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Priekšvārds
Liela ir katra latviešu valodas kā otrās valodas skolotāja atbildība jebkurā
situācijā, bet jo īpaši, ja latviešu valodas apguvējs ir ar vēl mazu valodas lietotāja pieredzi, ja viņš vēl tikai apgūst dzimtās valodas mācīšanās prasmi u. c.
pamatprasmes.
„Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase. Skolotāja grāmata” ir
mācību līdzekļu komplekta daļu – „Latviešu valoda mazākumtautību skolā.
1. klase. Mācību grāmata”, „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase.
Darba burtnīca” – metodiskais līdzeklis.
Minētā metodiskā izdevuma pirmajā daļā piedāvāta autorprogramma latviešu valodas apguvei mazākumtautību skolas 1. klasē. Mācību priekšmeta
programmā nosaukts latviešu valodas mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi, atklāta latviešu valodas kā mācību priekšmeta mācību satura apguves
secība, paredzot arī stundu skaitu konkrēta mācību temata apguvei, definēts
plānotais rezultāts atbilstīgi latviešu valodas un literatūras pamatizglītības standartam skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas
(http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/info.shtml), sniegtas norādes par mācību saturu, ko ieteicams caurviju pilnveidot.
Autorprogrammai pilnā mērā atbilst mācību līdzekļu komplekta iepriekš
nosauktajos izdevumos iekļautais saturs.
Metodiskā izdevuma otrajā daļā raksturoti gan latviešu valodas mācību
priekšmeta programmas īstenošanai paredzētie līdzekļi, gan to struktūra, kā
arī sniegts mācību satura izvēles lingvodidaktiskais pamatojums.
Lai palīdzētu skolotājam plānot savu profesionālo darbību, piedāvāts mācību satura plānojums pa stundām. Protams, tam ir tikai ieteikuma raksturs,
jo kopumā par to ir atbildīgs skolotājs atbilstoši konkrētajai pedagoģiskajai
situācijai. Vienlaicīgi norādīts, kurš mācību grāmatas (turpmāk – MG), darba
burtnīcas (turpmāk – DB), darba lapas (turpmāk – DL) vai skolotāja grāmatas (turpmāk – SG) ievietotais metodiskais materiāls paredzēts konkrētām
mācību stundām. Sniegti arī īsi metodiskie komentāri par to, kam autores
plānojušas pievērst uzmanību mācību procesā, norādīta informācija par papildu resursiem u. c. Komentāri un idejas papildu darbam dotas tikai tajos
gadījumos, kuros mācību līdzekļu komplekta autores rosina pievērst īpašu
uzmanību.
Trešajā daļā piedāvātas idejas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai.
Metodiskā izdevuma nobeigumā ir izmantotās literatūras saraksts, kā arī
pielikumi.
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Pielikumos ievietotā materiāla īss raksturojums atrodams otrajā un trešajā nodaļā.
Metodiskā izdevuma autores ir Jūrmalas Mežmalas pamatskolas latviešu valodas skolotāja Zaiga Dambe, Rīgas 22. vidusskolas latviešu valodas
skolotāja Iveta Marševska un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore Zenta Anspoka.
Metodiskais izdevums un mācību līdzekļu komplekts sagatavots un izdots
ar Latviešu valodas aģentūras metodisko un finansiālo atbalstu.

Cerībā, ka mūsu idejas Jums, cienījamo skolotāj, atvieglos darbu,
gatavojoties mācību stundām un tās vadot, un vēlot radošus panākumus,
mācību līdzekļu komplekta autores.
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1. Latviešu valodas mācību
priekšmeta programma
Latviešu valodas mācību priekšmeta programma 1. klasei skolās, kas
īsteno mazākumtautību izglītības programmas, izstrādāta saskaņā ar
Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Izglītības likumu, 2013. gada 6. augusta
MK noteikumiem Nr. 530 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu,
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības izglītības
programmu paraugiem un mācību priekšmeta Latviešu valoda un literatūra
mazākumtautību izglītības programmās. Mācību priekšmeta standartu 1.–
9. klasei u. c. normatīvajiem aktiem.
Vērā ņemti arī ieteikuma rakstura materiāli – Latviešu valoda un literatūra 1.–9. klasei skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas,
mācību priekšmeta programmas paraugs (VISC, 2005) u. c.
Latviešu valodas mācību priekšmeta programma ir pēctecīgi saskaņota ar
pirmsskolas izgltības vadlīnijām – 2012. gada 31. jūlija MK noteikumiem Nr.
533 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.
Mācību priekšmeta programmas metodoloģisko pamatu veido otrās valodas
apguves teorijas un metodika Latvijā (Nau, 2002; Šalme, 2006, 2011; Lazdiņa, Šalme, 2008; Lazdiņa, 2007; Anspoka, Lanka, Papule u. c., 2000), psiholoģijas teorijas par jaunākā skolas vecuma bērnu fizioloģisko, psiholoģisko un
sociālo attīstību un mācīšanās pieredzes veidošanos (Svence, 1999; Абрамова,
2002; Крайг, 2000; Sousa, 2001).
Latviešu valodas mācību priekšmeta programma 1. klasei veidota tā, lai
skolēns, izmantojot iepriekšējā izglītības posmā apgūto pieredzi, varētu pilnveidot klausītiesprasmi, runātprasmi, lasītprasmi un rakstītprasmi latviski,
kā arī apgūtu jaunas zināšanas un prasmes lietot valodu skolēna pieredzei
atbilstošās situācijās mācību procesā un ārpus tā.
Latviešu valodas mācību priekšmeta programma 1. klasē paredzēta 140 mācību stundām (4 mācību stundas nedēļā).
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1.1. Latviešu valodas mācību mērķis un uzdevumi
Mācību mērķis. Palīdzēt skolēnam apgūt sākotnējo prasmi izmantot latviešu valodu kā otro valodu ikdienas saziņā un mācību procesā un mācīties
saskatīt iespējas tās pilnveidei.
Mācību priekšmeta uzdevumi.
1. Mācīties izprast un apgūt sākotnējo prasmi praksē izmantot dažādas saziņas funkcijas (izziņas, ekspresīvās, socializācijas, sociālās kontroles, regulatīvās u. c.) un saziņas veidus atbilstīgi saziņas mērķim.
2. Gūt priekšstatu par latviešu valodu kā zīmju sistēmu un sākt mācīties jēgpilnus, precīzus un pareizus izteikumus mutvārdu un rakstu runā.
3. Mācīties patstāvīgi iegūt informāciju dažādu žanru tekstos, tos analizēt un
vērtēt.
4. Pilnveidot izpratni par latviešu valodas apguves un izmantošanas daudzveidīgām iespējām, lai turpinātu mācīties patstāvīgi pilnīgot savas valodas
prasmes un lietot valodu citu mācību priekšmetu apguvē.
Latviešu valodas mācību saturs izvēlēts, ņemot vērā vairākus savstarpēji
saistītus vispārdidaktiskus un lingvodidaktiskus nosacījumus.
Svarīgākie no tiem ir šādi:
• respektēts valsts pamatizglītības standartā „Latviešu valoda un literatūra
mazākumtautību izglītības programmās. Mācību priekšmeta standarts 1.–9.
klasei” noteiktais obligātais latviešu valodas mācību priekšmeta saturs skolēna valodas kompetences, komunikatīvās kompetences, sociokultūras kompetences un valodu mācīšanās kompetences apguvei to savstarpējā saistībā
noteikto tamatisko loku ietvaros;
• mācību priekšmeta programmā latviešu valodas mācību saturs sakārtots
pakāpeniski un pēctecīgi latviešu valodas kā domāšanas, saziņas, pasaules
izziņas nodrošināšanai un valodas kā zīmju sistēmas iekšējai loģikai;
• ņemts vērā, ka 1. klases skolēni apgūst arī dzimto valodu, un tāpēc, cik vien
iespējams, respektēts tas, kā izpratni par dzimtās valodas sistēmu un apgūtās vispārīgās prasmes skolēns var izmantot arī latviešu valodas kā otrās
valodas apguvē vai dažkārt otrādi;
• latviešu valodas mācību saturā ietvertas zināšanas par etnosu tradicionālo
kultūru un literatūru;
• izvēloties saturu un paredzot metodiku tā apguvei, programmā ievērotas
arī citu 1. klasē paredzēto mācību priekšmetu satura apguves prasības, lai
skolēns varētu sekmīgāk valodu izmantot kā līdzekli šo priekšmetu satura
apguvei bilingvāli;
• ņemot vērā, ka 1. klases skolēni latviešu valodas sākotnējo prasmi ir apguvuši jau pirmsskolas izglītības programmā, saglabāta un pēctecīgi izvērsta
latviešu valodas kā integrēta kursa, kurā sintezējas klausītiesprasmes, runātprasmes, lasītprasmes un rakstītprasmes apguve, savstarpējā saistība;
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• līdzīgi kā pirmsskolā un dzimtās valodas mācību priekšmeta programmā,
metodiski latviešu valodas mācību saturs sakārtots trīs savstarpēji saistītos
posmos: pirmsābeces posms (1.–4. nedēļa), ābeces posms (5.–20. nedēļa) un
pēcābeces posms (21.–34. nedēļa); katra iepriekš nosauktā posma mērķis un
saturs raksturots metodiskā līdzekļa 2. nodaļā.
Daži paskaidrojumi, lai būtu ērtāk lietot latviešu valodas mācību priekšmeta programmu
Tā kā latviešu valodas kā otrās valodas mācību satura lingvistiskā un didaktiskā pamatvienība ir teksts, tad programmā ietvertais mācību saturs sakārtots tematiski. Temati un tam atbilstošie apakštemati izvēlēti, pēctecīgi
turpinot paplašināt skolēna pieredzi par apkārtējo pasauli, skolēnam dodot
iespēju latviešu valodu lietot reālās saziņas situācijās. Temati un apakštemati
palīdz precizēt temata ietvaros paredzēto tekstu saturu un apgūstamo valodas mācības saturu.
Mācību saturs sadalīts tematos un apakštematos pa nedēļām. Mācību
priekšmeta programmas tematu un apakštematu ietvaros skolēns sistēmiski
apgūst atbilstošu leksiku, prasmi izmantot konkrētas valodas funkcijas saziņā
un runas etiķeti, kā arī tās gramatikas likumības, kas palīdzēs viņam pakāpeniski apgūt prasmi veidot patstāvīgus izteikumus, vēlāk – arī savu tekstu.
Konkrēta apakštemata plānotā mācību satura apguvei nedēļas ietvaros paredzēts noteikts stundu skaits (sk. ierakstus iekavās).
Mācību satura sadalījums pa stundām saistībā ar mācību līdzekļu komplektā ietvertajiem uzdevumiem un to mērķi atklāts šī metodiskā izdevuma
2. daļā. Šajā daļā piedāvāti arī papildu resursi darba diferencēšanai un individualizēšanai, skolēna mācību sasniegumu pārbaudei un pašpārbaudei, kā
arī skolēna papildu intereses rosināšanai par valodu un tās likumsakarībām.
Protams, skolotājs mācību saturu ir tiesīgs mainīt, precizēt vai kā citādi rīkoties atbilstīgi nepieciešamībai 140 stundu ietvaros mācību gada laikā.
Apzināti diferencēts plānotais rezultāts (gūt priekšstatu, paplašināt priekšstatu, apgūt zināšanas, prasmes, mācīties). Šādi tiek norādīts, kurā līmenī
skolēnam paredzēts apgūt konkrēto mācību saturu. Lielu daļu mācību satura
jautājumu skolēns vēl tikai mācās, un caurviju šī pieredze tiks pilnveidota
turpmākajos latviešu valodas apguves posmos (šī informācija norādīta slīprakstā).
Starppriekšmetu saiknes nodrošināšanai īpaša vērība veltīta dzimtās valodas, sociālo zinību, dabaszinību u. c. mācību priekšmetu satura saskaņojumam.
Mācību priekšmeta programmā ietvertais mācību priekšmeta saturs paredzēts, lai palīdzētu skolēnam vienlaicīgi un savstarpējā saistībā apgūt ne tikai
speciālās zināšanas un prasmes (valodas kompetence un komunikatīvā kom7

petence), bet arī vispārīgās prasmes, t. i., prasmi analizēt, secināt, salīdzināt,
saskatīt kopīgo un atšķirīgo, uztvert, saprast, izprast un vērtēt tekstā pausto
informāciju, savas domas pamatot (sociokultūras kompetence), sadarboties
ar citiem, organizēt savu un citu darbu, ja tas nepieciešams, strādājot pārī vai
grupā, strādāt patstāvīgi (mācīšanās kompetence) u. c.
Mācību priekšmeta programmā slīprakstā norādīta leksika, runas modeļi,
kā arī tādi jautājumi, kuriem galvenokārt ir sociokultūras konteksts.
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Personas informācijas sniegšana /
iegūšana.
Atbildes uz jautājumiem, lietojot
konkrētas frāzes.
Stāstījums, izmantojot vizuālo
informāciju.

Uzmanīgi! Ceļš!
4 stundas

1.3.

Transporta līdzekļi.
Krāsas.

Skolas mācību procesam
nepieciešamo lietu nosaukšana.
Apstiprinājums, noliegums.
Skaitīšana, lietu skaita nosaukšana.

Skolnieks, skolniece, skolēni.
Skolotājs, skolotāja.

Sasveicināšanās un atvadīšanās
frāzes.
Pieklājības frāzes.
Vārda un uzvārda lietojums latviešu
valodā.
Personas uzruna latviešu valodā.
Amata / profesijas nosaukuma
lietojums latviešu valodā.

Valodas komunikatīvās funkcijas,
runas etiķete un leksika

Kas ir manā
skolas somā?
4 stundas

Labdien!
Iepazīsimies!
6 stundas

Apakštemats/
stundu skaits

1.2.

1.1.

Nr.

Īpašības vārda un lietvārda saskaņošana
dzimtē, skaitlī un locījumā.
Lietvārds vienskaitļa akuzatīvā un
instrumentālī.

Lietvārds vienskaitļa lokatīvā.
Piederības vietniekvārds datīvā.
Pamata skaitļa vārds 1-10 kopā ar lietvārdu.
Es dzīvoju... . Tu / viņš / viņa dzīvo... .
Kur tu / viņš / viņa dzīvo?
Kā tevi / viņu sauc? Mani / viņu sauc … .
Ar ko tu brauc uz skolu?
Vai tu ej kājām? Es eju kājām.
Es braucu ar... .
Es eju / braucu... .

Alfabēts.
Lietvārds vienskaitļa nominatīvā, vokatīvā un
lokatīvā.
Personu vietniekvārdi es, tu.
Partikulas jā, nē.
Tas ir... . Tā ir … .
Mans… . Mana… . Mani… .
Tas ir mans ... . Tā ir mana ... . Tavs / tava ... .
Man / tev ir... .
Kas tas / tā / tie / tās ir?
Kas ir?

1. Es esmu skolēns (14)
Es esmu... . Tu esi ... . Mēs esam ... .
Viņš / viņa ir ... .
Mani / tevi / viņu sauc... .
Mans vārds ir ... . Mans uzvārds ir... .
Jā, es esmu ... . Nē, es neesmu ... .
Kā tevi / viņu sauc? Mani sauc... .
Labdien! Labvakar! Sveiki!
Uz redzēšanos!
Paldies! Lūdzu!

Valodas modeļi un likumības

Mācību saturs
Sasniedzamais rezultāts

Mācās nosaukt lietu skaitu (skaitļa vārda un lietvārda saskaņojums
dzimtē un skaitlī).
Mācās nosaukt skolas lietas un stāstīt par tām.
Mācās salīdzināt lietas, nosaukt priekšmetu krāsu, lietot īpašības
vārdu kopā ar lietvārdu.
Mācās pareizi artikulēt skaņas vārdos.

Ir priekšstats par latviešu valodas alfabētu.
Prot sniegt un iegūt nepieciešamo informāciju par personu:
nosaukt / pajautāt vārdu un uzvārdu, uzrunāt personu.
Prot nosaukt personas vārdu un uzvārdu, izmantojot vienskaitļa
1. un 2. personu vietniekvārdus es, tu.
Prot skaitīt līdz 10.
Prot norādīt vietu, izmantojot lietvārdu vienskaitļa lokatīvā.
Prot atbilstoši situācijai izteikt apstiprinājumu vai noliegumu
(jā / nē; ir / nav).
Prot nosaukt biežāk lietojamos transporta līdzekļus.
Mācās izteikt piederību, izmantojot piederības vietniekvārdus
,,mans / mana, tavs / tava”, ,,mūsu” un personu vietniekvārdus
vienskaitļa datīvā ,,man, tev”.

1.2. Latviešu valodas mācību saturs
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Mana ģimene
Ii , Īī, Uu, Ūū
5 stundas

Mana māja. Mans
dzīvoklis
Aa, Āā, Mm,
Nn, Ņņ
4 stundas

Mana ikdiena
Ee, Ēē, Oo,
Ll , Ļļ
7 stundas

2.1.

2.2.

2.3.

Diennakts daļu nosaukumi.
Ēdienreižu nosaukumi.
Pulksteņa laiks.
Mācību stundu nosaukumi.
Instrukcijas sporta un citās stundās.
Pieklājības frāzes.
Cilvēka ķermeņa daļu nosaukumi.

Jautājumi un atbildes, stāstījums par
tematu.
Pulksteņa laika apaļu stundu
(no 1 līdz 12) norāde.
Rīkojums pavēles izteiksmē.

Cik? Cikos?
Cik ir pulkstenis?
Pulkstenis ir… .
Deviņos es ceļos... .
Man ir… .
Es mostos, ceļos… .
Pa labi, pa kreisi .
Celies!
Atvainojiet!
Sēdies, lūdzu!
Atveriet burtnīcas!
Paņemiet pildspalvas!
Rakstiet!

Jautājumi un atbildes, stāstījums par Kur ir …?
Cik? Kurā?
ģimeni un māju.
Uz / zem / pie / aiz… .
Telpu, priekšmetu un mēbeļu, mājas
Prievārdi pie, uz, zem, aiz kopā ar lietvārdu.
konstrukcijas daļu nosaukumi.
Kārtas skaitļa vārdi kopā ar lietvārdu lokatīvā.

2. Es nāku no savām mājām (16)
Jautājumi un atbildes, stāstījums par Tā ir mana ģimene / radi.
ģimeni.
Mana māmiņa / māsa / māsīca / tante /
Apstiprinājums, noliegums,
vecmāmiņa ir... .
izmantojot norādāmo vai piederības Mans tētis / brālis / brālēns / vectēvs / tēvocis
ir... .
vietniekvārdu.
Stāstījums par sevi, lietojot 1., 2., 4., 5. Man ir / nav... .
deklinācijas lietvārdu vienskaitļa D.;
1., 2. personas personu vietniekvārdu Norādāmie vietniekvārdi tas, tā, tie, tās.
D. un piederības vietniekvārdu.
Lietvārds, 1. un 2. personas vietniekvārdi
vienskaitļa datīvā.
Lietvārds vienskaitļa ģenitīvā.
Ģimenes locekļi un tuvākie radinieki.
Piederības vietniekvārdi mans, mana.

Mācās nosaukt tuvākos ģimenes locekļus, radiniekus, dzīvas būtnes
un priekšmetus vienskaitlī un daudzskaitlī.
Mācās nosaukt lietu skaitu un secību (skaitļa vārda un lietvārda
saskaņojums dzimtē un skaitlī).
Mācās pajautāt par pulksteņa laiku un stāstīt par savu dienas
plānojumu, norādot pulksteņa laiku.
Mācās lietot prievārdus ,,pie, uz, zem, aiz” kopā ar lietvārdu
(vienskaitļa ģenitīvs).
Mācās saskatīt atbilsmi starp skaņu un burtu.
Mācās lasīt un rakstīt vārdus tekstā ar jaunapgūtajiem burtiem.

Prot norādīt uz objektiem, lietojot norādāmos vietniekvārdus
tas, tā, tie, tās.
Prot izteikt piederību, izmantojot lietvārdu, 1. un 2. personas
personu vietniekvārdus vienskaitļa datīvā, piederības
vietniekvārdus mans, mana.
Prot jautāt, atbildēt, veidot teikumu, izmantojot personu
vietniekvārdus man, tev un valodas konstrukcijas man ir, man
nav.
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Rudens pilsētā
Tt
4 stundas

Rudens mežā
Ss, Šs
4 stundas

3.2.

3.3.

Rudens dārzā
Pp, Bb
4 stundas

3.1.

Apģērba nosaukumi.
Laika apstākļi.

Jautājumi un atbildes, stāstījums par
tematu.
Uzmanības pievēršana.
Norādes uz objektu.

Koku, dzīvnieku, putnu un sēņu
nosaukumi.
Krāsu nosaukumi.

Darbības vārdi ģērbt, likt, siet vienskaitļa
1. personā.
Lietvārds vienskaitļa nominatīvā un ģenitīvā.

Auksts laiks.
Silts laiks.
Uzmanīgi!
Nekāp ūdenī!
Līst lietus!
Lietains laiks.
Lietaina diena.
Kas ir…?
Kā nav?

Darbības vārdi iet, ņemt, lasīt vienskaitļa
1.-3. personā.

Jautājumi un atbildes, stāstījums par Saģērbies silti!
Cik jauks laiks!
tematu.
Es atradu... .
Sajūsmas, patikas izteikšana.

3. Rudens dāvanas (12)
Jautājumi un atbildes, stāstījums par Kas garšo?
tematu.
Man garšo... .
Kas aug / neaug dārzā?
Dārzeņu, augļu, nosaukumi.
Lietvārda lietojums vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā un akuzatīvā.
Darbības vārds pirkt vienskaitļa 1.-3. personā
un darbības vārds pārdot vienskaitļa
3. personā.

Mācās saskatīt atbilsmi starp skaņu un burtu, lasīt un rakstīt vārdus
tekstā ar jaunapgūtajiem burtiem.
Mācās jautājumos un atbildēs lietot personu vietniekvārdus
vienskaitļa un daudzskaitļa 1.-3. personā kopā ar lietvārdu
ģenitīvā, akuzatīvā un lokatīvā pēc parauga.
Mācās uztvert vārda „lasīt” nozīmi atbilstoši kontekstam.
Mācās veidot secīgu stāstījumu pēc parauga.

Prot nosaukt dzīvas būtnes, priekšmetus un parādības
vienskaitlī un daudzskaitlī pēc parauga.
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Es lasu un rakstu
latviski
Gg, Ģģ
4 stundas

Latvijas pilsētas
Rr, Kk, Ķķ
4 stundas

4.2.

4.3.

Kas ir Latvija?
Dd
4 stundas

4.1.

Pasaka.
Mīkla.

Jautājumi un atbildes, stāstījums par
tematu.
Teksta atstāstīšana.
Emocionālas attieksmes izteikšana
pret personu vai situāciju.
Vēlējums.

Prievārds par kopā ar lietvārdu.
Lietvārds vienskaitļa datīvā.
Lietvārds pamazināmajā formā (grāmata –
grāmatiņa).

Ko lasa...? Par ko lasu..?
Es vēlos... . Tu vēlies... .
Mēs vēlamies... .

Lietvārda un īpašības vārda saskaņojums
dzimtē, skaitlī un locījumā.
Darbības vārds braukt tagadnē un nākotnē
vienskaitļa 1. personā.

Jautājumi un atbildes, stāstījums par Uz kurieni tu brauc?
Ko es daru? Ko tu dari?
tematu.
Es darīšu / tu darīsi… (kur?).
Virzienu, vietas norādes.
Es pērku ...(ko?).
Pa labi, pa kreisi, tālāk, taisni priekšā.
Pilsētu nosaukumi.

4. Latvija - zeme, kurā es dzīvoju (12)
Jautājumi un atbildes, stāstījums par Kur ir...? Kas ir…? Kā nav? Kam ir…?
Es dzīvoju... . Tu, viņš, viņa, dzīvo... .
tematu.
Mēs dzīvojam... .
Apsveikums.
Esmu dzimis / dzimusi.
Pateicība.
Apsveicu svētkos!
Latvijas vietvārdu, vēsturisko novadu Priecīgus svētkus!
nosaukumi.
Paldies par dāvanu!
Latvijas valsts simboli (himna, karogs,
ģerbonis).
Lietvārds vienskaitļa un daudzskaitļa
Latvijas karte.
nominatīvā, ģenitīvā, akuzatīvā un lokatīvā.

Mācās saskaņot lietvārdu un īpašības vārdu dzimtē, skaitlī un
locījumā.
Mācās nosaukt vietu un virzienu, izmantojot prievārdu ,,uz” un
vietu nosaukumus.
Mācās norādīt virzienu un vietu, izmantojot norādes ,,pa labi, pa
kreisi, tālāk, taisni priekšā”.
Mācās lietot prievārdu ,,par” kopā ar lietvārdu vienskaitļa
akuzatīvā.
Mācās jautājumos un atbildēs lietot lietvārdus vienskaitļa un
daudzskaitļa nominatīvā, ģenitīvā, datīvā, akuzatīvā un lokatīvā.
Mācās jautāt un atbildēt, lietojot teikumos darbības vārdu ,,braukt”
tagadnē un nākotnē vienskaitļa 1. personā.
Mācās saskatīt atbilsmi starp skaņu un burtu, lasīt un rakstīt vārdus
tekstā ar jaunapgūtajiem burtiem.
Mācās izmantot lietvārdu pamazināmās formas savas attieksmes
paušanai atbilstoši situācijai.
Mācās izteikt novēlējumu un savu vēlēšanos.
Mācās atstāstīt pasaku pēc dotajiem norādījumiem.
Mācās norādīt virzienu, izmantojot ķermeņa valodu.
Mācās aizpildīt tabulu, izmantojot kartē sniegto informāciju.

Prot nosaukt dzīvas būtnes, priekšmetus un parādības
vienskaitlī un daudzskaitlī pēc parauga.
Prot nosaukt darbības vietu un izteikt piederību tai pēc parauga.
Prot nosaukt Latvijas upes, ezerus, pilsētas, novadu.
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Ziemassvētki
klāt!
4 stundas

Gatavojamies
svētkiem
Cc, Čč, Vv
4 stundas

5.2.

5.3.

Ziema nāk!
Z z, Ž ž
4 stundas

5.1.

Darbības vārds tagadnē un pagātnē
vienskaitļa 1. personā kopā ar lietvārdu.
Lietvārds vienskaitļa un daudzskaitļa
akuzatīvā un instrumentālī.

Ko tu dari?
Es zīmēju …(ko?). Ar ko zīmēju, līmēju...?
Cik skaists! Cik skaista!

Ziemassvētku tradīcijas.
Apsveikums.
Rotaļa, rotaļlieta, rotājums.
Rotaļas noteikumi.

Jautājumi un atbildes, stāstījums par Priecīgus Ziemassvētkus!
tematu.
Apsveicu Ziemassvētkos!
Runas etiķetes normas novēlējumu
Paldies par dāvanu!
saņemšanas un izteikšanas laikā.
Sajūsmas izteikšana.
Publiska uzstāšanās, runājot no
galvas apgūtu tekstu.

Dzejolis.
Ziemassvētku tradīcijas.

Jautājumi un atbildes, stāstījums par
tematu.
Sajūsmas, patikas izteikšana.
Publiska uzstāšanās, deklamējot
dzejoli.

5. Ziemassvētku laiks (12)
Jautājumi un atbildes, stāstījums par Cik auksts…!
tematu.
Slidens!
Sajūsmas, patikas, rūpju izteikšana.
Nenokrīti!
Zied kaktuss. Zied leduspuķe.
Ziemas apģērba nosaukumi.
Darbības vārdi vilkt, apsiet, uzlikt, likt tagadnē
kopā ar lietvārdu.

Mācās saskatīt atbilsmi starp skaņu un burtu, lasīt un rakstīt vārdus
tekstā ar jaunapgūtajiem burtiem.
Mācās paust emocijas un rūpes atbilstoši situācijai.
Mācās lietot vārdu savienojumus tiešajā un pārnestajā nozīmē
atbilstoši situācijai (,,zied kaktuss, zied leduspuķe”).
Mācās paust attieksmi, lietojot lietvārdu pamazināmās formas
vienskaitlī.
Mācās izstāstīt rotaļas noteikumus, izmantojot konkrētus
nosacījumus.
Mācās izprast latviešu tautas Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas
un par tām stāstīt.
Mācās pēc parauga pašvērtēt savu darbu un sasniegumus valodas
mācīšanās procesā.

Prot nosaukt dzīvas būtnes, priekšmetus un parādības
vienskaitlī un daudzskaitlī.
Prot nosaukt un saskaņot priekšmetu un dzīvu būtņu
nosaukumus ar īpašības vārdu dzimtē, skaitlī un locījumā.
Prot izteikt sajūsmu, novēlējumu un pateikties par saņemto
dāvanu vai novēlējumu pēc parauga.
Prot jautāt un atbildēt pēc parauga, lietojot 1. un 2. personas
vietniekvārdus un darbības vārdus vilkt, apsiet, uzlikt, likt
tagadnē kopā ar lietvārdu akuzatīvā.
Prot jautāt un atbildēt pēc parauga, lietojot darbības vārdu
gatavot tagadnē un pagātnē vienskaitļa 1.–3. personā kopā ar
lietvārdu akuzatīvā.
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Ko darām,
kad laukā salst?
F, f
4 stundas

Mēs slēpojam un
slidojam
H, h
4 stundas

6.2.

6.3.

Laimīgu
Jauno gadu!
J, j
4 stundas

6.1.

Jautājumi un atbildes, stāstījums par Darbības vārdi slēpot, slidot, braukt ar
tematu.
ragaviņām vienskaitļa 1.–3. personā un
daudzskaitļa 1. personā.
Galda spēļu nosaukumi un to
Darbības vārdi nosaldēt, nodomāt, nenosalt,
noteikumi.
sastrīdēties pagātnē un nākotnē vienskaitļa
1. personā.
Kārtas skaitļa vārdu (1.–12.) saskaņojums ar
lietvārdu.

Mācās saskatīt atbilsmi starp skaņu un burtu, lasīt un rakstīt vārdus
tekstā ar jaunapgūtajiem burtiem.
Mācās kārtas skaitļa vārdus (1.–12.) saskaņot ar lietvārdu dzimtē
un skaitlī.
Jautājumi un atbildes, stāstījums par Darbības vārdi slēpot, slidot, braukt ar
Mācās izvērtēt notikumus, situāciju un to izteikt, lietojot izteikumus
ragaviņām, spēlēt, pikoties tagadnē vienskaitļa ,,tas ir pareizi, tas ir nepareizi”.
tematu.
1.–3. personā un daudzskaitļa 1. personā.
Darbības norises laika izteikšana.
Mācās pēc parauga veidot telefonsarunu par sporta spēli.
Mācās stāstīt galda spēles noteikumus un pasaku.
Ziemas sporta veidu nosaukumi.
Mācās stāstīt par notikumu, lietojot vārdus ,,nosaldēt, nodomāt,
nenosalt, sastrīdēties” pagātnē un nākotnē vienskaitļa 1. personā.

6. Ziemas prieki (12)
Jautājumi un atbildes, stāstījums par Kārtas skaitļa vārdi kopā ar sieviešu un vīriešu Prot nosaukt mēnešus un dienas, lietojot lietvārdu vienskaitļa
tematu.
dzimtes lietvārdiem.
un daudzskaitļa nominatīvā un lokatīvā.
Prot stāstīt par brīvo laiku, lietojot vārdus slēpot, slidot, braukt ar
Kalendārs.
ragaviņām tagadnē vienskaitļa 1.–3. personā un daudzskaitļa
Mēnešu, gadalaiku, dienu nosaukumi.
1. personā.
Ir paplašināts priekšstats par latviešu valodas alfabētu.
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7.3.

Meteņi
4 stundas

7.2. Uzmanīgi!
Bīstami!
4 stundas

7.1. Ziema
atvadās
4 stundas

Prievārdi uz, pie, zem kopā ar lietvārdu.
Īpašības vārda pamata un pārākā pakāpe.

Slidens!
Uzmanīgi!
Krīt lāstekas un sniegs!
Palīgā!
Bīstami!
Esmu slims / slima.
Man ir slikti.

Darbības vārdi ēst, cept, mazgāt, tīrīt, gatavot
(ēst) vienskaitļa 1.–3. personas tagadnē.
Darbības vārds iet tagadnē vienskaitļa un
daudzskaitļa 1.–3. personā.
Lietvārds vienskaitļa un daudzskaitļa
Dažādu tautu Meteņu svinēšanas instrumentālī.
tradīcijas.
Galda piederumi, trauki, virtuves
mēbeles.
Ēdienreizes.

Jautājumi un atbildes, stāstījums
par Meteņiem.
Attieksmes izteikšana.
Pieklājības frāzes pie galda.

Dabas parādības.
Veselības stāvokļa, pašsajūtas
apraksts.

Jautājumi un atbildes, stāstījums
par laika apstākļiem, veselību
utt.
Brīdinājuma izteikšana.
Drošības noteikumi.

Dabas parādību nosaukumi.
Anketa.

7. Ziema galā! (12)
Jautājumi un atbildes, stāstījums Īpašības vārda pamata pārākā pakāpe.
par tematu.
Antonīmi.

Mācās stāstīt par savu pašsajūtu.
Mācās salīdzināt objektus un izteikumā lietot īpašības vārda pamata un
pārāko pakāpi.
Mācās uzdot, minēt un sacerēt mīklas par tematu.
Mācās veidot tekstu pēc parauga.
Mācās veidot anketu pēc parauga.
Mācās izteikt brīdinājumu dažādās sadzīves situācijās.
Mācās izprast dažādu tautu Meteņu svinēšanas tradīcijas un par tām stāstīt.

Prot veidot stāstījumu pēc parauga.
Prot jautāt un stāstīt par notikumu, situāciju, lietojot lietvārdus vienskaitļa
ģenitīvā kopā ar prievārdiem uz, pie, zem.
Prot jautāt un stāstīt par notikumu, situāciju, lietojot darbības vārdu iet
tagadnē vienskaitļa un daudzskaitļa 1., 2. personā.
Prot klausīšanās procesā novērtēt situāciju un atbilstoši reaģēt.
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8.3. Pavasaris
krāsās
4 stundas

8.2. Pavasara
skaņas
5 stundas

8.1. Pavasara
pirmie
vēstneši
5 stundas

Apstākļa vārdi priekšā, vidū, aizmugurē .
Darbības vārdi dziedāt, spēlēt, aplaudēt, taurēt
tagadnē vienskaitļa un daudzskaitļa 1.–3.
personā.

Ziedu, augu un kukaiņu
nosaukumi.

Jautājumi un atbildes, stāstījums Skaties!
par tematu.
Skatieties!
Uzruna.
Klausies! Klausieties!
Uzmanības pievēršana.

Putnu nosaukumi.
Mūzikas instrumentu nosaukumi.
Koncerta programma.

Jautājumi un atbildes, stāstījums
par tematu.
Piederības izteikšana.
Vietas norāde.

Dienas režīms.
Pulksteņa laiks.

Jautājumi un atbildes, stāstījums Cik? Cikos?
par tematu.
Pusstunda, pusnakts, pusgads.

8. Klāt pavasaris! (14)

Mācās veidot stāstījumu par savu pieredzi, mainot tekstā personu
vietniekvārdus.
Mācās nosaukt pulksteņa laiku.
Mācās teikumos izmantot salikteņus ,,pusstunda, pusgads, pusnakts”.

Prot veidot stāstījumu pēc attēla.
Prot teikumā saskaņot skaitļa vārdu ar lietvārdu dzimtē, skaitlī un locījumā.
Prot norādīt vietu, izmantojot apstākļa vārdus priekšā, vidū, aizmugurē.
Prot lietot darbības vārdus dziedāt, spēlēt, aplaudēt, taurēt tagadnē
vienskaitļa un daudzskaitļa 1.–3. personā.
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9.3. Pavasara
brīvdienas
4 stundas

9.2. Svinēsim
Lieldienas!
4 stundas

9.1. Lieldienas
gaidot
4 stundas

Jautājumi un atbildes, stāstījums Es protu... .
par tematu.
Es gribu iemācīties... .
Ko daru / darīšu?
Grāmatu u. c. izdevumu
Braucu (pie kā?)... .
nosaukumi.
Darbības vārdi braukt, iet, lasīt, mācīties tagadnē
Spēļu nosaukumi un to
un nākotnē vienskaitļa un daudzskaitļa
noteikumi.
1. personā.
Vēstule.

Darbības vārdi turēt, sist, saplīst, ripināt, ripot,
uzvarēt, piedalīties, svinēt, zināt, gaidīt, spēlēt
tagadnē vienskaitļa 1. personā.

Jautājumi un atbildes, stāstījums Nākt ciemos.
par tematu.
Tālu - tālāk,
augstu – augstāk,
Novēlējuma izteikšana.
tuvu - tuvāk.
Priecīgas Lieldienas!
Lieldienu ticējumi.

Olu krāsošana.
Lieldienu tradīcijas.

9. Lieldienu laiks (12)
Jautājumi un atbildes, stāstījums Īpašības vārda pamata un pārākā pakāpe.
par tematu.
Skaitļa vārda saskaņojums ar lietvārdu.
Divu lietu salīdzināšana.

Mācās uztvert vārdu savienojuma ,,iet ciemos” un ,,nākt ciemos” lietojuma
atšķirības tekstā.
Mācās stāstīt pēc parauga spēļu noteikumus.
Mācās lasīt informāciju tabulā.

Prot salīdzināt lietas, priekšmetus, cilvēkus, veidojot īpašības vārda pamata
un pārāko pakāpi.
Prot stāstīt par notikumiem, lietojot darbības vārdus krāsot, šūpoties, iet,
nākt tagadnē un pagātnē vienskaitļa un daudzskaitļa 1. personā.
Prot stāstīt par notikumiem, lietojot darbības vārdus turēt, sist, saplīst,
ripināt, ripot, uzvarēt, piedalīties, svinēt, zināt, gaidīt, spēlēt tagadnē
vienskaitļa 1. personā.
Prot stāstīt par notikumiem, lietojot darbības vārdus braukt, iet, lasīt,
mācīties tagadnē un nākotnē vienskaitļa un daudzskaitļa 1. personā.
Prot stāstīt par vietu, lietojot apstākļa vārdus tuvu, tālu, augstu pamata un
pārākajā pakāpē.
Ir priekšstats par vēstuli un tās veidošanu.
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10.3. Dārzā
4 stundas

10.2. Pagalmā un
mājā
4 stundas

10.1. Darbi mežā
un pļavā
4 stundas

Prot norādīt kustības virzienu, izmantojot prievārdu uz kopā ar lietvārdu
vienskaitļa ģenitīvā.
Prot stāstīt par notikumiem, lietojot darbības vārdu iet tagadnē vienskaitļa
un daudzskaitļa 1.-3. personā.
Prot stāstīt par notikumiem, lietojot darbības vārdus tagadnē vienskaitļa
1. –3. personā un nākotnē vienskaitļa 1. personā
Prot stāstīt par notikumiem, lietojot darbības vārdus plūkt, taisīt, palīdzēt,
uzlikt tagadnē vienskaitļa 1. personā.
Prot stāstīt par notikumiem, lietojot teikumā apstākļa vārdus ātri, lēni, silti,
auksti, agri, vēlu, skaisti, čakli, centīgi, labi, slikti.
Prot iegūt konkrētu informāciju no vizītkartes.

Pavasara darbi dārzā.
Dārzeņu un sakņu nosaukumi.
Puķu, augu, dārzeņu nosaukumi.
Profesiju nosaukumi.

Jautājumi, atbildes un stāstījums Lietvārds vienskaitļa un daudzskaitļa akuzatīvā.
par tematu.
Vizītkarte.

Pavasara darbi mājā.

Mācās stāstīt par notikumiem, lietojot krāsu nosaukumus kopā ar lietvārdiem
vienskaitlī un daudzskaitlī dažādos locījumos.
Mācās veidot tekstu no daļām.
Mācās stāstīt par sevi, izmantojot darbības vārdus tagadnē un nākotnē.
Jautājumi, atbildes un stāstījums Apstākļa vārds un tā antonīms.
Darbības vārdi tagadnē vienskaitļa 1.–3. personā Mācās konkrētā situācijā izteikt pamudinājumu.
par tematu.
Mācās lietot stāstījumā apstākļa vārdu antonīmus.
un nākotnē vienskaitļa 1. personā.
Pavēles, rīkojuma izteikšana.
Procesa, darbības raksturojums.

10. Pavasara darbi (12)
Jautājumi, atbildes un stāstījums Pagaršo! Cik garšīgs! Cik garšīga! Man garšo...
par tematu.
Ejam pastaigāties!
Kustības virziena norāde.
Pamudinājuma, prieka, sajūsmas Prievārdi uz, pie, zem kopā ar lietvārdu.
izteikšana.
Lietvārds vienskaitļa un daudzskaitļa lokatīvā.
Ģeometriskās figūras: aplis,
Darbības vārdi plūkt, taisīt, palīdzēt, uzlikt
trijstūris, kvadrāts, taisnstūris.
tagadnē vienskaitļa 1. personā.
Antonīmi.
Pavasara darbi mežā.
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11.3. Vasara
klāt!
4 stundas

11.2. Ejam un
braucam
4 stundas
Es redzu / redzēju... .
Gribu braukt (ar ko?), redzēt (ko?)... .
Vai tu biji...?
Ejam peldēties!
Neejiet tik dziļi!
Viss kārtībā!
Neuztraucies!

11. Mēs gaidām vasaru (12)
Prot stāstīt par notikumiem, lietojot darbības vārdu būt tagadnē, pagātnē
Vispirms, tad, pēc tam, beidzot.
un nākotnē vienskaitļa un daudzskaitļa 1. un 3. personā.
Vējains, saulains, mākoņains, lietains laiks.
Prot stāstīt par notikumiem, lietojot darbības vārdus braukt, dzīvot, svinēt
Es savai māmiņai esmu kā... .
nākotnē vienskaitļa un daudzskaitļa 1. un 2. personā.
Apsveicu tevi, māmiņ!
Prot jautāt un atbildēt par tekstu un savu pieredzi.
Darbības vārds būt tagadnē, pagātnē un
nākotnē vienskaitļa un daudzskaitļa 1. un
Mācās vērot dabu un stāstīt par saviem novērojumiem, izmantojot darbības
3. personā.
vārdus tagadnē, pagātnē un nākotnē.
Mācās vākt informāciju un to izmantot atbilstoši situācijai.
Mācās veidot aprakstu pēc dotā parauga.
Izprot Mātes dienas tradīcijas un mācās par tām stāstīt.
Izprot Jāņu dienas tradīcijas un mācās par tām stāstīt.

Jautājumi, atbildes un stāstījums Ko tu darīsi vasarā? Ko jūs darīsiet vasarā?
par tematu.
Teļš – teliņš.
Aptauja.
Darbības vārds nākotnē vienskaitļa un
Mājdzīvnieku un to mazuļu
daudzskaitļa 1. personā.
nosaukumi.
Jāņu svinēšanas tradīcijas.

Pilsētvides objektu nosaukumi.
Dzīvnieku un putnu nosaukumi.

Jautājumi, atbildes un stāstījums
par tematu.
Sajūsmas, patikas izteikšana.
Brīdinājuma un pamudinājuma
izteikšana.

Apsveikums.
Mātes dienas tradīcijas.
Laika apstākļi.
Dienas daļu nosaukumi.

11.1. Vēl pavasaris Jautājumi, atbildes un stāstījums
4 stundas par tematu.
Salīdzinājums.
Apsveikums.
Darbības un procesa secīgs
izklāsts.
Laika apstākļu raksturojums.
Salīdzinājuma izteikšana.

2. Latviešu valodas mācību satura apguves
metodiskais nodrošinājums
2.1. Latviešu valodas mācību līdzekļu komplekta
vispārīgs raksturojums
Mācību līdzekļu komplekts „Latviešu valoda mazākumtautību skolā.
1. klase. Mācību grāmata”, „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase.
Darba burtnīca” saturs veidots saskaņā ar pirmajā nodaļā piedāvāto mācību
priekšmeta programmu.
Latviešu valodas mācību līdzekļu komplektā piedāvātajā saturā akcentēta
valodas kā domāšanas, valodas kā kultūras nesējas, valodas kā sazināšanās
līdzekļa loma atbilstošā situācijā.
Latviešu valodas mācību saturs mācību līdzekļu komplektā atbilstīgi mācību priekšmeta programmai sakārtots tematiski. Ņemot vērā to, ka jaunākajā
skolas vecumā, apgūstot otro valodu, svarīgs ir ierosinājums runas darbībai
(Šalme, 2006; Lazdiņa, 2007), tad tematu izvēles pamatā ir skolēna pieredze
par apkārtējo pasauli un spējas to atklāt.
Tā kā latviešu valodas prasme lielākai daļai 1. klases skolēnu tikai veidojas,
temats palīdz saistīt mācību uzdevumu ar situāciju, un skolēns palīdzību tā
veikšanai var iegūt no konteksta. Viņam ir vieglāk atrast vārdus un vārdu
formas savas domas izteikšanai. Tam noder arī daudzie zīmējumi, dažādas
speciāli modelētas saziņas situācijas, spēles un rotaļas, jautājumi, kuros ietvertie vārdi skolēnam palīdz konstruēt atbildi.
Latviešu valodas mācību līdzekļu komplekta saturs sakārtots 11 tematos.
Katram tematam ir trīs savstarpēji saistīti apakštemati. Katrā apakštematā
ietverta konkrētas leksikas apguve un tās lietojums dažādās situācijās, pievērsta uzmanība dažādiem gramatikas modeļiem un valodas likumībām.
Mācību līdzekļu komplekts neparedz skolēniem mācīt akadēmisko gramatiku. MG nepāra lappusēs norādītie valodas modeļi un likumības paredzētas kā atbalsts skolēniem valodas un saskarsmes kultūras apguvē, netieši /
pastarpināti veidojot izpratni par latviešu valodas sistēmu, lai nodrošinātu
jēgpilnu un pareizu izteikumu lietojumu runā un rakstos. Mācību priekšmeta
programmas mācību saturā norādītā gramatika paredzēta skolotājam mācību
stundas plānošanai.
Tā kā 1. klases skolēniem var būt atšķirīga valodas lietojuma pieredze un
valodas prasmes, MG un DB iekļauti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi un
teksti: katrā stundā plānoti 4–7 jauni vārdi. Tie ir ilustrēti un lasāmi MG at20

vēruma nepāra lappuses sākumā. Sākot ar 8. nodaļu, tekstos dažviet iekļauta
arī pasīvā leksika, kas saprotama no konteksta, bet nav plānota iemācīšanai.
Skolotājam ir iespējams izvēlēties, cik daudz un ko mācīt!
Uzdevumu nosacījumi ir dažādi, piemēram, Klausies!, Lasi!, Stāsti!, Strādā grupā!.
Vietām lietoti vairāki uzdevumu nosacījumi, piemēram, Klausies un lasi!.
Tas darīts ar nolūku. Ir jārēķinās arī ar tiem skolēniem, kuri ir harmoniskie
bilingvi, jo viņu ģimenē kopš dzimšanas lieto divas valodas, un viena no tām
ir latviešu valoda, kā arī ar tiem skolēniem, kuri jau pirmsskolas izglītības
programmā apguvuši lasītprasmi un rakstītprasmi.
Kopumā mācību līdzekļu komplekts veidots, uzsverot, ka visās situācijās
skolēna doma ir svarīgāka par gramatiku. Attēlu sižets, jautājumi, nepabeigtie teikumi, dotie vārdi u. c. ir ierosinātāji skolēna runas darbībai.
Latviešu valodas mācību saturs un tam atbilstošā metodika mācību līdzekļu komplektā sadalīti trīs posmos: pirmsābeces posms, ābeces posms un pēcābeces posms.
Pirmajās trīs nedēļās tā saucamajā pirmsābeces posmā mācību satura nolūks ir pievērst skolēnu uzmanību latviešu valodas skanējumam, pakāpeniskai pierašanai pie skolotāja un citu runātāju runas tempa, tembra. Ne mazāk
svarīgi arī tas, lai skolēni pakāpeniski adaptētos skolā, tai skaitā arī latviešu
valodas mācību procesā. Strādājot ar attēliem, klausoties vai lasot, skolēni
varēs aktualizēt pieredzi, izmantot dažādas frāzes, lai saprastu, ka tos pašus
vārdus var lietot arī citās situācijās.
Pirmsābeces posmā vislielākā vērība veltāma klausītiesprasmes apguvei, jo klausīšanās prasme sekmē ātrāku pāreju no pasīva valodas lietotāja uz
aktīvu valodas lietotāju. Klausīšanās prasme veicina arī bērna fonemātiskās
dzirdes attīstīšanu, bet tā savukārt svarīga lasīšanas un rakstīšanas pieredzes apguvē.
Tā kā runātprasme veidojas sadarbībā, tad pirmsābeces posmā paredzēti
uzdevumi, kas jāveic grupās. Rotaļu un spēļu elementi noderēs skolēnu runas, domāšanas un radošās pieredzes aktivizēšanai. Rotaļas un spēles laikā
skolēns jutīsies brīvāks, centīsies runāt, nebaidoties kļūdīties. Savukārt skolotājs, vērojot un ieklausoties katra bērna runā, varēs laikus pamanīt artikulācijas grūtības, veikt nepieciešamos pasākumus to novēršanai. Vienlaicīgi tas
nodrošinās bērna vārdu krājuma paplašināšanu, izpratni par runas situācijām, to nolūku, bērna sākotnējo pieredzi tās novērtēt un sākt par tām spriest,
izmantojot to leksiku un gramatiskās formas, kuras viņš spēj izmantot.
Pirmsābeces posmā, līdzīgi kā dzimtās valodas nodarbībās, saistībā ar pārējiem runas darbības veidiem nodrošināma arī sagatavošanās rakstītprasmes apguvei: bērna rokas sīkās muskulatūras attīstība, prasme pareizi sēdēt,
novietot papīra lapu / burtnīcu, satvert rakstāmrīku; ievērot rakstītā teksta
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slīpumu, augstumu un attālumu starp raksta elementiem; pēc parauga atveidot burtu elementus, to savienojumus dažādās kombinācijās, trenēt acumēru,
veicināt tādu rakstura iezīmju kā pacietība, precizitāte, salīdzināšanas spēja
attīstību.
Pirmsābeces posmā, vēlāk arī ābeces un pēcābeces posmā, vērība veltāma
priekšā lasīšanai un skolēnu rūpīgai sekošanai rakstītajam tekstam MG.
Tas dod iespēju iegūt jaunu informāciju, vērot un atdarināt pieredzējuša lasītāja lasīšanas prasmi un reizē lasīt, it kā ,,fotografējot’’ vārdus un uztverot
tos veselumā. Klausoties, sekojot un lasot (runājot) līdzi, skolēni varēs vingrināties lasīt un apjēgt vārdu nozīmi pēc ilustrācijām, konteksta, atcerēties
vārda izskatu un izmantot to citā situācijā.
Pirmsābeces posmā skolēni gūst tikai priekšstatu par latviešu valodas burtiem un tiem atbilstošām skaņām (sk. 2. un 3. stundas metodiskos komentārus).
Lasītprasmes un rakstītprasmes apguve paredzēta ābeces posmā. Tā kā
apgūt lasītprasmi un rakstītprasmi nozīmē gan apgūt lasīšanas un rakstīšanas tehniku, gan arī uztvert un apjēgt lasītā vai rakstītā saturu, tad svarīgi
saprast, ka nevar šos divus būtiskos procesus atraut vienu no otra. Latviešu
valodas mācību procesā plānots rīkoties tā, lai tie viens otru papildina. Līdz
ar burtu iepazīšanu paredzēta sākotnēja lasītprasmes un rakstītprasmes
apguve, ņemot vērā veseluma pieeju:
• strādājot ar priekšmetiem un sižetiskiem attēliem, klausoties vai lasot
tekstu, nevis atsevišķus vārdus, skolēns mācās saskatīt katru jauno burtu
saistībā ar iepriekš apgūtajiem burtiem, to dekodēt vārdos, saprast vārdā
ietverto jēgu konkrētā kontekstā;
• rakstīt vārdus vai vārdus savienojumus, kuriem ir saistība ar iepriekš zināmo kontekstu.
Iepazīstot jaunu burtu, vēlams saglabāt tādu pašu darbību secību, kāda
skolēnam jau zināma no dzimtās valodas nodarbībām pirmsskolā un skolā.
Mācību līdzekļu komplektā piedāvāta tāda burtu secība, lai pēc iespējas
ātrāk skolēns var tos savienot ar citiem jau iepriekš apgūtajiem burtiem un
lasīt tekstu vai atsevišķus teikumus par konkrēto tematu. Ir situācijas, kurās
bērni noteikta temata ietvaros lasīs un varbūt arī rakstīs vārdus un teikumus, kuros ir sastopami vēl nemācīti burti. Neapšaubāmi, autores apzinās, ka
šāda pieeja nevar nodrošināt izcilu rezultātu (bērni neapgūst pakāpeniski visus burtus, īpaši jau rakstīšanas aspektā), taču šai gadījumā daudz svarīgāka
ir bērnu runas aktivitāte (šajā vecumā bērni ir ļoti zinātkāri, un to nedrīkst
ierobežot). Šādu autoru pieeju var saukt par apsteidzes mācīšanos. Taču, kā
zinām, apsteidzes mācībās varam sekmēt augstākas mācāmības bērnu attīstību un nenodarīt pāri arī tiem, kam mācāmība ir zemāka, jo bērns nejutīsies
vainīgs, ja kādu vārdu vai vārdu savienojumu nespēj saprast vai kļūdās atsevišķu valodas vienību lasīšanā vai rakstīšanā.
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Mācoties lasīt un rakstīt latviešu valodā, svarīgi ievērot valodas īpatnības,
piemēram, dažām skaņām nav atbilstoša burta (platais un šaurais e, ē, divskaņi, līdzskaņu savienojumi dz, dž, īsais, garais patskanis un divskanis o),
tāpēc mācību līdzekļu komplektā ir uzdevumi arī skaņu diferencēšanai, to
vietas noteikšanai vārdā, vārdu veidošanai no atsevišķām zilbēm u. tml.
Iepazīstot jaunu burtu, svarīgi ievērot tādu didaktiski pamatotu sistēmu,
kurā viss notiek dabiski un jēgpilni.
Mācoties lasīt, skolēns mācās dzimtajā valodā iegūto lasīšanas mehānisma
pieredzi pārnest arī otrajā valodā. Ir tikai jāņem vērā, ka šis process norit
daudz lēnāk. To nedrīkst sasteigt, jo vienlaikus ar burta apguvi skolēns mācās
savā runā iesaistīt arī jaunu leksiku un izprast tās nozīmi kontekstā. No tā
izriet, ka jebkurā stundā nozīmīga ir ievadsaruna par tematu, kura ietvaros
paredzēts apgūt jauno burtu. Nepieciešama pārdomāta, nesteidzīga sižetiskā
attēla izpēte un saruna par attēlu, izmantojot jautājumus vai nepabeigtus
teikumus, lai skolēns var dabiskā runas situācijā iesaistīt vārdus, kuros ir
apgūstamais burts. Nozīmīga ir arī atsevišķu iepriekš lietoto vārdu izcelšana,
lai skolēns var vēlreiz izrunāt tās skaņas, kurām apgūstamais burts atbilst.
Šim nolūkam izmantojama citu vārdu, kuros saklausāma mācāmā skaņa, nosaukšana, vārdu vai vārdu savienojumu iesaistīšana teikumos par konkrētu
tematu, atsevišķu vārdu vai teksta lasīšana.
Tā kā skolēniem svarīgs paraugs, vispirms tekstu lasīt priekšā var skolotājs
vai skolēns, kurš jau brīvi lasa. Lai skolēni pakāpeniski pierastu pie burtu
aizstāšanas ar skaņām un lasīšanas mehānisma apguves arī latviešu valodā,
svarīgi plānot darbu tā, lai katrs skolēns var lasīt arī individuāli. Atbilstoši
vajadzībai var izmantot arī lasīšanu korī, bet tad gan šim procesam jābūt
pārdomātam. Skolēni var vilkt ar kociņu vai pašgatavotu grāmatzīmi līdzi
lasāmajam tekstam, savukārt skolotājs šo procesu var demonstrēt, rādot to
pašu tekstu uz digitālās tāfeles vai ekrāna ar izgaismošanas rīku, un skolēni
var tam sekot.
Rakstītmācībā, tāpat kā dzimtās valodas apguvē, ievērojami trīs savstarpēji
saistīti posmi:
• analīze – skolēns pēc skolotāja parauga apgūst atsevišķus elementus: uzvilkt atsevišķus burtu elementus; sākt vilkt līniju, to turpināt un pabeigt,
lai izveidotu burtu;
• sintēze – atsevišķu elementu apvienošana vienā darbībā, t. i., skolēns mācās savienot burtus vārdā, lai veidotu saistītu rakstu;
• automatizēta darbība – skolēnam vairs nav vajadzības apzināti regulēt un
kontrolēt katru darbības elementu, lai veidotu raitu rakstu.
Svarīgi, lai skolotājs seko katra burta rakstības gaitai un palīdz rakstību apgūt: ierāda, kā veiksmīgāk, bez vajadzības neatraujot roku no lapas, savienot
burtus, lai veidotu saistītu, līdzenu rakstu, jo tikai vēlāk jau skolēns pats var
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mācīties pašregulēt savus rakstījumus, regulāri vingrinoties to darīt, rakstot
dažāda stila, žanra, apjoma u. tml. tekstus, atsevišķus vārdus, vārdu savienojumus u. c. Paredzēts, ka vienlaicīgi tiek apgūtas arī tādas prasmes kā prasme
pareizi izkārtot tekstu, apgūt vārdu pareizrakstību, teksta interpunkciju u. c.
Paredzēts, ka skolēni vienlaicīgi mācās atveidot kā lielos, tā mazos rakstītos burtus. Nevajadzētu īpašu vērību veltīt tam, kurš burts svarīgs, kurš ne,
kurš pirmais mācāms, kurš – pēc tam, jo svarīgumu nosaka konteksts, kura
ietvaros skolēnam rodas vajadzība kaut ko uzrakstīt. Vērība veltāma ne tikai
rakstīšanas mehāniskajai pusei, bet arī uzrakstītā saturam un bērna vēlmei
rakstīt to, ko viņš domā, jūt.
Ābeces posmā skolēni raksta mazos un lielos burtus tādā pašā secībā, kādā
apgūst iespiestos, kā arī mācās apgūto burtu savienojumus zilbēs vai vārdos.
Svarīgi, lai skolēns nerakstītu bezmērķīgi, lai darbošanās ar tekstu, teikumiem
un vārdiem gan mutvārdu runā, gan rakstot notiek patīkamā, rotaļīgā gaisotnē.
Sākot rakstīt, paredzami speciāli roku pirkstu muskulatūru attīstoši vingrinājumi. Tie var būt tādi paši, kādus viņi zina, mācoties rakstīt dzimtajā
valodā. Tikai skolotājs instrukcijas piedāvā latviski, nebaidoties, ka skolēni
vēl nezina atsevišķu vārdu nozīmi. Skolēni mācīsies būt vērīgāki, uztvert informāciju, to klausoties, kā arī sintezēt dzirdēto un redzēto.
Burtu apguves posmā svarīga arī saliekamā ābece (sk. 1. pielikumu). Saliekamo ābeci var izmantot pirms jauna teksta lasīšanas, saliekot grūtākos
vārdus, pat teikumu. Īpaši noderīga ir saliekamā ābece, strādājot ar vārdiem,
kuros būtiska ir skaņas kvalitāte, jo tā maina vārda nozīmi (īsie un garie
patskaņi). Ieteicams izmantot gan lielo saliekamo ābeci (frontālam darbam,
sava darba salīdzināšanai, pašvērtēšanai), gan individuālo saliekamo ābeci
patstāvīgajam darbam.
Pēcābeces posmā, strādājot ar lasāmajiem tekstiem, skolēnam tiek dota
iespēja izmantot dzimtās valodas u. c. mācību priekšmetu satura apguves
procesā apgūtos lasīšanas veidus, kā arī pilnveidot prasmi strādāt ar tekstu, meklējot atbildes uz dotajiem jautājumiem, pašiem veidot jautājumus gan
pirms teksta lasīšanas, gan pēc tā izlasīšanas, iegūt informāciju, salīdzināt
savu pieredzi un zināšanas ar tekstā pausto, organizēt tekstā atklāto informāciju: nošķirt zināmo no nezināmā vai nozīmīgāko no maznozīmīgākās informācijas, ierakstīt vai atrast konkrētus faktus tabulās, iegūt jaunu emocionālo pieredzi, bagātināt savu valodu, iegaumēt tekstu un to atstāstīt vai
iemācīties no galvas un norunāt.
Apzināti piedāvāts atsevišķus tekstus (dzejoļus, tautasdziesmas) mācīties
no galvas, inscenēt vai pašiem sacerēt līdzīgus. Šādu uzdevumu mērķis ir pilnīgot skolēnu izrunu, runas tempu, teikumu intonāciju. Arī mīklu sacerēšana, to minēšana tikai veicinās asociatīvo domāšanu un valodas apguvi.
Strādājot ar mīklām, vispirms svarīgi pārliecināties, vai skolēns ir uztvēris
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mīklas jēgu, vai visi vārdi, kas minēti mīklā, skolēnam ir saprotami. Tikai tad
var gaidīt no skolēna, lai viņš mācās saskatīt tos objektus, kas raksturoti ar pārnestā nozīmē lietotiem vārdiem vai teikumiem. Minot dažādas mīklas, kurām
ir vienāds atminējums, skolēni mācās netiešā veidā saskatīt kopīgās vai atšķirīgās objektu pazīmes. Arī skolotājam jābūt šī procesa aktīvam dalībniekam, jo
mīklas var ļoti labi izmantot kā skolēnu izziņas darbību aktivizējošu līdzekli: ar
mīklu var noskaidrot stundā veicamos mācību uzdevumus, pārbaudīt to izpildi,
uzzināt turpmāk paredzētos uzdevumus, pārbaudīt skolēna uzmanību un atjautību u. c.
Tā kā, apgūstot otro valodu, liela loma ir uzskatāmībai, par vizuālo balstu
runas aktivizēšanai kļūst sižetiskas ilustrācijas, atsevišķi attēli, paraugs, kā
veidot izteikumus u. tml.
Ikvienas valodas apgūšanā svarīga ir atkārtošana. Skolēni daudz ātrāk apgūst tos vārdus un frāzes, kas ikdienā visbiežāk tiek lietotas. Atkārtotas darbības rada arī psiholoģisku komfortu un drošības izjūtu.
Pakāpenība un zināma drošība tiek panākta arī tādējādi, ka vienā nedēļā
piedāvātā leksika un konkrētās gramatiskās formas citās nedēļās tiek lietotas atkārtoti jaunās situācijās. Lai, dzirdot apkārtējā pasaulē ārpus skolas
vai mācoties matemātiku, dabaszinības u. c. mācību priekšmetus, skolēniem
nesagādātu problēmas dažādi termini, pārnestā nozīmē lietotie vārdi vai ar
prievārdiem darinātie vārdi, salikteņi, regulāri piedāvāti izteicieni, viena un
tā paša vārda lietošana dažādās nozīmēs, piemēram, lasīt grāmatu, lasīt ābolus; zaļš koks, zaļš ābols, darbs ar sinonīmiem, piemēram, skaists, glīts.
Gramatikas apguve mācību līdzekļu komplektā paredzēta valodas lietojumā atbilstoši saziņas situācijai. Tā plānota, ņemot vērā komunikatīvās gramatikas apguves lingvodidaktiskos nosacījumus (Nau, 2002).
Veidojot mācību līdzekļu komplektu, ņemts vērā, ka šajā vecumā bērnam
vieglāk ir apgūt pakārtotos vārdus, piemēram, grāmata, burtnīca, bērzs, ozols,
nevis vispārinājumus, piemēram, skolas lietas, koku sugas u. tml.
Tā kā valodas apguvē svarīgas tikai pozitīvas emocijas, tad mācību procesā
apzināti veidotas tādas saziņas situācijas, kurās nav viena viedokļa, vienas
pareizās atbildes. Skolēnam svarīgākais uzdevums ir mācīties klausīties un
uztvert dzirdētā saturu, nebaidīties izteikties, piemēram, Kas te jocīgs?, Ko
tu par to domā?.
Skolēnam apzināti tiek dota iespēja lietot izteikumos vārdus, kurus viņš ir
apguvis ne tikai latviešu valodas stundās, bet arī citās situācijās.
Regulāri skolēni var izmantot dažādus skaitāmpantus vai ātrrunas vingrinājumus, lai mācītos pareizi artikulēt latviešu valodas skaņas vārdos, izrunāt
vārdus un teikumus atbilstošā intonācijā. Tos var runāt korī, individuāli vai
grupās.
Izvēloties mācību tekstus, uzmanīgi izvēlēti adaptēti teksti, jo, kā zinām,
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pārāk atviegloti teksti bieži kļūst nevis vieglāk uztverami, bet, tieši otrādi,
grūtāk, jo īsā tekstā parādās daudz informācijas, faktu, nav arī plašāka konteksta, kas varētu palīdzēt uztvert domu un to saprast.
Skolēnam palīdzēs uztvert tekstu un to saprast uzdevumi, kas piedāvāti
pirms teksta lasīšanas vai tā klausīšanās. Uzmanība veltāma tādiem uzdevumu nosacījumiem, kas rosina skolēnu kopā ar skolotāju iziet ārpus klases
un reālās saziņas situācijās pētīt valodu un runu, atrast kādu atklājumu, kas
skolēnam noteikti ilgāk paliks atmiņā, nekā tikai lasot, runājot, atbildot uz
jautājumiem u. tml. Šāda veida uzdevumi veicinās skolēnu iztēli, jo, lasot veikalu u. c. iestāžu izkārtnes, reklāmas vai rakstot smiltīs ar koku, skolēnos
rodas pozitīvas emocijas un motivācija lielāku vērību veltīt latviešu valodai
arī neformālā vidē.
Izmantojot MG un DB iekļauto darba lapu (turpmāk – DL) uzdevumus latviešu valodas apguvei, svarīgi mērķtiecīgi gatavoties katrai stundai. Pārsvarā viens atvērums MG un viena lapa DB paredzēta vienai mācību stundai.
Gan MG, gan DB ir pietiekami daudz dažādas grūtības pakāpes uzdevumu, lai
skolotājs varētu realizēt individuālo un diferencēto pieeju. Papildu materiāli
izmantojami pēc vajadzības un integrējami stundā. To izmantošanas nepieciešamību skolotājs var novērtēt, gatavojoties stundai.
Lai veicinātu gan latviešu valodas pamatprasmju apguvi, gan valodas mācīšanās pieredzes veidošanos, mācību stundā svarīgi ievērot šādu struktūru:
• skolēnu iepriekšējās pieredzes aktivizēšana (uzmanība pievēršama ilustrācijām u. c. vizuālajai informācijai, izvirzāmi problēmjautājumi par atbilstīgo
tematu, lai tādējādi rosinātu skolēnu pašu izvirzīt savu mācīšanās mērķi,
uzdevumus un uzņemties atbildību par to īstenošanu);
• kopīga vienošanās par mācību uzdevumiem, kas veicami stundā, un vienošanās par nosacījumiem, kas ievērojami stundā;
• skolēnu darbība skolotāja vadībā mācību uzdevumu īstenošanai;
• mācību sasniegumu pašvērtēšana un vērtēšana, vienošanās par turpmākajiem mācību uzdevumiem, tai skaitā arī mājas darbu, ja tikai tie ir nepieciešami skolēnu patstāvīgas darbības apguvei.
Tā kā daļai skolēnu nav iespējas ģimenē saņemt vajadzīgo palīdzību, kā
arī to, ka 1. klasē patstāvīgā darba pieredze vēl tikai veidojas, mājas darbu
lietderība jāizvērtē gan no psiholoģiskā, gan no pedagoģiskā viedokļa katrā
konkrētā situācijā.
MG tiek lietotas piktogrammas. Piktogrammu loma ir pievērst uzmanību
konkrētiem uzdevuma nosacījumiem. Apzinoties, ka skolēni latviešu valodu
apgūst skolā pirmo gadu un, iespējams, vairākiem no viņiem šai ziņā ir vēl
maza pieredze, piktogrammas palīdzēs ātrāk uztvert un apjēgt informāciju.
Pirmsābeces posmā galvenokārt lietotas piktogrammas Vēro!, Runā!, Klausies!. Vēlāk Runā! vietā ir arī Stāsti!. Tas nozīmē, ka skolēns tiek radināts
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veidot kaut arī īsu, bet jēgpilnu tekstu. Ābeces posma mācību situācijās, kuru
tekstos ir jau apgūtie burti, ir arī piktogramma Lasi!. Savukārt uz mācību
situācijām, kurās paredzēts darbs pārī vai grupā, norāda piktogrammas Strādājiet pārī! un Strādājiet grupā!.
MG uz lappušu malām tiek lietotas šādas norādes: Atceries!, Ievēro!. Arī
to nolūks ir pievērst uzmanību ne tikai konkrētas vārdu gramatiskās formas
vai atsevišķu vārdu lietojumam, bet arī frāžu, situatīvu konstrukciju iegaumēšanai. Skolotājam būtu regulāri jārosina skolēni tās izmantot, ja vien tas
nepieciešams.
Metodisko komentāru daļā dažkārt komentāri piedāvāti slīprakstā, lai pievērstu uzmanību tādiem metodiski svarīgiem nosacījumiem, kas varētu atvieglot darbu abiem pedagoģiskā procesa dalībniekiem – skolotājam un skolēniem – jebkurā pedagoģiskajā situācijā.
Apzinoties, ka paralēli mācību līdzekļos ievietotajam mācību saturam konkrētās situācijās ir nepieciešams arī papildu materiāls, īpaši atsevišķu skaņu,
vārdu pareizrunai, konkrēta valodas mācību satura apguvei vai pilnveidei,
darba diferencēšanai un individualizēšanai, piedāvāti arī materiāli papildu
darbam. Tie norādīti aiz katras nodaļas metodiskajiem komentāriem, bet tos
skolotājs var izmantot arī citu tematu ietvaros.
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2.2. Latviešu valodas mācību satura apguves plānojums
1. nodaļa. Es esmu skolēns
1.1. Labdien! Iepazīsimies!
Stunda
MG,
Stundas gaita
p. k. DL (darba lapa)
1.
2.
3.
1.
7. lpp. MG
Nesteidzīga skolēnu ievadīšana latviešu valodas kā mācību priekšmeta mācību procesā.
1.1. DL
I. Zanderes dzejoļa „Dziesmiņa par skolas somu” priekšlasījums un saruna par tā saturu.
Jaunā mācību līdzekļu komplekta rūpīga izpēte, lai izprastu, kā to ērtāk lietot: bērni kopā
ar skolotāju izpēta MG un DB vāku, noskaidro, kāds ir grāmatas nosaukums, kas attēlots uz
vāka, pievērš uzmanību attēliem, lappušu numuriem u. c.
Pārrunu laikā kopīgi prognozē, ko skolēni mācīsies, kādus darbus veiks, strādājot ar mācību
līdzekļu komplektu. Šai procesā vienlaikus notiek arī skolēnu pieredzes diagnosticēšana,
valodas prasmes līmeņa noteikšana. Diagnosticēšanai pamatā izmantojams mācību procesa
vērojums. Ierosmei piedāvāti uzdevumi, kas varētu palīdzēt papildus diagnosticēt skolēna
runas darbības pieredzi u. c. ar valodas mācīšanos saistītu svarīgu informāciju
(sk. 2. pielikumā „Diagnosticējošais darbs”).
Darba burtnīcā iekļauto DL uzdevumi veicinās skolēna rokas sīkās muskulatūras attīstību, kā
arī iztēli, izkrāsojot un stāstot vai klausoties citu teiktajā par zīmējumu.
Lai iegūto informāciju varētu mērķtiecīgi izmantot pedagoģiskā procesa turpmākajā plānošanā
un īstenošanā, rēķinoties ar katra skolēna spējām un vajadzībām, ieteicams par katru skolēnu
iegūto informāciju pierakstīt īpaši iekārtotās kartēs. Pedagoģiskajā procesā tās regulāri var
precizēt un papildināt.
Sākot latviešu valodas mācību procesu, skolēniem svarīgi radīt pārliecību, ka sāksies kaut kas
interesants un priecīgs, viņi varēs atrast atbildes uz simtiem jautājumu, iemācīties runāt, lasīt un
rakstīt latviski.
Svarīgi regulāri uzsvērt latviešu valodā pieņemto etiķeti – lietot vārdu un uzvārdu.
2.
8.–9. lpp. MG
Latviešu valodas alfabēta burtu iepazīšana. Izmantojot sižetiskus attēlus, skolēns nevis sauc,
1.2. DL
ko redz, bet mēģina stāstīt, piemēram, aitai ir aploksne un asteres. Aita iet ciemos.
Skolotājs ar jautājumiem skolēnus rosina domāt un veidot izteikumus. Strādājot ar DL 1. un
2. uzdevumu, skolotājs skolēniem piedāvā izdomāt rūķu vārdus, kas sākas ar piedāvāto burtu,
tad nosaukt, kas katram rūķim grozā.
Ne mirkli nav jābaidās, ja skolēni jauc dzimtās valodas vārdus ar latviešu valodas vārdiem,
atkārtojot dzirdēto vai izsakot savus izteikumus, no divām valodām vieno „vienas valodas celtni”.
Svarīgākais ir process, kurā viņi iziet cauri šim posmam, lai pakāpeniski sāktu šķirt abas valodas
un vēlāk arī apzināti tās lietotu, tā kļūstot par harmoniskiem bilingviem.
Burtu iegaumēšanu veicinās ilustrēts alfabēts, kas novietots klasē skolēniem redzamā vietā viņu
acu augstumā.
Līdzās latviešu valodas alfabētam var būt arī dzimtās valodas alfabēts, ja nepieciešams, arī pirmās
svešvalodas alfabēts. Tā skolēni netiešā veidā ar vienas valodas atbalstu apgūs arī citu valodu.
3.
8.–9. lpp. MG
Turpinājums darbam ar latviešu valodas alfabēta burtiem. Vārdu krājuma paplašināšana vai
1.3. DL
aktualizēšana, ja skolēns iepriekš valodu mācījies pirmsskolā vai apguvis neformālā vidē.
Patskaņu saklausīšana vārdos un to pareizruna.
Šādi un līdzīgi uzdevumi fonemātiskās dzirdes attīstībai iekļaujami caurviju atbilstoši situācijai.
Īpaša vērība pievēršama patskaņu un divskaņa ,,o” lietojumam vārdos.
Ļoti svarīga skolotāja precīza un skaidra runa kā paraugs, lai skolēni pēc dzirdes varētu
reproducēt.
Ik pa laikam piedāvājumi dzirdēto, temata ietvaros izmantoto vārdu pareizrunas vingrinājumi:
vārdu atkārtošana individuāli, korī, vārdu izruna, atdarinot skolotāja demonstrēto lūpu, zobu,
mēles stāvokli.
4.
10.–11. lpp. MG Saruna par to, ko skolēni redz attēlos, vienlaicīgi arī vārda, uzvārda un sasveicināšanās frāžu
1.4. DL
apguve.
DL uzdevumi paredzēti, lai skolēni pierod pie valodas skanējuma un mācās lietot garos un
īsos patskaņus un divskaņus, tos pareizi izrunāt konkrētos vārdos.
Apgūtās frāzes skolotājs rosina izmantot arī ārpus stundām, piemēram, no rīta sasveicinoties,
darba dienas laikā lūdzot skolēnam kaut ko atnest, padot, pateikties u. tml.
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1.
5.

6.

1.

2., 3.

4.

1.

2.
3.
12.–13. lpp. MG Skolēni turpina mācīties sasveicināties cits ar citu un skolotāju, atvadīties, izmantojot arī
1.5. DL
uzrunas formu, kā arī noskaidrot cits cita vārdu un uzvārdu, jautājot un atbildot. MG dotās
situācijas ir tikai ierosinājumam, lai skolēni pēc parauga veidotu savas situācijas. Arī DL
1. uzdevums palīdzēs tikai priekšstata radīšanai vai tā paplašināšanai par latviešu valodas
burtiem.
Lai skolēniem būtu iespēja izmantot zināšanas un prasmes, ko apgūst citos mācību priekšmetos,
vizītkarti var izgatavot latviešu valodas stundās, bet izrotāt vizuālās mākslas vai mājturības un
tehnoloģiju stundās, piemēram, izkrāsot īpašā tehnikā vai apstrādāt ar pīnīti.
Uzmanība tiek pievērsta ,,skolēns, skolnieks, skolniece” lietojumam latviešu valodā. Tas ir ne
tikai valodas kultūras jautājums, bet reizē arī priekšstats par dzimtes kategoriju. Lai apgūtās
zināšanas kļūtu noturīgas, visās situācijās, kurās vien skolēni šos vārdus lieto, tam pievēršama
uzmanība.
14.–15. lpp. MG Pirmajā nedēļā iegūtās pieredzes sistematizēšana. Stratēģijas izstrādāšana turpmākā darba
1.6. DL
individualizācijai un diferenciācijai.
Nedēļas beigās kopīgi var vienoties par darba noteikumu sarakstu.
Noteikumus, kas jāievēro latviešu valodas stundās, skolotājs var uzrakstīt uz atsevišķas lapas un
pielikt pie sienas. Tos var arī regulāri papildināt atkarībā no situācijas konkrētajā klasē.
Var veidot arī tā saucamo fotoattēlu galeriju: skolotājs nofotografē attiecīgās situācijas stundās
un izvieto pie sienas; demonstrē Power Point prezentācijas u. tml.
Tā kā šajā vecumā skolēniem vēl nav viegli koncentrēties ilgāk par 15–20 minūtēm, tad ik
pa laikam plānojamas nelielas darba pauzes, kuru ietvaros notiek iepriekš apgūto vārdu vai
izteicienu lietošana rotaļīgā situācijā, piemēram, skolotājs rada situāciju, kurā nezina, kā rīkoties,
ko teikt u. tml. Skolēniem ļoti svarīgi pārsteigumi, situācijas, kurās viņi izjūt vajadzību savu
valodas pieredzi izmantot.
1.2. Kas ir manā skolas somā?
16.–17. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta skolas lietu nosaukumu apguvei un norādāmo vietniekvārdu
1.7. DL
un piederības vietniekvārdu lietojumam vīriešu un sieviešu dzimtē. Tas darāms, nevis
mācot, kurā dzimtē kāda forma lietojama, bet netiešā veidā, dabiskās situācijās mācoties
norādāmos vietniekvārdus saskaņot ar vīriešu un sieviešu dzimtes lietvārdiem.
Skolotājs vēro, lai visi skolēni orientējas situācijā un mācās netiešā veidā atcerēties konkrētu lietu
nosaukumus latviski.
18.–19. lpp. MG Skolēni turpina apgūt skolas mācību procesam nepieciešamo lietu nosaukumus, mācās skaitīt
1.8. DL
no 1 līdz 10 latviski un saskaņot pamata skaitļa vārdu ar lietvārdu dzimtē un skaitlī. Uzmanība
tiek pievērsta piederības vietniekvārdu lietojumam vīriešu un sieviešu dzimtē un lietvārdu
lietojumam lokatīvā.
Lai skolēnam šī pieredze rastos ātrāk, skolotājs atbilstoši situācijai vienmēr var pajautāt – ,,Kas ir
tavā skolas somā?” – tā, lai skolēns atbild ar pilnu teikumu.
Lai skolēns apgūtu skaitļa vārdus un tos varētu izmantot arī citu mācību priekšmetu satura
apguvē bilingvāli, āra nodarbībās var saskaitīt kokus, lapas, akmeņus u. c.
Skolotājs var rosināt ieraudzīt to, kas ir skolā, skolas pagalmā, pie skolas, uz ielas u. c., kas ir divi,
trīs, četri u. tml.
20.–21. lpp. MG Uzdevumi paredzēti skolēnu iepriekš apgūtās pieredzes sistematizēšanai.
1.9. DL
1.3. Uzmanīgi! Ceļš!
22.–23. lpp. MG Skolēni, izmantojot vizuālo informāciju, apgūst prasmi stāstīt, kur viņi dzīvo. Skolotājs atbalsta,
1.10. DL
palīdz katram skolēnam veidot izteikumu, pareizi lietot savas dzīvesvietas nosaukumu,
saskaņojot īpašības vārdu un lietvārdu dzimtē, skaitlī un locījumā.
Pieredzi pilnveidot palīdzēs arī DL uzdevums.
Arī turpmāk skolēni rosināmi atcerēties savu dzīvesvietu, piemēram, pirms skolēna došanās
mājās, skolotājs var radīt situāciju, kurā vēlas noskaidrot, kur skolēns dzīvo, kā sauc ielu vai māju,
kurā viņš dzīvo, kāda ir viņa adrese, ja skolotājs gribētu viņu apciemot u. tml.
Ja skolēnam ir grūtības stāstīt, skolotājs palīdz veidot šo stāstījumu tā, lai skolēns neizjūt
diskomfortu, bet, tieši otrādi, – kļūst drošāks, veidojot savus izteikumus. Skolēnam svarīgi, lai viņš
jūt, ka skolotāju viņa domas ļoti interesē, tās ir vērtīgas. Tas nekas, ja vēl gramatiski un stilistiski
neveiklas.
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1.
2.

2.
3.
24.–25. lpp. MG Tiek apgūti transporta līdzekļu nosaukumi, kā arī to lietojums kopā ar prievārdu ar.
1.11. DL
Āra nodarbībās vai pastaigājoties skolēni kopā ar skolotāju var saukt visus transporta līdzekļus,
kas pabrauc garām, stāv u. tml., noskaidrot, kā tie pārvietojas u. tml.
Svarīgi, lai skolotājs savus izteikumus veido latviski un skolēni arvien vairāk pierod pie mērķa
valodas skanējuma, mācās uztvert saziņas situācijas saturu un atbilstīgi reaģēt.
3.
26.–27. lpp. MG Strādājot ar MG 7. uzdevumu, līdzīgi arī turpmāk, skolotājs piedāvā skolēniem jautājumus,
1.12. DL
kuros ietverti tie vārdi, kurus viņi var izmantot, veidojot atbildi. Tas ļaus skolēnam izjust
emocionālu pacēlumu, ka viņš pats jau var atrast vārdus, lai atbildētu uz jautājumiem.
Stundā skolotājs pievērš īpašu uzmanību drošības jautājumiem uz ielas un ceļa.
4.
28. lpp. MG
Mācību uzdevumi paredzēti iepriekš apgūtā satura sistematizēšanai, skolēnu pieredzes
vērtēšanai. Skolēni mācās veidot savu stāstījumu par to, ko viņi ir apguvuši pirmajā nodaļā.
Pirmsābeces posma nobeigumā svarīgi, lai skolēni būtu pieraduši pie latviešu valodas
skanējuma, pie latviešu valodas skolotāja runas tempa, tembra u. c., ir spējīgi klausoties atbilstīgi
kontekstam un, ja nepieciešams, izmantojot vizuālo informāciju (attēlus, ilustrācijas, konkrētus
priekšmetus, kustības, intonācijas, žestus u. c.), uztvert dzirdēto un saprast, kā arī saklausīt
skaņas vārdos un sākt tās izdalīt.
Kopīgi sāk iekārtot konkrētu darbu stūrīti. To papildinās mācību gada laikā, piemēram, iekārto
skolēnu vārdu saraksta stūrīti, kuram klāt vēlāk varēs pievienot dzimšanas dienu datumus u. c.
informāciju; Latvijas karti, kurā varēs iezīmēt, apvilkt, u. tml. informāciju, ko apgūs latviešu
valodas stundās, burtu sarakstu (kuru burtu, iespiestu un rakstītu, apgūs, to pievienos klāt darba
laikā), labo darbu kalendāru u. tml.
Lai latviešu valodas mācību process veidotos ne tikai rotaļīgs un nepiespiests, bet reizē arī ar
apsteidzes mācības paņēmienu kopumu skolēni iegaumētu gan burtus, gan vārdus, ieraudzītu
arī to rakstību u. c. svarīgas lietas, lai skolēni varētu pareizi lietot valodu, skolotājs var izvietot
telpā latviskus uzrakstus pie priekšmetiem, attēliem, telpaugiem u. c., uzrakstīt veicamos
uzdevumus nedēļai, izvietot īsus norādījumus konkrēta uzdevuma veikšanai, iekārtot grāmatu
stūrīti u. c.
Klasē var būt uzrakstīti arī konkrētās situācijās lietojami svarīgi vārdi, piemēram, sasveicināšanās
frāzes, pieklājības frāzes u. c. Vārda „fotografēšana” un atcerēšanās palīdzēs saskatīt vārda
veselumu, pakāpeniski izprast, ka lasīšana un rakstīšana ir ne tikai dekodēšana, bet arī apzināta
darbība.
Papildu darbam
• Rotaļa „Sasveicināšanās”.
P i e m ē r s.
1. variants. Skolēni iet cits pie cita, sasveicinās, iepazīstas, izstāsta, kur dzīvo, un atvadās.
2. variants. Skolēni stāv aplī cits aiz cita un saka kaimiņam pa labi: ,,Mani sauc... .
Kā tevi sauc?”
• Spēle „Klausies un rīkojies!”.
P i e m ē r s.
Kas tā ir? Rāda grāmatu. Ieliksim grāmatas somā! Paņemsim burtnīcas!
• Spēle „Pazīsti transporta līdzekļus!”.
P i e m ē r s.
Skolēni zīmē vai no avīzēm, žurnāliem izgriež transporta līdzekļu attēlus un tos grupē,
piemēram, pēc to veida: transporta līdzeklis, kas pārvietojas pa gaisu, pa sauszemi, pa ūdeni;
grupē pēc citiem principiem: ir riteņi vai nav, pārvadā pasažierus vai ne, pārvietojas pa
pilsētas ielām vai ne u. tml.
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2. nodaļa. Es nāku no savām mājām
2.1. Mana ģimene
Stunda
MG,
Stundas gaita
p. k. DL (darba lapa)
1.
2.
3.
1.
29. lpp. MG
Ievadījums ābeces posmā un jaunā tematā. Skolēni uzsāk sistēmisku burtu apguvi, lai
tos varētu izmantot lasot un rakstot. Lai veicinātu mutvārdu runas attīstību, skolēni pēc
skolotāja norādījuma mācās latviešu tautasdziesmu no galvas.
2.
30.–31. lpp. MG Sižetiskās situācijās ģimenes locekļu nosaukumu apguve un burtu i, ī apguve.
2.1. DL
Skolēni atbilstoši situācijai mācās teikumā iesaistīt tuvāko radinieku nosaukumus datīvā.
Burtu iepazīšana līdzīgi, kā to dara dzimtās valodas stundās ābeces posmā:
• pieredzes aktivizēšana – stāstīt par tajā redzamo sižetu, tēliem, lietojot vārdus, kuros dažādās
vietās ir skaņas, kam atbilst konkrētie burti;
• burtu vizuālā tēla iepazīšana.
Mācoties pazīt konkrētus burtus, sižetisko attēlu galvenais mērķis ir rosināt uzmanīgi izpētīt
attēlu un stāstīt par tajā redzamo sižetu, tēliem un lietot vārdus, kuros dažādās vietās ir skaņas,
kam atbilst konkrēti burti.
Skolēni pēc parauga mācās atveidot rakstītos burtus. Tos rakstot, skolotājs palīdz katram
skolēnam individuāli.
Lai skolēniem veidotos noturīga saistība starp skaņu un burtu, visā burtu apguves procesā
regulāri nepieciešams apgūto burtu atkārtojums. Dodoties pastaigās kopā ar skolotāju pa
tuvāko apkārtni, skolēni var lasīt izkārtnes, ielu nosaukumus, burtus „rakstīt” smiltīs, veidot tos
no plastilīna, salikt no dabas materiāliem u. c. Redzamā vietā turams arī alfabēts ar lielajiem un
mazajiem iespiestajiem un rakstītajiem burtiem. Ikvienā piemērotā situācijā skolotājs piedāvā
skolēniem izlasīt vārdus vai izteicienus, īpaši, ja tos veido burti, kurus viņi jau apguvuši.
Lasītprasmes un rakstītprasmes pilnveidei regulāri paredzams darbs ar saliekamo ābeci.
Saliekamo ābeci skolēni var izgatavot paši kopā ar skolotāju mājturības un tehnoloģiju stundās
vai ārpusstundu nodarbībās. Ierosmei burtu paraugi doti (sk. 1. pielikums).
3.
32.–33. lpp. MG Notiek saruna par radiniekiem. Skolēni mācās pazīt un rakstīt burtus u, ū. Saziņas situācijas
2.2. DL
paredzētas, lai skolēni savā runā sāk izmantot nominatīvu: man ir.... (kas?) un ģenitīvu: man
nav... (kā?)
4., 5. 34.–35. lpp. MG Skolēni turpina apgūt ar tematu saistīto leksiku, to izmantot savā runā. Skolēni mācās
2.3. DL
rakstīt apgūtos burtus. Iepriekš iegūtās pieredzes sistematizēšana.
Svarīga sociālo zinību un latviešu valodas satura saistība (ciltskoka zīmēšana, radinieku vārdu
rakstība divās valodās u. tml.).
2.2. Mana māja. Mans dzīvoklis
1.
36.–37. lpp. MG Skolēnu uzmanība tiek pievērsta darbam ar attēliem un tajos atspoguļotajai informācijai.
Tā skolēniem rodas vajadzība lietot konkrētu leksiku un to saskaņot vārdu savienojumos
dzimtē, skaitlī un locījumā.
Bērnu pieredzes aktivizēšana par to, kas ir viņu dzīvesvieta, tās adrese, kur atrodas viņu māja /
dzīvoklis.
2.
38.–39. lpp. MG Skolēnu uzmanība tiek pievērsta prievārdu lietošanai, norādot uz vietu, un to saskaņošanai
2.4. DL
ar lietvārdu, burtu a, A, ā, Ā apguvei.
2.5. DL
2.4. DL 1. uzdevums palīdzēs skolēnam ne tikai atcerēties jau citās situācijās lietotos vārdus,
bet būt arī vērīgākiem un, plānojot savu izteikumu, vairāk domāt.
Skolēna domāšanu aktivizējošus uzdevumus (Salīdzini! Atrodi kopīgo! Atrodi atšķirības!) ik pa
laikam svarīgi iekļaut mācību procesā.
3.
40.–41. lpp. MG Skolēni mācās lasīšanas un rakstīšanas procesā sintezēt apgūtos īsos un garos patskaņus.
2.6. DL
Apgūstot līdzskani m, mācās arī skaitīt, piemēram, es dzīvoju pirmajā / ceturtajā stāvā.
DL 1. uzdevumā vārds ir mamma.
4.
42.–43. lpp. MG Skolēni mācās pazīt burtus n, ņ, N, Ņ, tos lasīt un rakstot savienot ar iepriekš apgūtajiem
2.7. DL
burtiem.
Apgūstot pirmās iemaņas lasīt, skolēniem noderēs arī tādi uzdevumi, kuros viņus vispirms
saista formas, piemēram, atrast starp burtiem ne tikai vārdu, bet arī teikumu.
Skolotājs mācību procesā apzināti plāno savas runas tempu, tembru, intonāciju, runu strukturē,
lai skolēni pakāpeniski pierod pie latviešu valodas skanējuma. Kopā ar verbālajiem izteiksmes
līdzekļiem skolotājs izmanto mīmiku, žestus, kustības, lai skolēni no konteksta uztver un sāk
pakāpeniski saprast runātā saturu. Skolēni tiek iedrošināti, kopīgi runājot un atkārtojot,
nebaidīties izteikties, arī kļūdīties.
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2.3. Mana ikdiena
2.
3.
44.–45. lpp. MG Skolēni mācās nosaukt pulksteņa laiku, dienas daļu nosaukumus un ēdienreižu
2.8. DL
nosaukumus, tos iesaistīt teikumos, stāstot par savu dienas režīmu.
Uzmanība jāpievērš diviem vārdiem pulkstenis un pulksten. Skolēni mācās saklausīt, saskatīt
un rakstīt burtus l, ļ, L, Ļ pēc parauga.
Tā kā skolēniem nav vienkārši šajā vecumā atcerēties šo atšķirību, tad ieteikums – pievērst
uzmanību tam vizuāli: pulkstenis – priekšmets; pulksten – laiks.
Ieteikums – ievērot, ka skolēni pulksteņa laika lietojumu apgūst arī dzimtajā valodā. Skolēni
rosināmi jau zināmo informāciju izmantot arī latviešu valodas stundās.
3.
46.–47. lpp. MG Skolēni mācās pazīt burtus e, ē, E, Ē , atbilstošā situācijā izmantot pieklājības frāzes, pateikt
2.9. DL
mācību stundu nosaukumus.
4., 5. 48.–49. lpp. MG Skolēni mācās saklausīt, saskatīt un rakstīt burtu o, O pēc parauga. Pieredzes aktivizēšanai
2.10. DL
lietojami sadzīvē un skolā biežāk izplatītie darbības vārdi, kā arī īpaša uzmanība pievēršama
divskaņa un patskaņa o pareizrunai vārdos.
Apzinoties, ka divskaņa un patskaņa „o” pareizrunas apguve prasa treniņu, ik pa laikam
skolēniem veidojami jautājumi vai nepabeigtie teikumi, kuros ir jāizmanto vārdi ,,sports, soma,
soļošana, vingrošana, oma, roka” u. c.
6., 7. 50.–52. lpp. MG Skolēni mācās nosaukt dažādas ķermeņa daļas, kā arī stāstīt, kā paiet viņu ikdiena. Atkal
2.11. DL
tiek trenēta o izruna.
Skolēniem tiek dota iespēja apkopot apgūto informāciju, pašvērtēt savu valodas prasmi.
Lai mācību stundu nosaukumus varētu regulāri izmantot, stundu saraksts klasē var būt
uzrakstīts divās valodās – dzimtajā valodā un latviski.
Arī nedēļas dienu nosaukumus var uzrakstīt uz atsevišķām lapām, novietot dažādās vietās
telpā, un katrai dienai atbilstoši pievienot arī citus uzrakstus: mācību priekšmetu nosaukumus,
ārpusstundu nodarbību nosaukumus u. tml.
Papildu darbam
• Spēle „Indiāņi meklē visus i un ī”.
Bērni sadalās pāros, izdomā sev indiāņu vārdus, kas sākas ar skaņu I vai Ī, un dodas
ceļojumā pa telpu, meklējot tos priekšmetus, kuru nosaukumos ir i, ī. Katrs pāris skaļi
nosauc atrasto lietu.
• Pareizrunas un teksta uztveres pilnveidei latviešu tautas rotaļa „Adiet, meitas, ko adāt(i)!”.
P i e m ē r s.
Rotaļas sākumā bērni stāv aplī. Vilks un suns stāv apļa ārpusē.
Adiet, meitas, ko adāt(i),
Adiet, meitas, ko adāt(i),
Vilkam zeķes noadiet,
Vilkam zeķes noadiet!
Bērni iet aplī pa dejas ceļu, ar rokām attēlojot adīšanu.
Vilkam un sunim rokas sānos, iet pret dejas ceļu.
Vilkam kājas nosalušas,
Vilkam kājas nosalušas,
Purvus mežus bradājot,
Purvus mežus bradājot.
Bērni, tāpat vilks un suns, iet pretējā virzienā, augstu ceļot kājas.
Kur, vilciņi, tu tecēsi,
Kur, vilciņi, tu tecēsi
Ar tiem kaula nadziņiem,
Ar tiem kaula nadziņiem?
Bērni apstājas, pagriežas ar skatu pret apļa centru, paceļ sadotās rokas. Vilks un suns lodā
starp bērniem (dziedāšanas temps paātrinās).
Suņi manu ādu plēsīs,
Suņi manu ādu plēsīs.
Nu tie suņi gan dabūs,
Nu tie suņi gan dabūs!
Vilks dzenas pakaļ sunim.
• Pašdarinātu burtu grāmatiņu veidošana, kurās bērni raksta, zīmē, krāso, uzsāk veidot
burtu kolāžas, zīmējumus, kuros visiem sižeta varoņiem ir vārds, kas sākas ar konkrētu
burtu u. c. Turpmāk, katru jaunu burtu apgūstot, grāmata tiek papildināta. Izveidotās
grāmatiņas skolēni izmanto mācību procesā: stāsta, rāda citiem, min burtus, sauc vārdus
ar atbilstošu skaņu u. tml.
1.
1., 2.
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3. nodaļa. Rudens dāvanas
3.1. Rudens dārzā
Stunda
MG,
Stundas gaita
p. k. DL (darba lapa)
1.
2.
3.
1.
53. lpp. MG
Saruna par tematu, īpaši akcentējot, kāpēc rudeni sauc par bagātāko gadalaiku.
3.1. DL
Iepazīšanās ar R. Skujiņas dzejoļa panta saturu.
Saruna par attēliem, pievēršot uzmanību dārzeņiem un augļiem, to nosaukumiem.
DL uzmanību pievērš garo un īso patskaņu lietošanai vārdos.
Lasot tekstus priekšā, svarīgs ne tikai izteiksmīgums, bet arī iepriekš izvirzīts klausīšanās
uzdevums. Tam jābūt tā formulētam, lai bērns pievērstu uzmanību teksta saturam kopumā
(sintēze). Tikai pēc tam, kad esam pārliecinājušies, ka teksts ir uztverts un saprasts, var runāt par
detaļām (analīze).
2.
54.–55. lpp. MG Bērni iepazīst iespiesto un rakstīto burtu p, P, mācās to lasīt un rakstīt kopā ar citiem jau
3.2. DL
iepriekš apgūtiem burtiem, min un sacer mīklas.
Ja nepieciešams, bērni var mācīties rakstīt, apvilkt, savienot u. tml. burtus, vārdus, pat teikumus
arī uz baltām papīra lapām vai, ja skolotājs uzskata to par svarīgu, speciāli iekārtotās burtnīcās
vai papildu lapās, kuras gan no audzinošā viedokļa vēlams ievietot darba mapēs.
Mīklu atminējumi MG: burkāns, biete, pupa, sīpols.
3.
56.–57. lpp. MG Bērni iepazīst iespiestos un rakstītos burtu b, B, mācās to lasīt un rakstīt kopā ar citiem jau
3.3. DL
iepriekš apgūtiem burtiem.
Uzmanība tiek pievērsta saziņas situācijām, lomu spēlei „Pirkšana un pārdošana”.
4.
58.–59. lpp. MG Iepriekš apgūtās pieredzes sistematizēšana.
3.4. DL
Skolēni mācās stāstīt, kas viņiem garšo, kā arī atbilstošā situācijā pareizi izprast vārda lasīt
nozīmi, šo vārdu iekļaut teikumā.
Lai pilnveidotu nedēļas laikā apgūto leksiku, skolēni var patstāvīgi savākt dažādus dabas
materiālus, atnest no mājām dārzeņus un augļus un gatavot kompozīcijas izstādei ,,Rudens”.
Latviešu valodas stundās kopā ar skolotāju var izdomāt katra darba nosaukumu, nosaukt
redzētos dārzeņus vai augļus.
Uzmanība tiek pievērsta vārda lasīt nozīmei atbilstoši situācijai.
3.2. Rudens mežā
1.
60.–61. lpp. MG Skolēni mācās saziņā lietot koku, dzīvnieku un putnu nosaukumus, iegūto informāciju
3.5. DL
izmantot DL uzdevumā, strādājot ar tabulu.
Tā kā apakštemats saistīts ar mežu, tad, ja vien laika apstākļi ir labvēlīgi, ieteicams plānot
pārgājienu pa mežu, lai novērotu, kāds izskatās mežs rudenī, savāktu dabas materiālus
praktiskajām nodarbībām (zarus, lapas, zīles, kastaņus, pīlādžogas, akmeņus u. c.). Pēc
pārgājiena mežā redzēto, pārdzīvoto bērni var atklāt zīmējumos, veidot zīmējumu izstādi,
zīmējumiem izdomāt nosaukumus, stāstīt par tiem, atbildēt uz jautājumiem u. tml.
Pārgājienus vēlams plānot arī ziemā un pavasarī, lai bērni varētu salīdzināt, kā mežs mainās
atbilstoši gadalaikam.
2.
62.–63. lpp. MG Skolēni apgūst sēņu nosaukumus, mācās lasīt un rakstīt vārdus ar burtiem s, š, S, Š.
3.6. DL
Uzmanība tiek pievērsta vārdu savienojumiem indīgas sēnes, derīgas sēnes.
3.7. DL
Svarīgi latviešu valodas stundā iegūto informāciju integrēt ar to, kas apgūta dabaszinībās
(ēdamas sēnes, indīgas sēnes).
3., 4. 64.–65. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta prasmei veidot stāstījumu, izmantojot doto vizuālo un verbālo
3.8. DL
informāciju. Skolēni mācās izmantot konkrētas frāzes, veidojot savu stāstījumu. Lai skolēni
labāk saprastu, kā to darīt, skolotājs var palīdzēt, piemēram, viņš iesāk stāstījumu: „Istabā ir
zēns un meitene (brālis un māsa). Meitene saka: – skolēni izlasa tekstu MG.
Zēns atbild: – skolēni izlasa tekstu MG utt.
Lai skolēns justos drošs un nebaidītos runāt, skolotājs var palīdzēt ar uzvedinošiem
jautājumiem, nepabeigtajiem teikumiem, apzināti nepareizi veidotu teksta saturu, piemēram,
istabā ir māmiņa un lācis u. c.
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3.3. Rudens pilsētā
2.
3.
66.–67. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta apģērbu nosaukumiem un to lietošanai atbilstošā situācijā, kā arī
3.9. DL
tam, kurās situācijās skolēni ir redzējuši vai dzirdējuši vārdu atlaide. Mācās lasīt un rakstīt
vārdus, kuros ir burts t, T.
Skolēni regulāri rosināmi pievērst uzmanību dažādiem sadzīvē izmantotiem izteicieniem,
piemēram, izpārdošana, sezonas preces, darba laiks, ieeja, izeja, pusdienu pārtraukums u. c.
2.
68.–69. lpp. MG Skolēni turpina apgūt prasmi runāt, atbildēt uz jautājumiem, iesaistīt konkrētus vārdus
3.10. DL
teikumos lasot vai rakstot.
DL 1. uzdevuma burtu mīklā ir šādi vārdi: iela, pele, soma, spēle, teniss.
3.
70.–71. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta darbam ar tekstu, īpaši teksta veidošanai, izmantojot attēlus un
3.11. DL
apģērba nosaukumus. DL uzdevumi paredzēti iepriekš apgūtās pieredzes sistematizēšanai.
4.
72. lpp. MG
Uzdevumi paredzēti iepriekš apgūtās pieredzes sistematizēšanai, kā arī stāstījuma
3.12. DL
veidošanai. Šoreiz skolēni mācās pievērst uzmanību tam, kā mainās vizuālā informācija
attēlā, to salīdzināt un par to stāstīt.
DL uzdevums domāts skolēna iztēles, fantāzijas atraisīšanai, reizē runas darbības
aktivizēšanai, kā arī prasmei orientēties MG.
Burtu, vēlāk arī vārdu rakstīšanai, jābūt dabiskai un ritmiskai. Tā kā ritms katram bērnam ir
savs, tad burtu savienošanu ar citiem burtiem jāpalīdz veidot tā, kā pēc skolotāja novērojuma
bērnam ir ērtāk to izdarīt.
Temata ietvaros, iespējams, notiek Mārtiņdienas pasākuma organizēšana. Tā sagatavošanas
laikā skolēni mācās dziesmas par Mārtiņiem, apgūst rotaļas, gatavo maskas.
Papildu darbam
• Spēle „Vai tu pazīsti?” .
P i e m ē r s.
Skolotājs: „Dārzā auga ķirbis.”
Skolēni ar abām rokām rāda lielu, apaļu ķirbi.
Skolotājs: „Anna ēda ābolu.”
Skolēni atdarina ābola ēšanu.
Skolotājs: „Zaķim garšo burkāns.”
Skolēni: ,,Ņam! Ņam!”
Skolotājs: „Lapsai ir siers! Lapsai ir siers!”
Skolēni lec un priecājas, sakot: „Siers, siers!”
Skolotājs: „Atskrēja vārna un paķēra sieru.”
Skolēni: „Caps!”
• Mīklas par augļiem un ogām.
Vispirms balts kā sniegs, tad zaļš kā zāle, beidzot sarkans – garšo visiem labi. (Ābols / ķirši.)
Maza, sarkana gotiņa, aste piesieta. (Jebkura sarkana oga, piemēram, zemene, avene.)
Sarkans sunītis, zīdā piesiets. (Jebkura sarkana oga.)
Čaumalu ēd, kodolu met zemē. (Ķirši.)
• Dažādu sēņu attēli pieejami internetvietnē:
http://latvijas.daba.lv/augi_senes/senes/ .
• Latviešu tautas rotaļa ,,Sēnes”.
P i e m ē r s.
Bērni stāv aplī, rokas sadotas. Četri bērni vidū, rokas brīvi gar sāniem.
Visi dzied vai runā: „Sēnēs, sēnēs, baravikas lauzt!”
Aplī stāvošie iet pa dejas ceļu. Vidū stāvošie — pret dejas ceļu.
Visi dzied vai runā: „Lai tie citi, kur tie citi, / Es tiem citiem līdzi!”
Vidū esošie uzlūdz kādu no apļa un dejo — katrs pāris brīvi izvēlas kustības. Pārējie sit
plaukstas. Uzlūgtie paliek apļa vidū, pārējie pievienojas aplī stāvošajiem.
Rotaļu atkārtojot, vārda baravikas vietā nosauc citu sēni.
Informāciju par Mārtiņiem un to svinēšanas tradīcijām var atrast internetvietnē:
www.folklora.lv.martini .

1.
1.
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4. nodaļa. Latvija - zeme, kurā es dzīvoju
4.1. Kas ir Latvija?
Stunda
MG,
Stundas gaita
DL (darba lapa)
p. k.
1.
2.
3.
1.
73. lpp. MG
Temats ir veiksmīgs, lai turpinātu apgūt latviešu valodu un veicinātu cieņpilnas attieksmes
4.1. DL
veidošanu pret Latviju kā valsti, kurā skolēns dzīvo, mācās, kurā dzīvo viņa draugi, tuvinieki.
Ieteicams emocionāli pārdomāts ievadījums tematā. Tam noderēs V. Ļūdēna dzejolis „Kas
vēl ir”. Dzejoli var mācīties arī no galvas.
Skolēni mācās orientēties Latvijas kartē, stāstīt to, ko viņi jau zina par Latviju.
Tā kā 1. klases skolēniem vēl ir pārāk maza pieredze mācīties tekstu no galvas, vēlams to darīt
kopā ar skolotāju, mācoties skaļi izrunāt un atcerēties to teksta daļu, kurai ir saistība ar nākamo
teksta daļu.
Nevajadzētu paļauties uz vecāku palīdzību, jo arī viņiem var nebūt šīs pieredzes.
Tai pašā laikā ļoti svarīgi panākt skolēnu vecāku līdzdalību un līdzatbildību par skolēnu
izglītošanas procesa sekmīgas norises nodrošināšanu. Latviešu valodas skolotājam jāmeklē
sadarbības iespējas ar vecākiem, jo vecāku interese un aktivitāte veicina skolēnu mācītiesprieku.
Skolotājam jāpalīdz vecākiem ar profesionālu padomu, jāiedrošina skolēnu vecāki, radot viņos
apziņu, ka tie var palīdzēt savam bērnam. Praksē pārbaudīta un veiksmīgi izmantojama vecāku
iesaistīšana savu bērnu izglītošanas procesā ir kopīgu pasākumu organizēšana, kurā skolēni
var demonstrēt savus panākumus latviešu valodā, savukārt vecāki – redzēt, kur viņi paši
saviem bērniem var palīdzēt. Vecākiem un skolotājam kopīgiem spēkiem jāpalīdz skolēnam
izveidot noteiktus mācīšanās ieradumus – sistemātiski, regulāri un mērķtiecīgi veikt mājas
darbus, apgūt prasmi mācīties, pašvērtēt savus mācīšanās sasniegumus.
Skolotājam jāinformē vecāki par visu, kas notiek latviešu valodas mācību procesā, lai vecāki var
sekot bērnu mācībām, izprast skolotāja prasības, darbu vērtēšanas kritērijus u. c.
LVA portālā „Māci un mācies” ir arī materiāli un videoraidījumi vecākiem, kurus skolotājs var
rosināt skatīties (www.valoda.lv/maciunmacies/maci/vecakiem).
2.
74.–75. lpp. MG Skolēni rosināmi stāstīt, ko viņi jau zina par Latviju, ko mācījušies citu mācību priekšmetu
4.2. DL
stundās. Tikai, līdzīgi kā iepriekš, jāplāno konkrētu valodas līdzekļu izvēle un lietojums,
4.3. DL
apzinoties, ka saruna ir latviešu valodas stundās, kurās ne tikai izmanto valodu, bet arī
vienlaicīgi mācās to lietot pareizi.
Ierosināšanai paredzēts darbs ar Latvijas karti, uz kuras ir redzami objekti, kas saistās ar
noteiktu vietu.
Skolotājs mērķtiecīgi virza sarunu par to Latvijas daļu, kas konkrētajiem bērniem ir
zināmāka, piemēram, par Kurzemi, Rīgu u. c.
3.
76.–77. lpp. MG Bērni apgūst burtu d, D. To lasa un raksta. Ar jau zināmajiem burtiem raksta vārdus, kā arī
4.4. DL
aktivizē pieredzi, dažādās situācijās lietojot teikumos nominatīva, akuzatīva un lokatīva
formu.
Uzmanība tiek pievērsta dialoga veidošanai, izmantojot konkrētas frāzes. Pēc parauga
skolēnus var rosināt veidot arī citas situācijas, piemēram, ko viņi dāvina saviem draugiem,
ģimenes locekļiem dzimšanas dienā.
4.
78.–79. lpp. MG J. Petera dzejoļa „Dzimtene” iepazīšana, saruna par tā saturu.
Skolēni trenējas veidot teikumus, kā arī savu stāstījumu.
Ieteicama saruna par to, ko bērni zina par Latvijas karogu, kur viņi redz Latvijas ģerboni.
Vēlams kopīgi dziedāt Latvijas himnu.
Lai pakāpeniski pierastu pie burtu aizstāšanas ar skaņām un lasīšanas mehānisma apguves,
bērni lasa individuāli, dažkārt arī korī, velkot ar kociņu vai pašgatavotu grāmatzīmi līdzi.
Skolotājs šo procesu var demonstrēt, rādot to pašu tekstu uz digitālās tāfeles vai ekrāna.
4.2. Latvijas pilsētas
1.
80.–81. lpp. MG Saruna par sižetisko attēlu, aktualizējot pieredzi par Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Skolēni
4.5. DL
apgūst burtu r, R. Mācās to lasīt un rakstīt, pareizi izrunāt.
4.6. DL
Tā kā otrās valodas apguves procesā svarīga regulāra vienas un tās pašas gramatiskās formas
izmantošana vairākkārt, tam paredzēti uzdevumi, kuros skolēni paši izvēlas pilsētu, uz kuru
vēlas doties.
Regulāra vingrināšanās nevar būt mākslīga. Tā dabiski jāiesaista rotaļīgās situācijās, lai skolēns
to neuztver kā atkārtošanu, bet apzinātu darbību.
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1.
2., 3.

4.

1.

2.

3.

4.

2.
3.
82.–83. lpp. MG Izmantojot zīmējumā ietverto informāciju, skolēni mācās nosaukt Latvijas vietvārdus, tos
4.7. DL
iesaistīt teikumos pēc parauga, norādot virzienu. Skolēni, izmantojot attēlus, individuāli vai
4.8.DL
pāros mācās stāstīt par redzēto, izmantojot norādes pa labi, pa kreisi u. c. Izmantojot konkrētu
sižetu, mācās lasīt un rakstīt burtus k, ķ, K, Ķ.
Skolēni var izmantot arī roku kustības, norādot virzienu, un cits citam stāstīt, kas atrodas klasē,
pie skolas u. c. viņiem tuvākajā apkārtnē.
84.–85. lpp. MG Rotaļīgas situācijas, kurās skolēni iesaista konkrētus vārdus teikumos, lai stāstītu par to, ko
4.9. DL
viņi dara pilsētā. Izmantojot konkrētas saziņas situācijas, tiek apgūti dažādu vietu nosaukumi,
to lietojums teikumos kopā ar darbības vārdu 1. personā pēc parauga.
DL uzdevumi noderēs iepriekš apgūtās pieredzes pilnveidošanai, kā arī pareizrunas un rakstu
runas apguvei.
Skolotājs iedrošina skolēnus runāt un nebaidīties kļūdīties. Ja skolēnam pietrūkst vārdu, lai
izteiktu savu domu, vai arī viņš nepareizi lieto gramatiskās formas, skolotājs palīdz runāšanas
procesā, uzslavē katra skolēna pat vismazākos sasniegumus.
4.3. Es lasu un rakstu latviski
86.–87. lpp. MG Skolēni turpina apgūt lasītprasmi un rakstītprasmi, iesaistot vārdus, kuros ir burti g, G un ģ, Ģ.
4.10. DL
Uzmanība tiek pievērsta vārdu lietojumam datīvā.
Pieredzes aktualizēšana par vārda lasīt lietojumu un daudznozīmību.
Pēc analoģijas var pievērst uzmanību krāsu nosaukumiem un tādiem vārdiem kā, piemēram,
zaļš koks, zaļš apelsīns, ābols.
88.–89. lpp. MG Darbs ar V. Ļūdēna dzejoli „Laimiņas valoda”.
4.11. DL
Lai veicinātu izpratni par mīļvārdiem, to lietojumu valodā, svarīga izpratne par saziņas
situāciju, kurā tos lieto.
Skolēni rosināmi atcerēties, kā viņi tiek saukti ģimenē, kā paši mīļi sauc savus tuvākos
cilvēkus, mājdzīvniekus u. c.
Dzejoļa veidošana pēc analoģijas, salīdzinājumu veidošana paredzēta gan pašapziņas
celšanai – Es jau varu rakstīt dzejoli! –, gan vārdu krājuma paplašināšanai.
Lai skolēnu motivētu izteikt savu domu latviski, kaut arī vārdu krājums vēl ir niecīgs, svarīgi
radīt drošības izjūtu. Viens no drošības garantiem ir divu valodu – latviešu valodas un dzimtās
valodas – lietojums brīžos, kuros trūkst vārdu vai citas pieredzes savas domas izteikšanai.
Skolotājs vienmēr var palīdzēt šos vārdus pateikt arī mērķa valodā, nepazaudējot pašu
svarīgāko – domu.
90.–91. lpp. MG Skolēni mācās lasīt un atstāstīt pasaku, izmantojot attēlus un nepabeigtos teikumus.
4.12. DL
MG 13. uzdevumā skolēni mācās veidot savu tekstu.
DL skolēni mācās atšifrēt tekstu, to glīti rakstīt.
Temata nobeigumā skolēni kopā ar skolotāju atceras un novērtē savu darbu: ko zināja, ko
jaunu iemācījās, ko vēl gribētu iemācīties.
MG mīklas atminējumi ir šādi: upe (pulkstenis), lietus, egle vai priede, varavīksne.
92.–94. lpp. MG Izmantojot pieredzi, kas iegūta dzimtās valodas mācību stundās, skolēni min mīklas un sacer
4.13. DL
tekstu pēc attēliem.
Skolēni sistematizē apgūto, noskaidro, ko zina un prot.
Strādājot ar MG 18. uzdevumu, skolēni rosināmi stāstīt par to, kur viņi dzīvo, kur dzīvo viņu
radi, draugi, tādējādi dodot iespēju atkārtot iepriekš apgūto leksiku.
Regulāri uzmanība pievēršama skaņu artikulēšanas vingrinājumiem, lai pilnveidotu prasmi
pareizi un skaidri izrunāt skaņas klusām, čukstus, skaļi, ievērot arī skaņu secību vārdos, tās izdalīt,
diferencēt īsos un garos patskaņus, platos un šauros patskaņus e, ē, divskaņus un līdzskaņus,
cietos, mīkstinātos līdzskaņus.
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1.
2.
Papildu darbam

3.
• Mācību ekskursija uz skolas, pilsētas vai pagasta bibliotēku. Pirms ekskursijas vēlams
vienoties ar bibliotēkas vadītāju un darbiniekiem par ekskursijas norises kārtību, bērniem
sniedzamās informācijas saturu u. c. svarīgu informāciju.
• Skolēnu veidotas zīmējumu un vārdu grāmatiņas paredzētas bērniem, kuri vēl nemācās
latviešu valodu (jaunākie brāļi, māsas vai pirmsskolas vecuma bērnu grupas).
Ar pašgatavoto grāmatu saturu var iepazīstināt cits citu, tās var nodot adresātam, veidot
šo grāmatu izstādi utt.
• Jautājumu un atbilžu viktorīna „Ko tu zini par Latviju?”.
P i e m ē r s.
Skolotājs iesāk teikumu, bērni pabeidz:
Es dzīvoju... .
Mana valsts ir... .
Latvijas karogs ir… .
Latvijas himna ir… .
Latvijā ir... .
Latvijā dzīvo… .
Latvijas novadi ir… .
Latvijas nauda… .
• Spēle „Es braucu uz vietām, kurās ir R un L”.
P i e m ē r s.
Skolēni stāv aplī un met bumbu cits citam, sakot: „Es braucu uz Rīgu / Liepāju”. Skolēni drīkst
saukt tikai tās vietas Latvijā, kuru nosaukumos ir R un L. Skolotājs mudina, lai skolēni cits
citam palīdz. Ieteikums izmantot arī Latvijas karti (katram skolēnam priekšā karte, un viņš
meklē nosaukumus ar konkrēto skaņu).
5. nodaļa. Ziemassvētku laiks
5.1. Ziema nāk!

Stunda
MG,
Stundas gaita
DL (darba lapa)
p. k.
1.
95. lpp. MG
Ievadījums tematā. Skolēnu pieredzes aktualizēšana par to, kuri svētki saistās ar ziemu, kā
5.1. DL
viņi svin šos svētkus ģimenē, ko viņi zina par šo laiku utt.
M. Cielēnas dzejoļa „Ceļā uz Ziemassvētkiem” priekšlasījums, saruna par dzejoļa saturu.
DL 1. uzdevumā skolēni var mācīties salīdzināt dažādus vārdus un tajos ietverto jēgu,
aktivizēt iztēli un fantāziju, piemēram, sniegpārsla ir saistīta ar ziemu, bet to var izgriezt no
papīra vai cita materiāla un izmantot Ziemassvētku eglītes rotāšanai.
2.
96.–97. lpp. MG
Darbs ar tekstu. Mācās lasīt un rakstīt burtus z, ž, Z, Ž.
5.2. DL
Darbs ar leksiku: vārdu iesaistīšana vārdu savienojumos, saskaņojot īpašības vārdu ar
lietvārdu, un teikumos par doto tematu, vingrināšanās to pareizrunā.
Īpaša vērība tiek pievērsta teksta un attēla sintēzei, teksta veidošanai no konkrētiem
vārdiem.
3.
98.–99. lpp. MG
Uzmanība tiek pievērsta darbam ar attēlu un dialoga veidošanai.
5.3. DL
Skolēni var izmantot to pieredzi, kas apgūta dzimtās valodas stundās. Pēc attēliem MG
noskaidro, kas ir runātāji. Skolēni tiek rosināti atkārtot vai improvizēt, veidojot līdzīgu dialogu.
4.
100.–101. lpp. MG Skolēni MG mācās veidot dialogu atbilstoši saziņas situācijai, sistematizēt iegūto pieredzi.
5.4. DL
5.2. Gatavojamies svētkiem
1.
102.–103. lpp.
Skolēni mācās lietot darbības vārdus tagadnē vārdu savienojumos ar lietvārdu un iesaistīt
MG
tos teikumos par tematu, kā arī pazīt burtus c, č, C, Č, tos lasīt un rakstīt kopā ar citiem
5.5. DL
burtiem, pareizi izrunāt.
Skolēni vingrinās darināt lietvārdu pamazināmās formas.
2.
104.–105. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta darbam ar tekstu, prasmei lasīt un rakstīt, apgūstot burtu v, V.
5.6. DL
3.
106.–107. lpp. MG Mācās izprast situācijas, kurās lieto vārdus glīts un skaists.
5.7. DL.
Skolēni mācās izteikt sajūsmu par dāvanu.
4.

108.–109. lpp. MG Skolēni mācās lietot darbības vārdus pagātnē vārdu savienojumos ar lietvārdu un iesaistīt
tos teikumos.
Skolēni mācās dzejoļus, tautasdziesmas kopā ar skolotāju no galvas. Sistematizē iegūto
pieredzi, mācās par to stāstīt.
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5.3. Ziemassvētki klāt!
2.
3.
110.–111. lpp. MG Skolēni turpina mācīties veidot savu tekstu, attēlus izmantojot kā atbalstu.
5.8. DL
Sistematizē iegūto pieredzi, mācās par to stāstīt un rakstīt, lietojot konkrētus darbības
vārdus kopā ar lietvārdiem.
Skolēni mācās noformēt apsveikumu Ziemassvētkos pēc parauga.
2.
112.–113. lpp. MG Uzmanību pievērš vārdu rotaļlieta un rotājums izpratnei un lietojumam.
5.9. DL
Skolotāja vadībā skolēni mācās dažādas rotaļas un to noteikumus.
Lai skolēniem būtu vieglāk izstāstīt rotaļu noteikumus, skolotājs individuāli palīdz konstruēt
tekstu.
3.
114.–115. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta dialoga veidošanai, novēlējuma izteikšanai un pieklājības
5.10. DL
normām atbilstoši situācijai.
5.11. DL
DL skolēni mācās veidot savus teikumus un tos uzrakstīt. Ja skolēniem tas vēl sagādā
grūtības, var rīkoties arī šādi: kopīgi izdomā teikumus, skolotājs tos raksta uz tāfeles
skolēniem priekšā un skolēni noraksta.
4.
116. lpp. MG
Iepriekš iegūtās pieredzes sistematizēšana – pārbaudes darbs (sk. 2. pielikums,
5.12. DL
1. pārbaudes darbs).
DL krustvārdu mīklas atminējumi ir šādi: zvaniņš, cimdi, egle, maiss, šalle, sniegs, saule,
dāvana, mētelis, virtene, čiekurs, piparkūka (izceltais vārds – Ziemassvētki).
Emocionāls pirmā pusgada darba rezumējums: pārskata savas darba mapes, MG, pārskata
un pašvērtē savu darbu, kopīgi vienojas, ko mācījās, kas vislabāk veicās, ko gribētu iemācīties
turpmāk, cits citam novēl priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu.
Papildu darbam
• Spēle S vai Z, T vai D, B vai P.
P i e m ē r s.
Bērni izgatavo un izrotā burtu S, Z, T, D, B, P kartītes. Skolotājs sauc vārdus, kuri sākas ar
kādu no šiem burtiem. Bērni klausās un paceļ atbilstošā burta kartīti.
• Rotaļa „Uzmini nu!”.
P i e m ē r s.
Bērni sadalās pāros. Viens otram uz muguras zīmē kādu no iepriekš apgūtajiem
rakstītajiem burtiem. Tas, kuram zīmē, atmin burtu, nosauc vārdu, kas sākas ar atbilstošo
skaņu.
• Latviešu tautas mīklas.
Kā sauc visplatāko tiltu? (Ledus)
Mazas, baltas zvaigznītes no debesīm krīt. (Sniegpārslas)
Ziemā strādā, vasarā guļ. (Ragavas, slidas, slēpes u. c.)
Bez rokām, bez kājām tiltu taisa. (Sals)
Kad var nest ūdeni sietā? (Ziemā)
• Apsveikuma izgatavošana.
Skolēni gatavo apsveikuma kartītes savai ģimenei, draugiem. Raksta vēlējumu, noformē
apsveikuma kartīti.
Internetvietnes, kur var atrast dažādu informāciju par Ziemassvētkiem un ar šiem
gadskārtu svētkiem saistītiem jautājumiem: http://www.liis.lv/maskas/
http://folklora.lv
1.
1.

6. nodaļa. Ziemas prieki
6.1. Laimīgu Jauno gadu!
Stunda
MG,
Stundas gaita
DL (darba lapa)
p. k.
1.
117. lpp. MG
Tikšanās pēc ziemas brīvdienām un ievadījums jaunajā tematā.
6.1. DL
Raiņa dzejoļa „Sniega diena” priekšlasījums, saruna par tā saturu.
DL uzdevumi paredzēti skolēna fonemātiskās dzirdes un rakstītprasmes attīstībai.
DL 1. uzdevumā atrodot un uzrakstot vārdus, vēlama saruna par tiem, piemēram, kā
saprot vārdu savienojumus gudras domas, labi darbi, skaisti svētki, mīļa māmiņa, laimīgs
gads.
2.
118.–119. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta gadalaiku un mēnešu nosaukumiem, teksta uztverei, tā lasīšanai
6.2. DL
lomās, kā arī mēnešu nosaukumu lietojumam dažādās situācijās laika nozīmē (Kad?),
burta j, J apguvei.
DL 1. uzdevumā 4 mēneši: janvāris, maijs, jūnijs, jūlijs.
DL 2. uzdevumā pirms gadalaiku un to mēnešu izkrāsošanas var kopīgi vienoties
par gadalaiku krāsām gan atbilstoši pasakai, gan brīvi izvēloties krāsas. Tādējādi tiks
pilnveidota arī krāsu nosaukumu apguve.
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120.–121. lpp. MG Darbs ar kalendāru. Skolēni veic tā izpēti, uzmanība tiek pievērsta latviešu tautas tradīcijai
6.3. DL
svinēt vārda dienas.
Saucot mēnešus, vēlāk arī nedēļas dienas u. c., skolēni mācās lietot kārtas skaitļa vārdus.
Akcentējama skolēnu pētnieciskā darbība. Skolēni var patstāvīgi pētīt kalendāru (skolēni
atnes arī savus kalendārus, ja iespējams), skolotājs var aicināt atrast savu ģimenes locekļu,
draugu vārda dienu datumus.
122.–123. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta gadalaiku un nedēļas dienu nosaukumiem, kā arī pieredzes
6.4. DL
sistematizēšanai rakstīt un stāstīt par saviem darbiem dažādās nedēļas dienās.
6.5. DL
MG 11. uzdevumā mīklu atminējums ir gads.
Mācoties pareizi lietot pamata un kārtas skaitļa vārdus saziņā, nedēļas dienu nosaukumus,
kalendāru vēlams turēt pie sienas un regulāri atcerēties nosaukt gan mēnesi, gan nedēļas
dienu un datumu.
6.2. Mēs slēpojam un slidojam
124.–125. lpp. MG Skolēni mācās nosaukt ziemas sporta veidus, iesaistīt tos teikumos, izmantojot atbilstošus
6.6. DL
darbības vārdus. Skolēniem svarīgi arī trenēt uzmanību, noteikt, kas ir pareizi un kas –
nepareizi.
DL 1. uzdevumā ir šādi vārdi: slēpes, slidas, ziema.
Ačgārnās situācijas tikai aktivizēs skolēnu izziņas interesi un runas darbību.
126.–127. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta teikumu un teksta veidošanai, izmantojot konkrētus vārdus un
6.7. DL
vārdu savienojumus gan mutvārdos, gan rakstos.
128.–129. lpp. MG Skolēni mācās veidot sarunu pa telefonu, stāstīt par savu pieredzi atbilstoši situācijai, kā
6.8. DL
arī lasīt un rakstīt vārdus, kuros ir burts h, H.
Skolēni var veidot telefonsarunas pēc parauga arī par citām situācijām.
130.–131. lpp. MG Skolēni mācās uztvert jautājumu un atbildēt uz to saistībā ar zīmējumu, stāstīt un veidot
6.9. DL
loģisku tekstu.
DL 1. uzdevuma šāds teksts: Ziemā bērni slēpo un slido.
6.3. Ko darām, kad laukā salst?
132.–133. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta skolēnu pieredzei par galda spēlēm, to nosaukumiem un
6.10. DL
noteikumiem.
Skolēni pēc parauga mācās konstruēt tekstu par galda spēļu noteikumiem.
DL 1. uzdevumā ir šādi vārdi: lelle, cirks, šahs, dambrete.
134.–135. lpp. MG Darbs ar latviešu tautas pasaku „Zaķa derības ar salu”, mācīšanās to atstāstīt.
Mācoties atstāstīt, skolēniem var piedāvāt nepabeigtos teikumus, jautājumus, kā arī
attēlus, kas atklāj pasakas saturu.
Atstāstot tekstu vai demonstrējot sarunu, bērni mācāmi to darīt publiski, prezentējot
klasesbiedriem, lai pakāpeniski apgūtu arī publiskas runas prasmes.
Lai skolēni pierastu pie latviešu valodas skanējuma un lietojuma, atbilstošās situācijās
skolotājs var regulāri ietvert savā runā dažādus salīdzinājumus, piemēram, ,,čakls kā bite,
gudrs kā pūce, viltīgs kā lapsa, stiprs kā lācis”.
136.–137. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta burta f, F izmantošanai lasot un rakstot, kā arī savas pieredzes
6.11. DL
izklāstam par dažādiem sporta veidiem.
6.12. DL
MG 12. uzdevuma mīklas atminējums – žagata.
6.12. DL 2. uzdevuma atminējumi – sniegs, sals.
138. lpp. MG
Temata nobeigumā sistematizē padarīto darbu, vienojas, kādus labus darbus visi kopā
veica, ko plāno turpmāk.
Skolotāja uzdevums ir pievērst uzmanību katram skolēnam, paskaidrot un atbildēt uz viņa
jautājumiem, pozitīvi reaģēt uz to, ko skolēns ir pateicis, uzslavējot viņa entuziasmu vai vienkārši
atkārtojot teikto. Skolotājam jāievēro ne tikai skolēna panākumi, bet arī centieni tos sasniegt.
Kad skolēns ir pietiekami iedrošināts, viņš jūtas novērtēts un motivēts, lai turpinātu runāt, lasīt
vai rakstīt. Katram skolēnam ir tiesības just, ka skolotājs priecājas par viņa panākumiem.
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1.

2.
Papildu darbam

3.
• Spēle ,,Kurš ir kurš?”.
P i e m ē r s.
Bērni nostājas 2 rindās pretī, met cits citam bumbu un uzdod jautājumu, piemēram:
Kurš rindā ir pirmais?, Kurš rindā ir ceturtais? u. c.
Bērns, kas noķer bumbu, atbild uz jautājumu un uzdod nākamo jautājumu. Neprecīzas
atbildes gadījumā cits citam palīdz.
• Kopīgi noskaidro, kurā mēnesī katram skolēnam ir dzimšanas diena un vārdadiena, kura
gadalaika mēnesis tas ir.
• Projekta darbs „Vārdadienu kalendārs”.
P i e m ē r s.
Skolēni sadalās grupās un skolotāja vadībā veido klasesbiedru, ģimenes locekļu u. c.
vārdadienu vai dzimšanas dienu kalendārus, tos noformē, pēc parauga raksta vārdus u. c.
informāciju.
7. nodaļa. Ziema galā
7.1. Ziema atvadās

Stunda
MG,
Stundas gaita
DL (darba lapa)
p. k.
1.
139. lpp. MG
Izteiksmīgs M. Laukmanes dzejoļa „Vakarā” priekšlasījums.
7.1. DL
Darbs ar vizuālo un verbālo informāciju.
DL 2. uzdevumā vārds ir atkusnis.
Skolēniem svarīgi ne tikai atcerēties dabas parādību nosaukumus, bet arī izprast tajos ietverto
jēgu, piemēram, vārda ,,atkusnis” būtību.
140.–141. lpp. MG Skolēni turpina pilnīgot vārdu krājumu, kas nosauc un raksturo dabas parādības. Mācās
2.
7.2. DL
jauno informāciju uztvert mīklās, kā arī veidot īpašības vārdu pārāko pakāpi pēc parauga.
DL 3. uzdevumā šādi vārdi: atkusnis, dubļi, lietus, saule, vējš.
Skolēnus var rosināt izvēlēties dažādus viņiem zināmus īpašības vārdus un tiem veidot pārāko
pakāpi, šos vārdus iesaistīt teikumos, pat tekstā.
Lai skolēniem būtu vieglāk uztvert pārākās pakāpes būtību, var izmantot zīmējumus, attēlot
vārdos ietverto jēgu ar roku kustībām utt.
142.–143. lpp. MG Skolēni pilnīgo pieredzi īpašības vārdu pārākās pakāpes veidošanā, mācās teikumos lietot
3.
7.3. DL
lietvārdu ģenitīvā (Kas ir Eināra draugs?), veidot un aizpildīt anketu.
144.–145. lpp. MG Skolēni mācās gan pēc plāna, gan patstāvīgi veidot anketu un stāstījumu par tabulā un
4.
7.4. DL
zīmējumā ietverto informāciju.
Ja, strādājot ar DL uzdevumiem, skolēniem ir grūtības veidot mutvārdu tekstu, uzdevumus
var diferencēt, t. i., pēc zīmējuma veic rakstisko uzdevumu un tad šo informāciju izmanto
stāstījumā.
Skolēni var veidot anketu cits par citu, par saviem ģimenes locekļiem u. tml. Darba
diferencēšanai darbā var iesaistīt skolēnus ar augstāku valodas prasmes līmeni. Viņi var
palīdzēt tiem skolēniem, kuriem valodas zināšanas ir vājākas.
Svarīgi, lai skolēni mācās cits no cita, mācās mēģinot un arī kļūdoties.
7.2. Uzmanīgi! Bīstami!
146.–147. lpp. MG Skolēni mācās vērot apkārtējo vidi un par to stāstīt (Kas ir uz...?).
1.
7.5. DL
Skolēni iepazīst dažādas riskantas sadzīves situācijas un mācās izteikt brīdinājumu.
Lai skolēni pilnveidotu prasmi orientēties saziņas situācijās un varētu lietot atbilstošus
izteikumus, ik pa laikam skolotājs var pievērst uzmanību konkrētiem notikumiem un rosināt
skolēnus atcerēties, kā to saka latviski.
148.–149. lpp. MG Skolēni mācās lietot lietvārdu ģenitīvā kopā ar prievārdiem uz, pie, zem.
2.
7.6. DL
Strādājot pārī, vēlams padomāt par skolēnu sadalījumu, lai katram skolēnam būtu iespēja
mācīties.
150.–151. lpp. MG Skolēni turpina mācīties izprast saziņas situāciju, konstruēt tekstu un veidot atbilstošu
3.
izteikumu, iekļaut teikumos antonīmus (labs – slikts utt.).
152.–153. lpp. MG Lomu spēle ,,Saruna ar ārstu”. Skolēni arī paši var izdomāt situācijas un veidot līdzīgus
4.
7.7. DL
dialogus, izmantojot personīgo pieredzi.
DL 1. uzdevuma šādi krustvārdu mīklas atminējumi: 1. – termometrs, 2. – citrons,
3. – vitamīni, 4. – ārsts.
Skolotāja pienākums palīdzēt izteikt domu, ja pietrūkst vārdu vai prasmes lietot pareizas
gramatiskās formas.
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7.3. Meteņi
2.
3.
154.–155. lpp. MG Izmantojot paraugu, skolēni mācās veidot stāstījumu. Uzmanība tiek pievērsta darbības
7.8. DL
vārdu lietojumam, kā arī Meteņu un Masļeņicas svinēšanai un prasmei salīdzināt svētkus,
izmantojot savu pieredzi.
Šīs mācību vielas ietvaros vairāk tiek mācīts darbības vārds iet un runāts par tautas
tradīcijām, paražām Masļeņicas un Meteņu svinēšanas kontekstā: pankūku ēšanu,
vizināšanos ar ragaviņām, ķekatās iešanu. Tās ir līdzīgas gan latviešu, gan slāvu kultūrai
un kalpo kā starpkultūras vienojošais elements. Uzmanība tiek pievērsta kopīgajam,
nevis atšķirīgajam. Nav plānots akcentēt svētku kultūrvēsturisko nozīmi. Pirmās klases
skolēniem patlaban pietiek tikai ar to, ka tiek norādīts gadskārtu svētku svinēšanas
konteksts – atvadas ziemai, pavasara sagaidīšana.
Arī 7.8. DL uzmanība tiek pievērsta valodas praktiskam lietojumam – vārdu veidošanai
no burtiem un vārdu savienojumu ejam ciemos, braucam ar ragavām, cepam pankūkas
lietojumam.
Lai šo prasmi pilnveidotu, skolotājs var modelēt citas situācijas un skolēni izdomāt, kā viņi
pajautās un atbildēs par savu vēlmi, kā pateiksies par saņemto u. tml.
2.
156.-157. lpp. MG Skolēni mācās nosaukt galda piederumus un latviski izteikt dažādas pieklājības frāzes pie
7.9. DL
galda.
Uzmanība tiek pievērsta arī Meteņu un Masļeņicas tradicionālajiem ēdieniem un prasmei
veidot izteikumus, lietojot lietvārdus instrumentālī, piemēram, pankūkas ar āboliem.
Skolēni mācās veidot sarunas, iesaistot dažādas pieklājības frāzes.
158.–159. lpp. MG Skolēni mācās nosaukt virtuves mēbeles, ēdienreizes, stāstīt par to, ko dara virtuvē, kā arī
3.
7.10. DL
veidot teikumus, tos rakstīt.
4.
160. lpp. MG
Spēle un DL uzdevumi noderēs pieredzes sistematizēšanai un apgūtās leksikas
7.11. DL
izmantošanai jaunās situācijās.
Papildu darbam
• Papildu informāciju par Meteņu dienas tradīcijām var iegūt internetvietnē:
http://www.folklora.lv/Meteni
• Spēle „Mana / mūsu ēdienkarte”.
Skolēni individuāli vai pārī izdomā, ko ēdīs katrā ēdienreizē Meteņu dienā, izveido savu
ēdienkarti, to noformē un prezentē cits citam.
• Spēle „M kafejnīca” (burtu var mainīt).
Skolēni iztēlojas, ka kafejnīcā ir tikai tādi ēdieni un dzērieni, kuri sākas ar skaņu m, un
nosauc tos. Uzvar tas, kurš zina visvairāk ēdienu nosaukumu ar minēto skaņu.
1.
1.

8. nodaļa. Klāt pavasaris!
8.1. Pavasara pirmie vēstneši
Stundas gaita

Stunda
MG,
p.k.
DL (darba lapa)
1.
161. lpp. MG
Ievadījums nodaļā, izmantojot Dz. Rinkules-Zemzares dzejoli „Ziedoņa koncerts”.
8.1. DL
Skolēni veido stāstījumu par savu zīmējumu. Skolēniem var palīdzēt veidot stāstījumu,
uzdodot jautājumus: kas liecina par pavasari, kādi ir koki pavasarī?
Svarīgi šajā un arī turpmākajās nedēļās plānoto darbu saistīt ar dabaszinību saturu. Skolēni
rosināmi pateikt to, ko viņi jau zina par pavasari, arī latviski.
2., 3. 162.–163. lpp. MG Strādājot ar tekstiem, minot mīklas, skolēni mācās veidot teikumus, stāstījumu par
8.2. DL
pavasari, par to, kas notiek pavasarī.
MG šādi mīklu atminējumi: 3. uzdevumā – pūpols, 4. uzdevumā – kupena, peļķe, strauts,
ceļš.
DL 1. uzdevumā šādi vārdi: peļķes, pūpoli, sniegs, strauts.
4., 5. 164.–165. lpp. MG Skolēni mācās stāstīt par savu dienas režīmu, nosaukt pulksteņa laiku pilnās stundās.
8.3. DL
Mācās veidot salikteņus.
8.4. DL
Organizējot darba apkopojumu, skolēni var stāstīt, ko nedēļas laikā darīja, ko atceras, kas
vislabāk veicās, kas vēl jāmācās. Svarīgi kopīgi vienoties par turpmāko darbu.
Uzmanība pievēršama tam, ka pēcpusdienas laiku var norādīt, piemēram, divi dienā, bet
elektroniskajā pulkstenī – 14:00.
8.2. Pavasara skaņas
166.–167. lpp. MG Skolēni mācās nosaukt putnus, dažādu vietu nosaukumus laukos, iesaistīt šos vārdus
1.
8.5. DL
teikumos, veidot stāstījumu. Skolēni tiek rosināti strādāt ar tekstu, mācīties orientēties tajā
un atrast konkrēto informāciju.
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1.
2., 3.

2.
3.
168.–169. lpp. MG Skolēni pilnveido tekstveides prasmi, stāstot par attēlu, izmantojot jautājumus. Uzmanība
8.6. DL
tiek pievērsta tādām ar skolēna dzīvi saistītām skolām kā mūzikas, mākslas, sporta skola,
8.7. DL
dažādu mūzikas instrumentu un sporta veidu nosaukumiem. DL skolēni mācās aizpildīt
tabulu par teksta saturu, kā arī rakstīt teikumus.
Paredzot, ka dažādiem skolēniem ir atšķirīgas intereses, vairāk laika vajadzētu veltīt viņu pašu
pieredzes izzināšanai.
170.–171. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta vietas apstākļa vārdu lietojumam, stāstot un rakstot par kori un
4.
8.8. DL
koncertu skolā.
172.–173. lpp. MG Skolēni mācās uztver tekstu par konkursu un koncertu, apgūst prasmi publiski uzstāties
5.
8.8. DL
(programmas pieteikums), kā arī veidot stāstījumu, izmantojot attēlu.
Publiskās runas prasmi apgūstot, svarīgi skolēnus radināt ne tikai pareizi un izteiksmīgi runāt,
bet arī ievērot runātāja kultūru (stāju, mīmiku, žestus).
Ja skolēniem tas sagādā grūtības, skolotājs var demonstrēt runas paraugu.
8.3. Pavasaris krāsās
174.–175. lpp. MG Skolēni turpina apgūt prasmi veidot tekstu, izmantojot konkrētu leksiku un attēlus. Tekstā
1.
8.9. DL
īpaša uzmanība tiek pievērsta īpašības vārda un lietvārda saskaņošanai.
176.–177. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta jautājumu un atbilžu veidošanai par doto tematu, kā arī prasmei
2.
8.10. DL
dzirdēto informāciju uztvert un atbilstīgi uz to reaģēt mutvārdos un rakstos.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta vārdu Skaties! un Skatieties! izmantošanai saziņā.
Mācību vielas ietvaros tiek runāts par pavasari un tam raksturīgajām pazīmēm – sniega
kušanu, peļķēm utt.
8.10. DL skolēni mācās no teikuma daļām veidot teikumu un pierakstīt to, plānojot
lappuses iekārtojumu.
Stundas ietvaros skolēniem tiek mācīts, kā uzrunāt sarunasbiedru – gan savu draugu
vienaudzi, gan svešu cilvēku – un pievērst sarunasbiedra uzmanību. Šim mērķim kalpo MG
4. uzdevums (176. lpp.), 7. un 8. uzdevums (177. lpp.).
178.–179. lpp. MG Iepriekš iesāktā darba turpinājums. Veidojot stāstījumu, skolēni mācās iesaistīt teikumos
3.
8.11. DL
kukaiņu nosaukumus. Šajā stundā tiek izkopta arī asociatīvā domāšana, piedāvājot
tematiski iederīgu mīklu minēšanu. Tiek trenēts lietvārda lietojums instrumentālī.
MG 10. uzdevuma šādi mīklu atminējumi: mārīte, taurenis, ods, bite, muša.
4.
180. lpp. MG
Iepriekšējā darba rezumējums. Uzdevumu nosacījumi ir apzināti veidoti tā, lai skolēniem ir
8.12. DL
iespēja atkārtot iepriekš apgūto leksiku un pilnveidot prasmi to lietot teikumos (īpašības
8.13. DL
vārds kopā ar lietvārdu ģenitīvā un instrumentālī).
Papildu darbam
• Āra nodarbībās skolotājs aicina skolēnus uzmanīgi vērot apkārtni, nosaukt, ko bērni
redz, dzird u. tml.
• Bērni patstāvīgi internetā meklē dažādu putnu, kukaiņu, koku attēlus, uzraksta to
nosaukumus.
• Spēle „Putni lido”.
P i e m ē r s.
Skolēni nostājas vai nosēžas pretī spēles vadītājam. Spēles vadītājs ātri sauc dažādu putnu,
dzīvnieku un kukaiņu vārdus, kopā ar vārdu lido, piemēram, balodis lido, strazds lido. Ja
nosauktā dzīvā radība lido, tad ikvienam spēles dalībniekam jāpaceļ un jāplivina rokas,
atdarinot putnu spārnu vēzienus.
Ja nosaukts tāda dzīvnieka vārds, kas nelido, piemēram, govs lido, tad rokas neceļ. Ja kāds
to dara, tas kļūst par spēles vadītāju.
• Spēle „Pazīsti pulksteni!”.
P i e m ē r s.
Skolēni nosauc pulksteņa laiku un iezīmē to savā pulkstenī.
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9. nodaļa. Lieldienu laiks
9.1. Lieldienas gaidot
Stunda
MG,
Stundas gaita
p. k.
DL (darba lapa)
1.
2.
3.
1.
181. lpp. MG
Skolēni apgūst leksiku, ko viņi varēs izmantot, stāstot par Lieldienām un to tradīcijām.
9.1. DL
Emocionāls ievadījums nodaļas saturā; skolēnu pieredzes aktivizēšana par to, ko viņi jau
zina par Lieldienām.
Mācoties tekstu no galvas, svarīgi vispirms mērķtiecīgi iepazīties ar teksta saturu; ar jautājumu
palīdzību noskaidrot, vai teksts ir izprasts, un tikai tad kopīgi mācīties atcerēties konkrētas
teksta daļas.
Skolēni radināmi tekstu runāt no galvas citiem priekšā un runas laikā atcerēties ne tikai tekstu,
bet arī ievērot runātāja kultūru.
2.
182.–183. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta saziņas situācijām, kurās jāizmanto īpašības vārds pamata un
9.2. DL
pārākajā pakāpē kopā ar lietvārdu un skaitļa vārds kopā ar lietvārdu mutvārdos un rakstos.
3.
184.–185. lpp. MG Skolēni turpina pilnīgot prasmi strādāt ar tekstu, veidot sarunu par Lieldienām.
9.3. DL
4.
186.–187. lpp. MG Iepriekš iesāktā darba turpinājums. Īpaša vērība tiek pievērsta teksta izpratnei.
9.4. DL
Skolēni turpina lasīt un runāt par zaķi Garausi, viņa draugiem un olu krāsošanu kontekstā
ar Lieldienām. Gan MG 186.-187. lpp., gan 9.4. DL uzmanība tiek pievērsta sava teksta
veidošanai, tekstā iesaistot darbības vārdu krāsot un lietvārdu instrumentālī, piemēram,
krāsot ar sūnām.
9.2. Svinēsim Lieldienas!
188.–189. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta saziņas situācijām, kurās skolēni mācās pareizi lietot vārdu
1.
9.5. DL
savienojumus iet ciemos un nāk ciemos, kā arī prasmei tekstā pareizi lietot lietvārdus kopā
ar prievārdiem.
190.–191. lpp. MG Skolēni mācās rotaļīgās situācijās pareizi lietot apstākļa vārdus pamata un pārākajā
2.
9.6. DL
pakāpē, runājot un rakstot par Lieldienu tradīcijām.
Tā kā pirmajā aprīlī ir tā saucamā Joku diena, tad izziņas darbības aktivizēšanai un
emocionāli pozitīvas vides veidošanai noderēs dažādas ačgārnas situācijas, joku stāsti, ko
bērni klausās, paši stāsta, analizē, pārveido, papildina u. tml.
Tikai jāievēro, ka, rosinot skolēnus iztēloties un stāstīt savu pieredzi, nav atbalstāma tāda
fantazēšana, kurai nav saistības ar tematu.
192.–193. lpp. MG Skolēni mācās, izmantojot attēlu, uztvert informāciju, gūst priekšstatu par dažādiem
3.
9.7. DL
Lieldienu ticējumiem un atgriezenisko darbības vārdu nozīmi un lietojumu tekstā.
194.–195. lpp. MG Skolēni mācās uztvert saziņas situāciju un atbilstoši reaģēt, veidot sarunu pa telefonu,
4.
9.8. DL
izmantojot tajā ar Lieldienu tematiku saistītos vārdus un izteikumus.
9.3. Pavasara brīvdienas
196.–197. lpp. MG Skolēni turpina mācīties uztvert saziņas situāciju un atbilstoši reaģēt.
1.
9.9. DL
Uzmanība tiek pievērsta darbības vārdu lietojumam nākotnē.
Kontekstā ar tēmu par pavasara brīvdienām tiek aktualizēts darbības vārdu iet, braukt, lasīt,
mācīties lietojums. Darba burtnīcā tā ir 9.9. DL. Šajā stundā skolēni tiek rosināti arī atšķirt
darbības vārdu spēlēt un spēlēties nozīmi un lietojumu (MG 3. uzdevums 197. lpp.), kas tiek
nostiptinata arī 9.10. DL 1., 2. uzdevumā.
198.–199. lpp. MG Skolēni turpina pilnveidot prasmi uztvert un izprast teksta saturu, par to stāstīt.
2.
9.10. DL
Uzmanība tiek pievērsta savas pieredzes izvērtēšanai un atbildēm uz jautājumiem: ko prot
darīt, ko grib iemācīties, kā arī vārdu spēlēt un spēlēties lietojumam.
Skolēni mācās lasīt un pēc parauga veidot vēstules tekstu.
200.–201. lpp. MG Skolēni mācās stāstīt par grāmatām, iepazīst informāciju par bibliotēku, kā arī mācās
3.
9.11. DL
strādāt ar tabulu, darbu veicot mutvārdos un rakstiski.
Mācību stunda var notikt nevis klasē, bet skolas bibliotēkā, kurā skolēni skolotāja un
bibliotekāra vadībā iepazīst bibliotēku, grāmatas utt.
4.
202. lpp. MG
Iepriekš apgūtās leksikas un gramatisko formu lietojums, veidojot teikumus, tekstu.
9.12. DL
Iegūtās pieredzes pašvērtējums un vērtējums pirms pavasara brīvdienām. Skolēni, līdzīgi
kā pirms Ziemassvētkiem, mācās veidot apsveikumu.
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1.

2.
Papildu darbam

3.
• Klausies un stāsti!
P i e m ē r s.
Skolēni klausās latviešu tautasdziesmas par Lieldienām un stāsta, par kurām Lieldienu
tradīcijām tās vēsta.
Ai, zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju:
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu ziediņiem.
Kurat gunis,
Vārat olas:
Nāk ciemos
Lieldieniņa.
Tā bagāta Lielā diena:
Trīs dieniņas,
Trīs naksniņas
Iet pār kalnu kūpēdama.
(Latviešu tautasdziesmas)
Latviešu tautasdziesmas var atrast internetvietnē: http://www.folklora.lv/ lieldienas .
• Spēle ,,Mēs runājam pa telefonu”.
P i e m ē r s.
Skolēni sadalās pāros. Katram pārim tiek dots atšķirīgs uzdevums, un skolēni demonstrē
klases priekšā savu sarunu:
1. Saruna ar draudzeni (draugu).
2. Saruna ar skolotāju.
3. Saruna ar māmiņu vai tēti, brāli vai māsu.
10. nodaļa. Pavasara darbi
10.1. Darbi mežā un pļavā

Stunda
MG,
Stundas gaita
p. k.
DL (darba lapa)
1.
203. lpp. MG
Mācību saturs paredzēts skolēnu stāstītprasmes un vārdu krājuma pilnīgošanai. Skolēni
10.1. DL
mācās veidot stāstījumu, izmantojot „domu karti”.
Ja laika apstākļi ir atbilstoši, lai skolēni mācītos arī ārpus klases, to vajadzētu darīt, jo, mainot vidi,
var veicināt skolēnu izziņas intereses aktivizēšanu.
Āra nodarbībās uzmanība pievēršama dažādiem uzrakstiem, konkrētām lietām un to
nosaukumiem. Tā skolēni tiks rosināti būt vērīgākiem pret valodu, pakāpeniski pilnīgot vārdu
krājumu.
2.
204.–205. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta darbības vārdu lietošanai tekstā, dialoga veidošanai, kā arī saistīta
10.2. DL
raksta apguvei.
3.

4.

1.
2.

206.–207. lpp. MG Skolēni mācās stāstīt par putnubūra izgatavošanas gaitu, iesaistot matemātikas stundās
10.3. DL
apgūtos terminus: aplis, taisnstūris, trijstūris, kvadrāts.
Īpaša vērība tiek veltīta prasmei gramatiski pareizi veidot izteikumus, norādot virzienu,
piemēram, es eju uz... .
208.–209. lpp. MG Skolēni dažādās situācijās mācās izteikt pamudinājumu, rosinājumu, iesaistīt teikumos
10.4. DL
vārdus ar pretēju nozīmi, kā arī lasīt un izprast informāciju uz etiķetēm.
Skolēni mācās iesaistīt konkrētus vārdus vai teikumus savā stāstījumā.
Skolēni regulāri rosināmi pievērst uzmanību uzrakstiem uz tiem produktiem vai cita veida
priekšmetiem, kurus viņi izmanto mācību procesā vai brīvajā laikā, piemēram, krāsaino zīmuļu
vai flomāsteru kastēm, plastilīna kastēm, līmes pudelēm u. c.
10.2. Pagalmā un mājā
210.–211. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta stāstītprasmes pilnveidei, teikumos gramatiski pareizi iesaistot
10.5. DL
darbības vārdus un veida apstākļa vārdus, veidot to antonīmus, piemēram, ātri, lēni.
212.–213. lpp. MG Iepriekš iesāktā darba turpinājums.
10.6. DL
Skolēni mācās iekļaut savā stāstījumā mutvārdos un rakstos apstākļa vārdu sinonīmus.
Sinonīmu un antonīmu izmantošana runā nav tikai līdzeklis skolēna vārdu krājuma
pilnīgošanai, bet arī dabiskas runas uztveres un tās satura izpratnes pilnīgošanai.
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1.
3.

2.
3.
214.–215. lpp. MG Izvēloties saziņas situācijas, uzmanība tiek pievērsta stāstījuma veidošanai par tagadnes un
10.7. DL
nākotnes notikumiem, darbībām, plāniem, teikumos iesaistot darbības vārdus atbilstošā
laika un personas formā.
216.–217. lpp. MG Skolēni citās saziņas situācijās turpina pilnīgot pieredzi teikumos lietot lietvārdu kopā ar
4.
10.8. DL
prievārdu.
10.3. Dārzā
1.
218.–219. lpp. MG Skolēni turpina apgūt prasmi veidot secīgu stāstījumu par doto tematu, teikumos iekļaut
10.9. DL
darbības vārdus atbilstošā laika un personas formā.
Lai veicinātu starppriekšmetu saikni un noturīgākas zināšanas un prasmes, īpaša vērība veltāma
dabaszinību un latviešu valodas satura integrācijai.
2.
220.–221. lpp. MG Iepriekš iesāktā darba turpinājums.
10.10. DL
Uzmanība tiek pievērsta profesiju nosaukumiem, to iesaistīšanai teikumos un darbam
ar tekstu.
3.
222.–223. lpp. MG Skolēni mācās teikumos iesaistīt puķu nosaukumus kopā ar atbilstošu krāsu nosaukumiem.
10.11. DL
Skolēni atkārto arī skaitļa vārdu lietojumu.
4.
224. lpp. MG
Uzmanība tiek pievērsta iepriekš apgūtās pieredzes sistematizēšanai, prasmei apgūto leksiku
10.12. DL
un gramatiskās formas izmantot atšķirīgās situācijās.
Papildu darbam
• Lasi un stāsti!
P i e m ē r s.
1. variants.
Skolēni patstāvīgi izvēlas vai arī skolotājs piedāvā kāda pārtikas produkta iepakojuma kasti,
paku u. tml. Skolēni iepazīst informāciju uz iepakojuma, par to stāsta pēc šāda plāna:
1. Produkta nosaukums.
2. Cita informācija.
2. variants.
Skolēni pārī veido produkta iepakojuma kastes zīmējumu un lasa, kāda informācija tur
minēta, stāsta, kāpēc tieši šāda.
• Spēle „Attēlo dabas parādības!”.
P i e m ē r s.
Skolotājs sauc dabas parādības, skolēni tās atdarina, piemēram, vējš – visi lokās un šņāc,
lietus – ar pirkstu galiem sit pa galdu, pērkons – sit kājas pa grīdu, saule – paceļas pirkstgalos
un stiepjas uz augšu, mākonis – pietupjas, savelkas u. tml.
• Spēle „Pārveido pretēji!”.
P i e m ē r s.
Skolotājs piedāvā noklausīties teikumus un pārveidot tos tā, lai atklātu pretējo nozīmi.
Vējš pūš ļoti stipri - vējš nepūš stipri.
Lietus līst lielām lāsēm – lietus nelīst.
Man ir auksti – man ir karsti.
Es esmu mazs – es esmu liels.
• Skaitāmpanti, kurus skolēni var izmantot pirms spēlēm vai kā pareizrunas vingrinājumus.
Viena maza turku pupa
Ceļoja uz Angliju.
Anglija bij’ aizslēgta,
Atslēga bij’ nolauzta.
Viens, divi, trīs –
Nu tu esi brīvs!
Viens, divi, trīs,
Viens tāds īss,
Viens tāds pagarš, Tas tas vagars.
Nāk ar stibu,
Liek pa ribu,
Bēdz!
Iku, tiku, tauka piku,
Zirga ribu, rāceņcibu.
Viens, divi, trīs –
Nu tu esi brīvs!
Idejas skaitāmpantiem var atrast internetvietnē: http://www.folklora.lv/
un www.pasakas.net.lv
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11. nodaļa. Mēs gaidām vasaru
11.1. Vēl pavasaris
Stunda
MG ,
Stundas gaita
p. k.
DL (darba lapa)
1.
2.
3.
1.
225. lpp. MG
Ievadījums nodaļā, jautājot, kāds ir skolēnu viedoklis par nodaļas virsrakstu, vai viņi piekrīt
11.1. DL
šim apgalvojuma, kāpēc u. tml.
Skolēni mācās izteikt savu viedokli un attieksmi, to pamatot, veidot tekstu.
Temata ietvaros skolēni kopā ne tikai ar skolotāju, bet arī ar skolēnu vecākiem var
organizēt kopīgas pastaigas, pārgājienus pa tuvāko apkārtni un iepazīt ciema vai pilsētas
kultūrvēsturiskos objektus, augu un dzīvnieku valsti. Informācija tiek piedāvāta tikai latviešu
valodā, un skolēni mācās to uztvert un apjēgt, kā arī paši iesaistīties sarunās, veikt mācību
uzdevumus, piemēram, atrast konkrētu koku vai augu, nosaukt priekšmetu vai dzīvu būtņu
krāsas, lielumu u. tml.
Nav pamata uztraukties, ja skolēnu izteikumi ir vēl gramatiski neveikli. Svarīgākais, lai skolēni
iedrošinās domāt un runāt latviski. Skolēna domai vienmēr jābūt svarīgākai par gramatiku!
Savukārt sadarbība ar skolēnu vecākiem tikai veicinās kopīgā mērķa – skolēna personības
attīstības un integrācijas konkrētā kultūrvidē – īstenošanu.
226.–227. lpp. MG Mācību saturs paredzēts, lai skolēni mācītos stāstīt par dabu un sevi, norādot izteikumos
2.
11.2. DL
darbību laiku: vispirms, tad, pēc tam, beidzot.
228.–229. lpp. MG Uzmanība pievērsta laika apstākļu raksturojumam un prasmei stāstījumā izmantot dienas
3.
11.3. DL
daļu nosaukumus un darbības vārdus atbilstošā laikā.
230.–231. lpp. MG Īpaši emocionāli nozīmīga stunda, jo skolēni pēc parauga mācās stāstīt par savu māmiņu /
4.
11.4. DL
vecmāmiņu vai arī citu viņam mīļu un nozīmīgu cilvēku.
Uzmanība tiek pievērsta prasmei uztvert teksta tematu, izteikt novēlējumu, apsveikumu.
Apsveikumu skolēni var mācīties veidot rakstiski.
Mācoties veidot apsveikumu, ielūgumu, skolotājs palīdz to darīt pakāpeniski un nesteidzīgi:
vispirms rūpīgi izveido atbilstošas sagataves, tās noformē, atrod vietu tekstam, vienojas, kā tas
izkārtojams, izmanto palīglīnijas, kuras var izdzēst pēc teksta uzrakstīšanas, vai raksta uz speciāli
sagatavotām atbilstoša formāta lapām, ko ielīmē sagatavē.
Skolēnus svarīgi radināt vispirms veidot melnrakstu, tikai tad glīti un uzmanīgi tekstu pārrakstīt.
Tas veicinās skolēnu pieredzi ievērot darba kultūru un izprast šāda rakstura tekstu nozīmi saziņā,
to, ka pēc saņemtā teksta adresāts spriež par rakstītāja zināšanu un prasmju līmeni, attieksmi
pret darbu u. c. personības īpašībām.
11.2. Ejam un braucam
1.
232.–233. lpp. MG Uzmanība tiek pievērsta vārdiem pārgājiens, ekskursija, sviestmaize u. c., to saistībai ar tematu,
11.5. DL
stāstījuma veidošanai.
Skolēniem tiek dota iespēja pilnveidot prasmi lasīt tekstu lomās.
234.–235. lpp. MG Skolēni mācās veidot jautājumus un atbildes, kā arī stāstījumu par ekskursiju. Uzdevumi
2.
11.6. DL
piedāvāti tā, lai skolēni mācās izmantot prievārdu uz kopā ar lietvārdu, norādot virzienu.
Tā kā par ekskursijas galamērķi izvēlēta Kuldīga, neuzkrītoši tiek aktualizēta arī iepriekš
mācītā tēma par Latviju, tās pilsētām, upēm un vēsturiskajiem novadiem. 11.6. DL
skolēniem piedāvāta krustvārdu mīkla par ekskursiju. Tās atminējums ir šāds: 1. – Kuldīga,
2. – ūdenskritums, 3. – tilts, 4. – muzejs.
236.–237. lpp. MG Uzmanība pievēršama zooloģiskā dārza iemītniekiem un tā apmeklējumam, konkrētu frāžu
3.
11.7. DL
izmantošanai sajūsmas izteikšanai, kā arī prasmei veidot jautājumus un atbildes.
Asociatīvās domāšanas un teksta uztveres pilnveidošanai noderēs mīklu minēšana un to
sacerēšana.
4.
238.–239. lpp. MG Mācību saturs paredzēts iepriekš apgūto zināšanu un prasmju izmantošanai citās saziņas
11.8. DL
situācijās.
Valodas apguves procesā noturīgas valodas prasmes veicināšanai vienmēr svarīga apgūtās
pieredzes regulāra izmantošana (vingrinājumi).
11.3. Vasara klāt!
240.–241. lpp. MG Skolēni mācās iegūt informāciju, izmantojot aptauju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta darbības
1.
11.9. DL
vārdu lietojumam nākotnes formā.
242.–243. lpp. MG Skolēni mācās stāstīt par laukiem un lauku vidi, izmantot stāstījumā mājdzīvnieku un viņu
2.
11.10. DL
mazuļu nosaukumus.
DL skolēni pilnveido prasmi uztvert teksta saturu un to analizēt.
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1.
3.

2.
3.
244.–245. lpp. MG Mācību saturs paredzēts, lai skolēni paplašina savas zināšanas un iegūst jaunu informāciju
11.11. DL
par Jāņiem un to svinēšanas tradīcijām Latvijā, kā arī pilnveido prasmi uztvert saziņas
situāciju.
Skolēni rosināmi stāstīt, ko viņi dara Līgo vakarā.
DL 1. uzdevumā šādi krustvārdu mīklas atminējumi: 1. – zāles, 2. – ugunskurs, 3. – siers,
4. – nakts, 5. – vainags.
4.
246. lpp. MG
Skolēni sistematizē apgūto pieredzi, veic sava darba pašvērtējumu. Skolotājs novērtē katra
11.12. DL
skolēna sasniegumus (sk. 2. pārbaudes darbu 2. pielikumā).
Pēdējā mācību gada stunda izvēršama par īpaši emocionālu stundu, lai skolēni gūst
pārliecību, ka valoda vērtību iegūst tikai tad, ja kāds klausās runātājā, ir ieinteresēts par otra
sakāmo un piedalās sarunā.
Skolēnu sociokultūras kompetences veicināšanai stundas ietvaros var kopīgi dziedāt vai
klausīties ierakstā Jāņu dziesmas.
Īpaši emocionālu skolēnu attieksmi gan pret latviešu valodu kā valsts valodu, gan latvisko
kultūrvidi varētu stiprināt, to darot brīvā dabā. Pinot vainagus vai izpētot puķu dārzu, dziedot
Līgo dziesmas pļavā vai skolas pagalmā, skolēni daudz labāk apgūs gan šo puķu nosaukumus,
gan citu priekšmetu un dzīvu būtņu nosaukumus.
Pašvērtējot vai vērtējot skolēnu darbu, viņu sasniegumus, uzmanība pievēršama ne tikai
zināšanām vai prasmēm, ko viņi apguvuši, bet arī attieksmei pret darbu, darba kultūrai.
Svarīgi, lai skolēni pamana, ka arī skolotājam pagājis vēl viens profesionāli ražīgs gads, ka
pavisam drīz sāksies brīvdienu / atvaļinājumu laiks.
Papildu darbam
Papildu lasīšanai un dziedāšanai.
Nāc nākdama, Jāņu diena,
Tev ir daudz gaidītāju:
Govis gaida zaļu rotu,
Meitas – skaistas līgošanas.
Līgojiet, līgojiet,
Nav vairs tālu Jāņu diena!
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.
(Latviešu tautasdziesmas)
Papildu latviešu tautasdziesmas var atrast internetvietnē: http://www. folklora.lv/jani
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3. Latviešu valodas mācību sasniegumu
vērtēšanas sistēma
Svarīga latviešu valodas mācību procesa sastāvdaļa ir skolēnu sasniegumu
(ne tikai valodas mācīšanās) vērtēšana. Vērtēšana veicama caurviju visā pedagoģiskajā procesā, izvēloties atbilstošāko vērtēšanas vietu un laiku, vērtēšanas mērķi, norises veidu, vērtēšanas saturu, vērtējumu un vērtēšanas atspoguļojuma veidu, gūstot apliecinājumu par katra skolēna individuālās attīstības
dinamiku – zināšanu apjomu, apgūtajām prasmēm un attieksmi pret darbu.
Strādājot ar šo mācību līdzekļu komplektu, latviešu valodas mācību procesā plānoti dažādi vērtēšanas veidi: skolotāja vērtējums, savstarpējais vērtējums un pašvērtējums. Apzināti plānoti mācību uzdevumi, lai katra temata
noslēgumā skolēns var mācīties sistematizēt iegūto pieredzi, vēlreiz atcerēties apgūto un pats izvērtēt savu darbu.
Mācību process orientējams uz to, ka tiek vērtēts ne tikai latviešu valodas kā mācību priekšmeta satura apguves līmenis, bet arī skolēna personīgā
attieksme pret mācību darbību, pret konkrētu uzdevumu u. c. Vienmēr pirms
vērtēšanas ir skaidri definējams vērtēšanas mērķis – kas tiks vērtēts mācību
procesā (zināšanas, prasmes, attieksme), nosakāmi sasniegumu līmeņa rādītāji un pazīmes.
Mācoties latviešu valodu kā otro valodu 1. klasē, īpaša uzmanība pievēršama klausītiesprasmei un runātprasmei.
Kaut arī visus runas darbības veidus skolēni apgūst savstarpējā saistībā,
tomēr katram no tiem ir sava specifika, un tāpēc svarīgi izvēlēties tādus vērtēšanas kritērijus, kas ļauj mērķtiecīgi apgūt konkrēto runas darbības veidu
un vērtēt katra bērna sasniegumus.
Klausītiesprasmes vērtēšanas kritēriji ir šādi:
• prasme uztvert dzirdēto informāciju un to saprast;
• prasme reaģēt atbilstīgi dzirdētajam;
• prasme ievērot klausītāja kultūru (prast koncentrēties atbilstīgi klausīšanās uzdevumam; rēķināties ar citiem saziņas partneriem u. c.).
Mutvārdu runas prasmes vērtēšanas kritēriji ir šādi:
• skaņu izrunas precizitāte vārdos;
• runas iedarbīgums uz klausītāju;
• runas dzirdamība;
• prasme domas saturu atklāt ar intonāciju, akcentiem, ritmu, pauzēm, žestiem, mīmiku, ķermeņa valodu;
• runas pareizība (prasme ievērot gramatikas un fonētikas likumības, literārās valodas normas);
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• vārdu krājuma bagātība;
• prasme izmantot palīglīdzekļus (attēli, tabulas, saraksti u. c.) satura atklāsmei.
Lasītprasmes vērtēšanas kritēriji ir šādi:
• lasīšanas tehnika (prasme savilkt burtus un izlasīt vārdu, lasīšanas temps,
bet nekādā gadījumā nevērtē lasīšanu uz ātrumu, ignorējot lasītā izpratni
un pareizību);
• lasītā teksta satura un galvenās domas izpratne;
• lasīšanas izteiksmīgums (intonāciju, paužu, mīmikas, žestu ievērošana atkarībā no lasāmā teksta satura, savas attieksmes paušana pret lasīto, ja
tekstu lasa skaļi);
• prasme patstāvīgi izvēlēties lasāmo tekstu atbilstīgi mācību uzdevumam.
Rakstu runas prasmes vērtēšanas kritēriji ir šādi:
• rakstītā teksta satura loģisks izklāsts;
• pieturzīmju lietojums teikumu beigās un starp vārdiem teikumā (būtiski
akcentēt saskaņu ar krievu valodas vai citas mazākumtautību valodas teikumu sintaksi, lai skolēns apzinātos pieturzīmju lietojuma nozīmību gan
teikuma beigās, gan starp vārdiem un mācītos citas valodas mācību procesā iegūtās zināšanas izmantot arī latviešu valodā rakstītā tekstā);
• vārdu pareizrakstība (1. klasē vērtējama tikai to vārdu pareizrakstība,
kuros ir fonētiskais pareizrakstības princips, t. i., spēja saklausīt skaņas
vārdos un atveidot tās ar atbilstīgiem burtiem);
• rakstu darbu kultūra (teksta vai vārdu izkārtojuma atbilsme prasībām,
glīts, skaidrs un salasāms rokraksts).
Strādājot ar šo mācību līdzekļu komplektu, papildu DB var iekārtot arī vienu vai divas rakstu darbu burtnīcas, kā ērtāk gan skolēniem, gan skolotājam.
Iekārtojot rakstu darbu burtnīcu, skolēni radināmi ievērot tos pašus rakstu
runas kultūras noteikumus, ko apgūst dzimtās valodas stundās. Tikai tad,
ja tiks ievērotas vienotas prasības, mums izdosies attīstīt skolēna ieradumu
strādāt sistemātiski, rūpīgi, veidot glītus, salasāmus, estētiski noformētus
tekstus, ievērojot rakstu kultūras tradīcijas. Svarīgi, lai šis darbs vienmēr ir
apzināts process un veicina ne tikai valodas un runas apguvi, bet arī skolēna
personības attīstību veselumā.
Strādājot ar šo mācību līdzekļu komplektu, diagnosticējošais darbs paredzēts mācību gada sākumā. Šis darbs dos ierosmi skolotājam veiksmīgāk izstrādāt stratēģiju darba individualizācijai un diferenciācijai. Skolēnu pieredzes diagnosticēšanai var izmantot arī novērojumus un pārrunas ar skolēniem. Ja pārrunas balstās uz savstarpējas uzticības un sadarbības pamatiem
un ir atklātas, tad objektīvi un reālās situācijās var vērtēt ne tikai skolēnu
zināšanas par konkrētu tematu, bet arī valodas līdzekļu lietojuma prasmi
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(vārdu krājumu, tā daudzveidību, skaņu artikulāciju, balss tembru, tempu,
intonāciju lietojumu u. c.), skolēnu personīgo attieksmi pret notikumiem,
faktiem, prasmi kontaktēties ar sarunubiedru, uzturēt sarunu atbilstīgi runas mērķim u. c.
Pirmajā nedēļā mācību līdzekļu komplektā piedāvāts tāds mācību saturs,
kas ļaus skolotājam bez papildu darba diagnosticēt skolēna iepriekšējās darbības pieredzi. Ja skolotājam liekas, ka nepieciešami papildu uzdevumi, tos
var atrast 2. pielikumā piedāvātajā diagnosticējošā darba paraugā.
Diagnosticējošais darbs veidots, ņemot vērā Valsts izglītības satura centra
piedāvātajā mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmā plānoto rezultātu (Mazākumtautību pirmsskolas izglītības mācību programma (ar krievu mācību valodu), 2012).
Lai varētu mērķtiecīgi strādāt, mācību procesā paredzēts diagnosticēt šādu
skolēnu iepriekšējās pieredzes līmeni:
• prasmi uztvert latviešu valodas skanējumu, klausoties īsu tekstu;
• atkārtot skaņas un īsus vārdus;
• prasmi iesaistīties rotaļā un dziedāt vai runāt līdzi;
• prasmi saprast vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem;
• prasmi izpildīt vienkāršus norādījumus, piemēram, lūdzu, atnes, iedod,
noliec, pacel!;
• prasmi sasveicināties un atvadīties latviski, lietot pieklājības vārdus lūdzu, paldies;
• prasmi nosaukt ķermeņa daļas, piemēram, roka, kāja, galva, priekšmetus (rotaļlietas), kurus izmanto ikdienā, mājdzīvniekus, piemēram, kaķis,
suns, pamatkrāsas, darbības, ko veic ikdienā, piemēram, ēd, guļ, rotaļājas, runā;
• prasmi nosaukt ģimenes locekļus un viņu vārdus;
• prasmi nosaukt 3-4 Latvijā sastopamus dzīvniekus, gadalaikus, ikdienā
biežāk lietoto priekšmetu īpašības.
Pēc diagnosticēšanas rezultātiem varēs spriest par skolēnu valodas un runas līmeni un iegūto informāciju izmantot, dalot skolēnus homogēnās vai heterogēnās grupās, kā arī piedāvājot skolēniem individuālu palīdzību.
Atbilstīgi iespējai skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas procesā var izmantot arī digitālās tāfeles balsošanas iekārtu, videoierakstus.
Nebūt nenozīmē, ka jāizmanto visi iepriekš nosauktie kritēriji klausītiesprasmes, runātprasmes, lasītprasmes un rakstītprasmes vērtēšanai, kā arī skolēna
mācītiespieredzes un savu sasniegumu prezentēšanas vērtēšanai. Skolotājam
vienmēr ir tiesības izvēlēties, kuri kritēriji konkrētajā pedagoģiskajā situācijā
tiks ievēroti un kāds tam pamatojums. Pats svarīgākais, lai skolēni arī tiek
informēti, jo tikai tā viņi pakāpeniski iemācīsies izprast, ko nozīmē pareizi un
kārtīgi veikts mācību uzdevums, un vienlaicīgi apgūs pašvērtējuma prasmi.
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Mācību procesā plānoti arī divi skolēnu sasniegumu pārbaudes darbi. SG
tiek piedāvāti arī pārbaudes darbu paraugi, to mērķi, saturs un vērtēšanas
nosacījumus (sk. 2. pielikumā).
Pārbaudes darbu mērķis ir ne tikai iegūt informāciju par katra skolēna
mācību darbības rezultātiem, bet noteikt arī viņa personības individuālās
attīstības dinamiku. Mācību sasniegumu vērtēšanas procesā svarīgi regulāri analizēt un pašvērtēt arī skolotāja profesionālo darbību, vērtēt sakarības
starp iegūtajiem rezultātiem un mācību nosacījumiem, analizēt izvēlēto mācību metožu, paņēmienu, darbības formu atbilstību vai neatbilstību. Ņemot
vērā iegūtos rezultātus, ir iespējams mērķtiecīgāk organizēt un vadīt tālāko
latviešu valodas mācību procesu.
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PIELIKUMI
1. pielikums
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2. pielikums
Diagnosticējošais darbs
Skolotāja lapa
Diagnosticējošā darba mērķis. Noteikt skolēnu runas darbības pieredzi,
lai skolotājs var plānot profesionālo darbību atbilstīgi skolēnu vajadzībām un
spējām.
1.	Klausies!
P a r a u g s.
Mani sauc… (skolotājs nosauc savu vārdu un uzvārdu).
2.	Kā tevi sauc? Skolēns pēc parauga sauc savu vārdu un uzvārdu.
3.	Kā sauc tavu māmiņu? Kā sauc tēti? Vai tev ir brālis / māsa? Kā
sauc brāli? Kā sauc māsu?
4.	Vēro! Stāsti!
Skolēni vēro attēlu uz mācību grāmatas vāka un sauc vai stāsta, ko viņi
redz.
5.	Klausies! Atkārto!
P a r a u g s.
Mēs esam 1. klases skolēni. Mūsu klasē mācās (cik?- skolēni saskaita
un nosauc) zēnu un (cik?- skolēni saskaita un nosauc) meiteņu.
6.	Klausies un dari!
P a r a u g s.
Lūdzu, pacel rokas! Lūdzu, pietupies! Lūdzu, noliecies pa labi! Lūdzu,
noliecies pa kreisi! Lūdzu, noliec galvu! Sameklē un parādi sarkanu lietu!
Sameklē zaļu lietu klasē!
7.	Spēle „Kā tevi sauc?”
P a r a u g s.
Skolēni stāv aplī, cits citam dod bumbiņu un saka: „Mani sauc ... (nosauc savu vārdu), tevi sauc ... (nosauc tā bērna vārdu, kuram dod bumbiņu).” Skolēni var saukt arī vārdu un uzvārdu.
8.	Spēle „Labu rītu!”
Skolēni runā līdzi skolotājam tekstu un izpilda kustības (kustības var
brīvi improvizēt, atkārtojot arī mainīt).
56

P a r a u g s.
Labu rītu, saulīt! – Paceļ acis uz augšu un ar rokām rāda apaļu ripu.
Labu rītu, mākonīt! – Rāda ar pirkstu uz augšu.
Labu rītu, labu rītu,
Mīļo tēti, māmulīt! – Samīļo pats sevi, apliekot rokas ap pleciem.
Labu rītu, lācīti,
Mīļo lellīt, mazulīt,
Labu rītu, labu rītu,
Apmīļošu jūs tūlīt! – Pietupjas un izpilda divas apļveida kustības.

Skolēna _____________________________________________________________________________________ individuālā karte
(vārds, uzvārds)
Kritērijs

Prot

Prasme klausoties uztvert īsu tekstu un atbilstīgi
reaģēt
Prasme precīzi atkārtot skaņas un īsus vārdus
Prasme saprast vienkāršus jautājumus un atbildēt
uz tiem
Prasme veidot īsu stāstījumu par attēlu
Prasme koncentrēties klausīšanās procesā un
ievērot klausītāja kultūru
Prasme iesaistīties rotaļā vai spēlē un dziedāt vai
runāt līdzi
Prasme sadarboties ar skolotāju un klasesbiedriem
un ievērot sadarbības kultūru
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Daļēji prot

Neprot

1. pārbaudes darbs
Vārds, uzvārds ���������������������������������������������������������������������
1. Klausies tekstu! Apvelc tekstā dzirdēto!

___________

punkti no 5

2. Lasi! Aizpildi tabulu!
Kirils dzīvo pilsētā. Viņam ir liela ģimene. Kirilam ir
tētis un mamma, divas māsas un brālis. Zēna ģimene
dzīvo piecstāvu mājā. Dzīvoklī ir trīs istabas, virtuve un
vannas istaba. Kirilam kopā ar brāli ir sava istaba.
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Nr.p.k.

Apgalvojums

0.

Kirils dzīvo laukos.

1.

Kirilam ir maza ģimene.

2.

Zēnam ir divas māsas un brālis.

3.

Ģimene dzīvo piecstāvu mājā.

4.

Dzīvoklī ir piecas istabas.

5.

Brāļiem ir sava istaba.

Pareizi Nepareizi

X

___________

punkti no 5

___________

punkti no 5

3. Savieno!

Tas ir …
Tā ir …
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4. Lasi! Raksti!
Guna uz skolu brauc ar

tramvaju.

Centis uz skolu brauc ar
Rita brauc ar

�����������������������������������������

.

��������������������������������������������������������

.

Anna uz skolu brauc ar

��������������������������������������

.

Oļegs uz skolu brauc ar

������������������������������������������

.

Maksims dzīvo pie skolas. Viņš iet

�����������������������������

___________

.

punkti no 5

5. Lasi! Papildini teikumus! Raksti vienu vārdu!
Mani sauc ��������������������������������������������������������������������������� .
Es esmu ������������������������������������������������������������������������������ .
Es mācos ���������������������������������������������������������������������������� .
Es dzīvoju ��������������������������������������������������������������������������� .
Man patīk �������������������������������������������������������������������������� .
___________

Man ir ___________ punkti.
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punkti no 5

1. pārbaudes darbs
Skolotāja lapa
Pārbaudes darba mērķis. Pārliecināties par katra skolēna zināšanu un
prasmju līmeni un attieksmi pret mācību darbu un precizēt individuālo programmu turpmākajam darbam.
1.	Klausies tekstu! Apvelc tekstā dzirdēto!
Ziema. Lielām sniegpārslām krīt sniegs. Vējš sapūtis dziļas sniega kupenas. Priedēm balti sniega mēteļi. Māju logos zied leduspuķes.
Zaķis cilpo pa mežu. Auksti! Kas tas? Aiz kokiem cilvēki! Viens nes egli.
Drīz būs Ziemassvētki!
Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā veicamos uzdevumus.
Vērtēšana
Uzdevums

Vērtējums

Punkti

1.

Par katru pareizi apvilktu zīmējumu – 1 punkts.

5

2.

Par katru pareizi atzīmētu apgalvojumu – 1 punkts.

5

3.

Par katru pareizi veiktu savienojumu – 1 punkts.

5

4.

Par katru saturiski pareizi uzrakstītu vārdu – 1 punkts.

5

5.

Par katru saturiski un gramatiski pareizi uzrakstītu vārdu – 1 punkts.

5

Vērtējums
Aprakstoši

Vēl jāmācās

Daļēji apgūts

Apgūts

Punkti

1–10

11–17

18–25

Pēc pārbaudes darba katrs skolēns saņem sava darba vērtējumu un darba
analīzi.
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2. pārbaudes darbs
Vārds, uzvārds

________________________________________________________

1. Izlasi apgalvojumus! Klausies tekstu!
Aizpildi tabulu!
Nr.

Apgalvojums

Pareizi Nepareizi

0. Maijs ir pēdējais pavasara mēnesis.

X

1. Zied koki un puķes.
2. Kirils kopā ar vecākiem brauc uz Ventspili.
3. Kirila somā ir sviestmaizes un divi banāni.
4. Zēns gaida vasaru.
5. Vasarā Kirils brauks uz laukiem pie tantes.
___________

punkti no 5

2. Lasi! Raksti!
Gadā ir četri gadalaiki – ziema, ����������������������������������������� ,
______________________________________________, _____________________________________________ .
Ziemas mēneši ir ���������������������������������������������������������������� ,
______________________________________________, _____________________________________________ .
Pavasara mēneši ir ������������������������������������������������������������� ,
______________________________________________, _____________________________________________ .
Vasaras mēneši ir ��������������������������������������������������������������� ,
______________________________________________, _____________________________________________ .
Rudens mēneši ir ��������������������������������������������������������������� ,
______________________________________________, _____________________________________________ .
__________
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punkti no 15

3. Lasi! Savieno teikumu daļas!
Skolā es

es lasu, rakstu un stāstu.

Katru dienu man

mācos.

Krievu valodas stundā

atpūšos.

Sporta stundā es

ir piecas stundas.
skrienu, lecu un spēlēju
bumbu.
es dziedu.

Mūzikas stundā
Starpbrīžos es

___________

punkti no 5

4. Lasi! Papildini teikumus!
Rudenī es lasu kastaņus.
Ziemā es ����������������������������������������������������������������������������� .
Pavasarī es ������������������������������������������������������������������������� .
Vasarā es ���������������������������������������������������������������������������� .
Brīvdienās es ���������������������������������������������������������������������� .
Latviešu valodās stundā es ������������������������������������������������ .
___________

punkti no 5

5. Lasi! Papildini teikumus! Raksti vienu vārdu!
Mans uzvārds ir ����������������������������������������������������������������� .
Man ir ������������������������������������������������������������������������� gadi.
Mana mīļākā stunda ir ������������������������������������������������������ .
Man garšo �������������������������������������������������������������������������� .
Vasarā es ����������������������������������������������������������������������������� .
___________

Vērtējums

punkti no 5

Kopā ___________ punkti

Vēl jāmācās

Daļēji apgūts

Apgūts

1–15

16–25

26–35
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2. pārbaudes darbs
Skolotāja lapa
Pārbaudes darba mērķis. Pārliecināties par skolēnu zināšanu un prasmju līmeni, pirmo klasi beidzot, un pilnveidot individuālo mācību programmu turpmākajam darbam.
1.	Izlasi apgalvojumus! Klausies tekstu! Aizpildi tabulu!
Jau maijs – pēdējais pavasara mēnesis! Zied koki un puķes. Šodien Kirils
kopā ar klasi brauc ekskursijā uz Ventspili. Kirila somā ir sviestmaizes un
trīs banāni. Zēns priecājas par ekskursiju un gaida vasaru. Vasarā viņš
brauks uz laukiem pie vecmāmiņas un vectētiņa.
Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā veicamos uzdevumus.
Vērtēšana
Uzdevums

Vērtējums

Punkti

1.

Par katru pareizi atzīmētu apgalvojumu – 1 punkts.

5

2.

Par katru saturiski un gramatiski pareizi uzrakstītu vārdu teikumā –
1 punkts.

15

3.

Par katru pareizi veiktu savienojumu – 1 punkts.

5

4.

Par katru saturiski pareizi pabeigtu teikumu – 1 punkts.

5

5.

Par katru saturiski un gramatiski pareizi uzrakstītu vārdu – 1 punkts.

5

Vērtējums
Aprakstoši

Vēl jāmācās

Daļēji apgūts

Apgūts

Punkti

1–15

16–25

26–35

Pēc pārbaudes darba katrs skolēns saņem sava darba vērtējumu un darba
analīzi.

64

