauc sev pazīstamus priekšmetus, dzīvās būtnes, 
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darbības, pievērš uzmanību virsrakstiem, burtiem, 

vārdiem, teikumiem, tekstam kopumā. 

 Lasa vārdus vai teikumu. 

 Liek vārdus no burtiem, ievērojot virzienu no 

kreisās puses uz labo. 

 Iesaistās spēlē. 

 Apkārtējā vidē atrod un nosauc pazīstamos 

burtus. 
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 Pirmdiena, piektdiena: 

Burta  “Ž” apguve 

 Idejas darbam ar burtu "Ž": 

 Salikt burtu “Ž” no rotaļlietām, konfektēm, cepumiem, lego 

klučiem u.c. materiāliem 

 Noskaidrot, ko nozīmē  žogs, žagata, žirafe, žurka, žurnāls, 

žalūzijas, žakete, žubīte. 

 Uzrakstiet vārdus žirafe, žurnāls un citus no augstāk dotajiem. 

 Rakstīt burtu Ž. 

 Ž šķīvis. Papīra šķīvja iekšpusē uzraksta burtu Ž. Uz šķīvja malām 

pielīmē attēlus, kuru nosaukumi sākas ar Ž vai nosaukumos ir Ž. 

Attēlus atrod žurnālos, avīzēs, reklāmu pielikumos. 
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Burta “Ž” darba lapa – rakstītprasmes vingrināšanai 

 

Mācību līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem “Es mācos alfabētu”, 

Apgāds Zvaigzne ABC 
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„Lasi! Krāso! Raksti!”, Izdevniecība Avots, SIA 
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Otrdiena: Kas es esmu? Kas tu esi? 

Stāstītprasmes vingrināšanai. Prasmes uzdot jautājumus 

vingrināšanai. 

1. Izkrāso portretus! Viens ir tavs portrets, otrs – tava 

drauga/tavas draudzenes.  

2.Stāsti!  

Kas tu esi? Kā tevi sauc? Cik tev gadu? Vai tu esi liels 

/ liela? Kas tev ir? (Ķermeņa daļas) Kur tu dzīvo?  

Savieno meitenes ķermeņa daļu nosaukumus ar 

attiecīgu zīmējuma daļu! 

 

Es esmu... (meitene vai zēns). 

Mani sauc....(bērna vārds). 

Man ir (cipars) gadi. 

Es esmu liels/liela. 

Man ir (ķermeņa daļas : galva, divas rokas, divas 

kājas, mute u.t.t.) 

Es dzīvoju...(vieta, pilsēta, valsts, kur dzīvo bērns). 

 

3. Pēc tam mainies ar vecākiem vietām. Uzdot vienam no 

vecākiem jautājumus: Kas tu esi? 

 Kā tevi sauc? 

 Cik tev gadu? 

 Vai tu esi liels / liela? 

 Kas tev ir? (Ķermeņa daļas)  

 Kur tu dzīvo?   

Piemērs:  

Es esmu meitene.  

Mani sauc Alisa.  

Man ir 6 gadi. Es esmu liela. 

Man ir galva, acis, deguns, mute, ausis, rokas, kājas.  

Es dzīvoju Daugavpilī.  
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Izgūts no Česlavas Celitānes mācību līdzekļa „Krāso! Runā! Raksti!” 
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Trešdiena: (klausītprasmes attīstībai, vārdu krājuma paplašināšanai, 

stāstītprasmes attīstībai) 

Lasiet Ole Raisona stāstu „Es esmu trusītis” 

1. Atbildi uz jautājumiem : Kā sauc trusīti? 

 Kur dzīvo trusītis? 

 Ko trusim patīk darīt pavasarī? 

 Ko trusim patīk darīt rudenī? 

2. Pastāsti par sevi! Pastāsti, kas tu esi? Kā tevi sauc? Cik tev 

gadu? Ko tev patīk darīt ziemā, pavasarī, rudenī, vasarā? 
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Ričards Skerijs „Labu labā lasāmgrāmata”, Apgāds Zvaigzne ABC, 

2018 
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Ceturtdiena: Ieraksti trūkstošus burtus! 
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Lasīšanai: 

 

 

Mācību līdzeklis „Sāksim lasīt”, Izdevniecība „PĒTERGAILIS”
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„GUDRĀ ĀBECE”, V.Saldava – Reice, I. Groza, M. Šķirmante, A. 

Birzkopa, D. Sama, M. Kalna, S. Bērziņa, G. Treigūte, T. Slūka, L. 

Stendere, I. Kezika, M. Krastiņa, D. Kristapsone, , Izdevniecība Raka, 

2018 
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Uzdevums lasītprasmes attīstībai: Izlasi dzīvnieku nosaukumus! Izkrāso 

tos dzīvniekus, kuru nosaukumi sākas ar burtu Ž.  

 

 

Ināra Antiņa, darba burtnīca  „Es mācos” 2. daļa, izdevniecība 

RAKA 


