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Metodiskie pielikumi mācību filmām  

„Rotaļas latviešu valodas apguvē kopā ar Ilgu Reiznieci” 
 

MĀCĪBU NODARBĪBU KONSPEKTI 7–9 GADUS VECIEM DIASPORAS NEDĒĻAS NOGALES SKOLU 
SKOLĒNIEM 

 

1. nodarbība  

I E P A Z Ī S I M I E S! 

Nodarbības mērķis. Pilnveidot saziņas prasmes iepazīstoties. 

Nodarbības uzdevumi. 

Iemācīties rotaļu Ir jau visi mūsu bērni. 

Vingrināties rakstīt savu vārdu, iepazīstināt ar sevi. Iemācīties klasesbiedru vārdus, salikt tos no burtiem. 

Vingrināties frāžu Mani sauc ..., Viņu sauc ... lietošanā. 

 

Ievads (5 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

1. Skolotājs māca rotaļu Ir jau visi mūsu 

bērni.  

Skolēni iet rotaļā. Mācību filma Ir 

jau visi mūsu bērni. 
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Galvenā daļa (25 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

2. Skolotājs aicina skolēnus notupties 

vai sasēsties aplī un uz baltas A4 

formāta papīra lapas katram uzrakstīt 

savu vārdu. Pēc kārtas katrs skolēns 

tiek lūgts nosaukt savu vārdu, lietojot 

frāzi Mani sauc ... . 

Tad skolēni paslēpj savu lapu un 

skolotājs sāk otro spēles daļu, sakot: 

Mani sauc .... Nākamais dalībnieks 

saka: Viņu sauc ..., bet mani sauc ... . 

Nākamais dalībnieks sauc skolotāja, 

iepriekšējā bērna vārdu un savu 

vārdu. Tā uzdevums kļūst arvien 

grūtāks, jo jāatceras arvien vairāk 

dalībnieku vārdu. 

Skolēni sasēžas aplī un uz lapas 

uzraksta savu vārdu un iepazīstina ar 

sevi, sakot: Mani sauc ... . Spēli 

turpina pēc skolotāja norādījumiem. 

 

 

 

 

 

A4 lapas, 

pildspalvas vai 

zīmuļi. 

Ja kāda bērna vārdu spēles laikā 

nevar atcerēties, lūdz tam pacelt 

lapu.  

Pēc spēles skolēnu lapas 

piestiprina redzamā vietā telpā, 

tās palīdzēs veikt nākamos 

uzdevumus. 

3. Skolotājs ar skolēniem pārrunā, kā 

atšķiras zēnu un meiteņu vārdi 

latviešu valodā, kādi ir populārākie 

vārdi Latvijā un kāda ir vārda dienu 

svinēšanas tradīcija. Pārrunā arī, kuri 

ir garākie vārdi klasē, kuri – īsākie. 

Skolēni piedalās sarunā.  Iespējams atkārtot frāzes:  

Viņš ir ... . Viņa ir ... .  

Viņu sauc ... .  

4. Skolotājs izskaidro bērniem nākamo 

uzdevumu, sadala tos pāros un iedod 

izdales materiālu (katram pārim divi 

Skolēni pāros no dotajiem burtiem 

saliek divus klātesošo skolēnu vārdus 

un atbild uz skolotāja jautājumiem.  

Pa burtiem 

sagriezti klātesošo 

bērnu vārdi. 

Skolēni redz klasē 

piestiprinātos vārdus un var tos 

izmantot, lai veiktu uzdevumu. 
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pa burtiem sagriezti klātesošo bērnu 

vārdi). 

Skolotājs pēc vārdu salikšanas uzdod 

skolēniem jautājumus:  

Ko tev atgādina vārds ...? 

(Ziedu, pasakas varoni u.tml.)  

Vai tu pazīsti vēl kādu ar šādu 

vārdu?  

Nobeigums (10 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

5. Skolotājs vada rotaļu Skābi gurķi.  

 

Skolēni iet rotaļā Skābi gurķi. Mācību filma 

Skābi gurķi. 
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2. nodarbība  

L A T V I J A S   D Z Ī V N I E K I 

Nodarbības mērķis. Pilnveidot sarunas prasmes par Latvijas dzīvniekiem.  

Nodarbības uzdevumi. 

Pārrunāt ar skolēniem darbus, ko bērni Latvijā veica senākos laikos. 

Iemācīties rotaļu Savas acis izraudāju. 

Vingrināties raksturot dzīvniekus, to uzvedību. 

Nostiprināt prasmi veidot un atbildēt uz jautājumiem par dzīvniekiem, to ārējo izskatu, uzvedību. 

Iemācīties rakstīt dzīvnieku nosaukumus. 

Ievads (5 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

1. Skolotājs katram skolēnam uz pieres 

uzlīmē līmlapiņu ar kāda Latvijas 

meža zvēra vai mājdzīvnieka 

nosaukumu: vilks, lācis, lapsa, zaķis, 

briedis, alnis, lūsis, cūka, zirgs, govs, 

aita, kaza. Skolotājs pavēsta 

uzdevumu – noskaidrot, kāds 

dzīvnieks katrs skolēns ir. Uz 

jautājumu Kas es esmu? nedrīkst 

atbildēt tieši. Jājautā Kāds es esmu? 

Ko es ēdu? Kur es dzīvoju? Kāds es 

izskatos? u.tml.  

Skolēni uzdod jautājumus un atbild 

uz citu jautājumiem. 

Līmlapiņas. Pirmo dzīvnieku var minēt visi 

skolēni kopā.  

Izmantojamos jautājumus 

ieteicams uzrakstīt uz tāfeles.  

Atminētos dzīvnieku 

nosaukumus skolotājs vai 

skolēni uzraksta uz tāfeles. 
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Galvenā daļa (25 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

2. Skolotājs sadala bērnus divās 

komandās pēc iepriekšējā uzdevuma 

vārdiem – vienu komandu veido 

meža dzīvnieki, otru mājdzīvnieki. 

Skolotājs katras komandas pirmos 

dalībniekus pagriež ar muguru vienu 

pret otru un rokās katram iedod vienu 

attēlu.  

Skolotājs izskaidro noteikumus – pēc 

signāla skolēniem jāpagriežas vienam 

pret otru, parādot attēlu otram un pēc 

iespējas ātrāk jānosauc otra skolēna 

attēlā redzamais dzīvnieks vai 

dzīvnieki. Kuras komandas 

dalībnieks pirmais to izdara, tā 

komanda saņem punktu. Uzvar 

komanda ar lielāko punktu skaitu.  

Skolēni sadalās divās komandās. 

Komandas dalībnieki sastājas cits aiz 

cita, bet komandas – viena otrai pretī. 

Skolēni spēlē spēli, sekojot skolotāja 

norādījumiem. 

 

 

 

 

 

Pielikums  

7.–17. lpp. 

Dzīvnieki jānosauc precīzi, kā 

attēlots, – vienskaitlī vai 

daudzskaitlī.  

Attēlus pēc spēles izliek visiem 

redzamā vietā, tie skolēniem 

palīdzēs veikt nākamo 

uzdevumu. 

3. Uz tāfeles pēc pirmā uzdevuma 

veikšanas ir uzrakstīti dažādi 

dzīvnieki. Skolotājs sadala skolēnus 

pāros un dod nākamo uzdevumu – 

katram pārim ir jāizveido domu 

zirneklis par vienu no dzīvniekiem. 

Katram domu zirneklim ir jābūt 

vismaz 7–9 kājām. Skolotājs palīdz 

Skolēni pāros veido domu zirnekli par 

kādu dzīvnieku.  

Skolēni samainās ar cita pāra veidoto 

domu zirnekli un veido pēc tā 

stāstījumu. 

A4 lapas, 

pildspalvas vai 

zīmuļi. 

Ja skolēni domu zirnekli veido 

pirmo reizi, tad sākumā to par 

vienu dzīvnieku izveido visi 

kopā. 

Bērni, kuri neprot rakstīt, domu 

zirneklī daļu vārdu var aizstāt ar 

zīmējumiem, attēlojot, 

piemēram, ķermeņa daļas. Ja 
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katram pārim individuāli.  

Skolotājs dod nākamo uzdevumu – 

samainīties ar cita pāra veidoto domu 

zirnekli un veidot pēc tā stāstījumu.  

klasē ir pieejams internets un 

dators, tad aktivitāti var aizstāt 

ar šo uzdevumu: 

http://speles.maciunmacies.lv/klausies

_un_runa/html/Lauki/laukuseta.html  

Nobeigums (10 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

4. Skolotājs māca skolēniem rotaļu 

Savas acis izraudāju. 

Skolēni iet rotaļā. Mācību filma 

Savas acis 

izraudāju. 

Pirms rotaļas skolotājs pārrunā 

ar skolēniem darbus, kādus 

bērni veica Latvijā agrākos 

laikos. 
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3. nodarbība  

G A T A V O J A M I E S   Z I E M A S S V Ē T K I E M 

Nodarbības mērķis. Iepazīstināt skolēnus ar Ziemassvētku gaidīšanas tradīcijām Latvijā.  

Nodarbības uzdevumi. 

Pārrunāt ar skolēniem Ziemassvētku gaidīšanas un svinēšanas tradīcijas. 

Iemācīties rotaļu Beķercepti kliņģerīši. 

Iemācīties pateikt, ko dara, gaidot Ziemassvētkus. 

Vingrināties darbības vārda cept lietošanā tagadnes vienskaitļa 1. personā. 

Ievads (5 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

1. Skolotājs organizē pārrunas par 

svētku svinēšanu. 

Vai jums patīk svētki? 

Kuri svētki jums patīk vislabāk? 

Kurus svētkus mēs svinam ziemā? 

Kurā datumā mēs svinam 

Ziemassvētkus, kurā – Jauno gadu? 

Kā jūs gatavojaties svētkiem? 

Skolēni atbild uz jautājumiem.  Ja nodarbība ir pirms Latvijas 

Republikas Proklamēšanas 

dienas vai arī mazliet pēc tās, 

var pārrunāt arī Latvijas valsts 

svētku svinēšanas tradīcijas un 

nozīmi – Lāčplēša dienu  

12. novembrī un Latvijas 

dzimšanas dienu 18. novembrī. 

Galvenā daļa (25 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

2. Skolotājs pasaka stundas tematu, Skolēni pāros sagrupē kartītes. Izdales materiāls Ja nepieciešams, skolotājs 
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sadala bērnus pāros un izdala 

aploksnes ar dažādu darbību 

aprakstu. Skolotājs dod darba 

uzdevumu – izvēlēties darbības, ko 

veic pirms Ziemassvētkiem. Kad tas 

ir izdarīts, skolotājs liek šīs darbības 

nolasīt. 

Skolēni nolasa, ko dara pirms 

Ziemassvētkiem. 

ar vārdu kartītēm 

pielikumā 20. lpp. 

izskaidro vārdu vai vārdu 

savienojumu nozīmi.  

Var arī skaļi izlasīt visas 

kartītes. 

3. Skolotājs izdala darba lapas, 

izskaidro, kas jādara, un lūdz 

skolēniem to aizpildīt. 

Skolēni aizpilda darba lapas. 

Skolēni nolasa veikto uzdevumu. 

Darba lapa 

pielikumā 21. lpp. 

 

4. Skolotājs uzaicina spēlēt spēli Ko tu 

cep? Skolēnus nostāda divās rindās 

citu citam pretī. Viens skolēns jautā: 

Ko tu cep? Pretimstāvošais skolēns 

atbild: Es cepu ..., ko tu cep? Pēc 

noteikta jautājumu un atbilžu skaita 

skolēni mainās vietām. 

Piemēri: Es cepu cepumus, olu, desu, 

gaļu, siermaizi, kartupeļus, 

makaronus u.tml. 

Skolēni spēlē spēli Ko tu cep?  Spēli var organizēt kā 

sacensību, krājot punktus par 

pareizām atbildēm.  

Nobeigums (10 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

5. Skolotājs māca skolēniem rotaļu 

Beķercepti kliņģerīši. 

Skolēni iet rotaļā. Mācību filma 

Beķercepti 

kliņģerīši. 
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CEPT PIPARKŪKAS SIET SIERU KRĀSOT OLAS  

PUŠĶOT EGLI CEPT PLĀTSMAIZI PĪT VAINAGU 

CEPT KLIŅĢERI GATAVOT DĀVANU 
CEPT DZIMŠANAS 

DIENAS TORTI 

SAGATAVOT 
UGUNSKURU 

CEPT PĪRĀGUS CELT ŠŪPOLES 
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Ieraksti pareizi! 

1. Es no rīta _______________ olas. 

2. Mēs uz Ziemassvētkiem _______________ pīrāgus.   

3. Vai tu proti _______________ piparkūkas? 

4. Tētis  _______________ ļoti garšīgas siermaizes. 

5. Tu _______________ garšīgu kliņģeri. 

6. Jūs _______________ tortes? 

 

Kas? Ko dara? Ko? 
Es cepu 

cepumus, olu, desu, gaļu, 

siermaizi, kartupeļus, 

makaronus, kotletes 

Tu cep 

Viņš, viņa cep 

Mēs cepam 

Jūs cepat 
Viņi, viņas cep 
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4. nodarbība  

S V I N A M   Z I E M A S S V Ē T K U S 

Nodarbības mērķis. Iepazīstināt skolēnus ar Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām Latvijā. 

Nodarbības uzdevumi. 

Sekmēt izpratni par ķekatās iešanas tradīciju Latvijā. 

Iemācīties rotaļu Gani gani. 

Iemācīties pastāstīt, ko dara Ziemassvētkos. 

Vingrināties lasītprasmē. 

Vingrināties darbības vārdu lietošanā tagadnes vienskaitļa 1. personā.  

Ievads (10 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

1. Skolotājs aicina skolēnus veidot 

asociāciju tīklu par Ziemassvētku 

svinēšanu. 

Skolēni uz lapām pāros pieraksta aso-

ciācijas. Pēc tam uz tāfeles ar līmla-

piņām veido kopīgu asociāciju tīklu.  

A4 lapas, 

līmlapiņas, 

pildspalvas. 

Ja vārdos ir daudz kļūdu, skolēni 

pārrunā vārdu pareizrakstību un 

pārraksta lapiņas. 

Galvenā daļa (20 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

2. Skolotājs min arī savas asociācijas, ja 

skolēniem tās neveidojas. Piemēram, 

iet ķekatās, iet rotaļās, dejo un dzied, 

skaita dzejoli, dedz svecītes, saņem 

dāvanas, priecājas par svētkiem u.c. 

Skolēni nolasa, ko dara svētkos.  Ja nepieciešams, skolotājs 

izskaidro vārdu vai vārdu 

savienojumu nozīmes.  
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3. Skolotājs lūdz atbildēt uz jautājumu 

Ko tu dari Ziemassvētkos?, 

izmantojot asociāciju tīkla vārdu 

savienojumus. Piemēram, eju 

ķekatās, eju rotaļās, dejoju un dziedu, 

skaitu dzejoli, dedzu svecītes, saņemu 

dāvanas, priecājos par svētkiem. 

Skolēni no asociāciju tīkla izvēlas  

3–4 vārdu savienojumus un pasaka 

tos 1. personā.  

  

4. Skolotājs jautā skolēniem, ko viņi 

zina par ķekatām.  

Skolotājs izdala skolēniem darba 

lapas. Skolotājs dod darba 

uzdevumu – izlasīt tekstu par 

ķekatniekiem un pēc tam to atstāstīt.  

Ja skolēni kaut ko nesaprot, 

skolotājs paskaidro (aizbiedēt 

ļaunos garus – dzīt prom slikto; 

svētība – laime; duncis – nazis; 

uzmauc – uzliek). 

Skolēni atbild uz skolotāja jautājumu. 

Skolēni lasa tekstu un pēc tam to 

atstāsta. 

Darba lapa 

pielikumā 24. lpp. 

Kamēr skolēni lasa tekstu, 

skolotājs uz tāfeles uzraksta 

jautājumus, kas palīdzēs 

skolēniem atstāstīt tekstu: 

Ko dara ķekatnieki? 

Kādas maskas izvēlas 

ķekatnieki? 

Kā viņi ģērbjas? 

Ar ko taisa troksni? 

Ko liek mutē un kāpēc? 

Kā pārģērbjas par lāci? 

Nobeigums (10 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

5. Skolotājs māca skolēniem rotaļu 

Gani gani. 

Skolēni iet rotaļā. Mācību filma  

Gani gani. 

 



D A R B A   L A P A 
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Ziemassvētkos cilvēki maskās iet no mājas uz māju. Viņi dzied, dejo, iet rotaļās un trokšņo. 

To dara, lai aizbiedētu ļaunos garus un nestu svētību. Tā ir ķekatās iešana. Bet ķekatās gājējus 

sauc par ķekatniekiem. 

Ķekatnieki ģērbj zirga, kazas, lāča, dzērves maskas, pārģērbjas par čigāniem. Pie jostas 

piekarina zvaniņus, koka dunci un karotes. Rokās nes pannu un katla vāku, ar ko taisa troksni. 

Seju parasti aizsedz, lai nevarētu atpazīt. Uz 

acīm uzmauc cepuri vai ap galvu apsien lielu 

lakatu. Lai pārveidotu balsi, mutē liek kartupeli. 

Par lāci pārģērbjas, apvelkot kažoku uz 

otru pusi. Lai pārģērbtos par dzērvi, satinas lielā 

lakatā un rokās tur garu koku, kam galā 

uzmaukts zābaks.  
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5. nodarbība  

P A V A S A R I S   N Ā K! 

Nodarbības mērķis. Sekmēt runāšanas un lasīšanas prasmju pilnveidi. 

Nodarbības uzdevumi. 

Nostiprināt vārdu krājumu par ziemu un pavasari. 

Iemācīties rotaļu Bagātais un nabagais. 

Sekmēt teksta satura izpratni. Sekmēt izpratni par antonīmiem un vingrināties tos veidot. 

Vingrināties pamatojuma izteikšanā. Vingrināties lietot valodas modeļus ar ir / nav ... .  

Ievads (5 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

1. Skolotājs skolēniem lūdz noskatīties 

mācību filmas Bagātais un nabagais 

sākumu, kurā skolēni atveido un 

klausās putnu balsis (00:00–01:12). 

Skolēni skatās un klausās fragmentu. Mācību filma 

Bagātais un 

nabagais. 

 

2. Skolotājs pārrunā ar skolēniem, kurš 

gadalaiks – ziema vai pavasaris – 

viņiem patīk labāk un kāpēc.  

Skolēni atbild uz jautājumiem.   

Galvenā daļa (25 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

3. Skolotājs izdala darba lapas un lūdz 

veikt uzdevumus. 

Skolēni lasa tekstu un veic 

uzdevumus. 

Darba lapa 

pielikumā 27. lpp. 
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4. Skolotājs uzaicina skolēnus spēlēt 

spēli un iepazīstina ar tās 

noteikumiem. Skolēnu pārim ir 

jāiznāk klases priekšā. Katram tiek 

iedots vārdu un to antonīmu 

komplekts. Viens ņem kartīti un sauc 

vārdu, otrs – sameklē antonīmu. Spēli 

izspēlē vairāki pāri. 

Skolēni spēlē spēli. Vārdu kartīšu 

komplekts 

pielikumā 28. lpp. 

Ja klasē ir maz skolēnu, spēlē 

piedalās visi bērni. 

5. Skolotājs uzraksta uz tāfeles četrus 

apgalvojumus: 

Ziema ir bagāta, jo ... ir / nav ... . 

Ziema ir nabaga, jo ... ir / nav ... . 

Pavasaris ir bagāts, jo ... ir / nav ... . 

Pavasaris ir nabags, jo ... ir / nav ... . 

Skolotājs skolēniem liek izvēlēties 

vienu no apgalvojumiem un to 

pamatot. 

Skolēni izvēlas vienu apgalvojumu 

un to pamato. 

 Jāpievērš uzmanība valodas 

konstrukcijai Nav (kā?) ... . 

Nobeigums (10 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

6. Skolotājs māca skolēniem rotaļu 

Bagātais un nabagais. Skolotājs lūdz 

pievērst uzmanību, kurš rotaļā ir 

bagātais un kurš – nabagais. 

Skolēni iet rotaļā.  

Pēc rotaļas skolēni izsaka savas 

domas, kāpēc rotaļai ir šāds 

nosaukums un kā to saprast. 

Mācību filma 

Bagātais un 

nabagais. 
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1. Lasi vai noklausies tekstu! Pasaki, kas ir ziem

Ziema. Ir auksti. Krīt sniegpārslas. Zeme ir balta.

Pūš auksts vējš. Snieg. Laukā ir putenis. Uz zemes ir kupenas.

Upes un ezerus klāj biezs ledus.   

Logos zied leduspuķes. 

Saule ir auksta. Tā nesilda. 

 

2. Lasi vai noklausies tekstu! Pasaki, kas ir pavasar

Ir agrs pavasaris. Sniegs ir nokusis. Mež

Uz ceļa ir lielas peļķes un daudz mazu strautu.

Debesis ir pelēkas. Reizēm līst lietus.

Bet arvien biežāk uzspīd saule. Tā ir silta.

Plaukst pūpoli un pirmie pavasara ziedi. Atlido putni

ausies tekstu! Pasaki, kas ir ziemā! 

rslas. Zeme ir balta. 

 ir putenis. Uz zemes ir kupenas. 

ausies tekstu! Pasaki, kas ir pavasarī! Kā vairs nav pavasarī? 

Ir agrs pavasaris. Sniegs ir nokusis. Mežā vairs nav sniega. Nav arī lielo kupenu. 

es un daudz mazu strautu. 

st lietus.  

ā ir silta. 

poli un pirmie pavasara ziedi. Atlido putni. 
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SILTS AUKSTS 

BIEZS PLĀNS 

GAISMA TUMSA 

GARA ĪSA 

APMĀCIES SAULAINS 

PELĒKS KRĀSAINS 

CIETS MĪKSTS 

SLAPJŠ SAUSS 

BAGĀTS NABAGS 
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6. nodarbība  

B R A U C A M   U Z   L A T V I J U! 

Nodarbības mērķis. Pilnveidot sarunas prasmes par Latviju un veicināt piederības izjūtu Latvijai. 

Nodarbības uzdevumi. 

Nostiprināt vārdu krājumu par Latviju, zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju. 

Iemācīties rotaļu Es ar sauli saderēju. Sekmēt animācijas filmas Māsa un brālis satura izpratni. 

Vingrināties lietot valodas modeli Es braucu uz ... .  

Ievads (5 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

1. Skolotājs uz tāfeles uzraksta:  

Baltijas jūra, ozols, Brīvības 

piemineklis, Daugava, Dziesmu 

svētki. Skolotājs lūdz skolēniem 

uzminēt, par ko būs šīs dienas stunda. 

Skolēni prognozē stundas tematu.   

2. Skolotājs aicina spēlēt spēli  

Meli vai patiesība. Skolotājs 

iepazīstina ar spēles noteikumiem – 

skolēniem uzmanīgi jāklausās 

skolotāja izteiktos apgalvojumus un, 

ja apgalvojums ir patiess, jāpaceļ 

rokas augšā; ja apgalvojums ir 

nepatiess, jāpaslēpj rokas zem  

galda.  

Skolēni spēlē spēli Meli vai 

patiesība. 

 Skolotājs var izteikt  

15–20 apgalvojumus atbilstoši 

skolēnu valodas zināšanu 

līmenim.  
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Skolotājs vada spēli un saka 

apgalvojumus: 

Latvija atrodas pie Atlantijas okeāna; 

Latvijā ir pilsēta Liepāja;  

Latvijā ir pilsēta Ņujorka; 

Latvijā dzīvo dinozauri; 

Latvijas galvaspilsēta ir Rīga. 

Galvenā daļa (30 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

3. Skolotājs māca bērniem rotaļu Es ar 

sauli saderēju. 

Skolēni iet rotaļā Es ar sauli 

saderēju. 

Mācību filma Es 

ar sauli saderēju. 

 

4. Skolotājs demonstrē bērniem  

animācijas filmu Māsa un brālis, 

pirms skatīšanās izdalot skolēniem 

darba lapas. 

Skolēni skatās animācijas filmu  

Māsa un brālis un aizpilda darba 

lapu. 

Animācijas filma 

pieejama: 

http://www.pasakas.net/

pasaku_kino/masa-un-

bralis/masa-un-bralis/    

Darba lapa 

pielikumā 31. lpp. 

Animācijas filmu var skatīties 

ar pārtraukumiem, ļaujot 

bērniem aizpildīt darba lapu. 

Animācijas filmu ieteicams 

noskatīties divas reizes. 

Nobeigums (5 min) 
Nr.  Skolotāja darbība Skolēna darbība Resursi Komentāri 

5. Skolotājs lūdz skolēnus sastāties 

vienā līnijā un pēc kārtas pabeigt 

teikumu Es braucu uz ... . Kad 

skolēns pareizi pasaka teikumu, viņš 

dodas vienu soli/pēdu uz priekšu.  

Skolēni sastājas vienā līnijā un iet 

vienu soli/pēdu uz priekšu tikai tad, 

ja var pateikt teikumu Es braucu  

uz ... . Uzvar tas, kurš tiek vistālāk. 

 Skolotājs nosaka, vai jāsauc 

vietas Latvijā vai jebkur 

pasaulē. 
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Skaties animācijas filmu Māsa un br

 

1. Kurp gribēja braukt māsa? Māsa grib

2. Ar ko māsa un brālis brauca uz Ameriku?

3. Kādā krāsā bija balons, ar ko mā

4. Kādus dzīvniekus māsa un brālis satika ce

______________________________________________

5. Ko tirgū nopirka brālis? _______

6. Kurp gribēja braukt brālis? _______

7. Ar ko brālis raka zemi? _______

8. Ko māsa un brālis visbiežāk saka

______________________________________________

9. Vai ceļojums notika īstenībā? _______

sa un brālis un ieraksti atbildes!  

āsa gribēja braukt uz ____________________________

lis brauca uz Ameriku?____________________________________

ar ko māsa lidoja uz Ameriku? ____________________________

sa un brālis satika ceļā? ____________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________

_________________________________________

____________________________________________

āk saka? ___________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________
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_____________________________ .  

_______________ .  

_________________________ . 

__________________________________ 

_______________________________ . 

_______________. 

______________ . 

______________ . 

________________ 

_______________________________ . 

_______________ . 


