
MĀCĪBU MATERIĀLI 
LATVIEŠU VALODAS 
APGUVEI 
REEMIGRĒJUŠO 
ĢIMEŅU SKOLĒNIEM

4.–5. KLASE

Mācību materiāli – darba lapas, digitālie uzdevumi, spēles un animācijas filmas – 
veidoti kā palīglīdzekļi reemigrējušo ģimeņu 4.–5. klases skolēniem. Mācību materiāli 
izmantojami, lai pilnveidotu skolēnu valoddarbības prasmes integrētā mācību procesā 
(apgūstot latviešu valodu un literatūru, dabaszinības, sociālās zinības, matemātiku, 
dizainu un tehnoloģijas, vizuālo mākslu), paplašinātu skolēnu latviešu valodas vārdu 
krājumu, ieinteresētu latviešu valodas un kultūras apguvē, atklātu valodas apguves 
daudzveidīgās iespējas un attīstītu saziņas prasmi, izkoptu prasmi izmantot saziņas 
situācijai atbilstošus valodas līdzekļus. Piedāvājam sešas integrētu mācību tematiskās 
grupas, kuru apguvi skolotājs var organizēt atbilstoši izvirzītajiem mācību uzdevumiem.



ES UN KULTŪRA
Šajā sadaļā ietverti temati: „Kultūras pasākumi”, „Es lasu”, „Luga”, „Komikss” un „Mājoklis”. Darba lapas 
papildina tematiska vārdnīca „Es un kultūra” animācijas filmas formātā. Darba lapas papildinātas ar 
četriem interaktīviem uzdevumiem zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei. 

Mācību saturu paredzēts apgūt 10 mācību stundās.

SAZIŅA
Šajā sadaļā ietvertie temati: „Iepazīsimies!”, „Labdien, skolotāj!”, 
„Sveiki, draugi!”, „Konflikts” un „Lūdzu, palīdziet!”. Darba lapas papildina 
vārdnīca „Sazināšanās” animācijas filmas formātā. 

Darba lapas papildinātas ar spēli zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei. Materiāls paredzēts 
10 mācību stundām.

VĀRDNĪCA „ES UN KULTŪRA”

VĀRDNĪCA „SAZINĀŠANĀS”

DARBA LAPAS „ES UN KULTŪRA” 

DARBA LAPAS „SAZIŅA” 

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/es-un-kultura
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/sazinasanas
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/11/ES-un-kultu_ra_web.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/11/6_sazinasanas_web.pdf


DZĪVE MEŽĀ
Šajā sadaļā ietverti temati: „Ozols un beka”, „Ozols” un „Mežs un 
sēnes”. Darba lapas papildina tematiska vārdnīca „Dzīve mežā” animācijas 
filmas formātā. Darba lapas papildinātas ar trim interaktīviem uzdevumiem zināšanu 
nostiprināšanai un pārbaudei. Mācību saturu paredzēts apgūt 10 mācību stundās.

MEŽA ĶĒNIŅA VALSTĪBĀ
Šajā sadaļā ietverti temati: „Latviešu tautas pasaka „Gliemezis””, „Ielūgums”, „Gatavošanās svinībām” 
un „Svinības”. Darba lapas papildina vārdnīca „Meža ķēniņa valstībā” animācijas filmas formātā. 
Darba lapas papildinātas ar pieciem interaktīviem uzdevumiem zināšanu nostiprināšanai un 
pārbaudei. Materiāls paredzēts 10 mācību stundām.

VĀRDNĪCA „MEŽA ĶĒNIŅA VALSTĪBĀ” 

VĀRDNĪCA „DZĪVE MEŽĀ” 

DARBA LAPAS „MEŽA ĶĒNIŅA VALSTĪBĀ”

DARBA LAPAS „DZĪVE MEŽĀ” 

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/meza-kenina-valstiba
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/dzive-meza
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/11/Mez_a_k_e_nin_a_valsti_ba__web.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/11/Dzi_ve_mez_a__web.pdf


LAIKA RITĒJUMS
Šajā sadaļā ietvertie temati: „Kalendārs”, „Laiks”, „Saulgrieži” un 
„Tradīcijas”. Darba lapas papildina vārdnīca „Laika skaitīšana” animācijas 
filmas formātā. Darba lapas papildinātas ar deviņiem interaktīviem uzdevumiem 
zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei, kā arī diviem izziņas video. Materiāls paredzēts 
10 mācību stundām.

ZEME VISUMĀ
Šajā sadaļā ietvertie temati: „Kas noticis?”, „Uzzīmē man jēriņu!”, „Planētas”, „Zeme”, „Nezināmās 
pasaules” un „Mēs Visumā”. Darba lapas papildina vārdnīcas „Kosmoss” un „Uzzīmē man jēriņu!” 
animācijas filmu formātā. Darba lapas papildinātas ar trim interaktīviem uzdevumiem zināšanu 
nostiprināšanai un pārbaudei, kā arī trim izziņas video. Materiāls paredzēts 10 mācību stundām.

VĀRDNĪCA „UZZĪMĒ MAN JĒRIŅU!” 

VĀRDNĪCA „KOSMOSS” 

DARBA LAPAS „ZEME VISUMĀ” 

VĀRDNĪCA „LAIKA SKAITĪŠANA”

DARBA LAPAS „LAIKA RITĒJUMS”

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/uzzime-man-jerinu
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/kosmoss
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/11/5_zemevisuma_web.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/laika-skaitisana
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/11/4_laikaritejums_web.pdf

