MĀCĪBU MATERIĀLI
LATVIEŠU VALODAS
APGUVEI
REEMIGRĒJUŠO
ĢIMEŅU SKOLĒNIEM
1.–3. KLASE
Mācību materiāli – darba lapas un animācijas filmas – veidoti kā palīgmateriāli
reemigrējušo ģimeņu 1.–3. klases skolēniem. Mācību materiāli izmantojami, lai
pilnveidotu skolēnu valoddarbības prasmes integrētā mācību procesā (apgūstot
latviešu valodu, dabaszinības, sociālās zinības un matemātiku), papildinātu skolēnu
latviešu valodas vārdu krājumu, ieinteresētu latviešu valodas un kultūras apguvē,
atklātu valodas apguves daudzveidīgās iespējas un attīstītu saziņas prasmi dažādās
valodas lietojuma situācijās. Materiāla saturs izkārtots sešās integrētu mācību
tematiskajās grupās. Katras tēmas apguvi (t. sk. secību) skolotājs var organizēt
atbilstoši savai mācību programmai.

ES UN SKOLA
Šajā sadaļā ietverti vairāki temati: „Es stāstu par sevi”, „Es mācos
skolā”, „Noteikumi skolā”, „Mācību priekšmeti”, „Mans dienas ritms”.
Darba lapas papildina tematiska vārdnīca animācijas filmas formātā. Mācību saturu
paredzēts apgūt 10 mācību stundās.

DARBA LAPAS „ES UN SKOLA”
VĀRDNĪCA „ES STĀSTU PAR SEVI”
VĀRDNĪCA „ES MĀCOS SKOLĀ”
VĀRDNĪCA „NOTEIKUMI SKOLĀ”
VĀRDNĪCA „MANS DIENAS RITMS”

ES UN SABIEDRĪBA
Aplūkotie temati: „Dzīves vide”, „Mana ģimene”, „Mani pienākumi”, „Profesijas”. Darba lapas papildina
tematiska vārdnīca animācijas filmas formātā un animācijas filma par bērna pienākumiem. Mācību
saturu paredzēts apgūt 8 mācību stundās.

DARBA LAPAS „ES UN SABIEDRĪBA”
VĀRDNĪCA „DZĪVES VIDE”
VĀRDNĪCA „MANA ĢIMENE”
IZZIŅAS MATERIĀLS „MANI PIENĀKUMI”

ES UN PASAKA
Aplūkoti vairāki temati: „Zeltmatīte un trīs lāči”, „Ēdienreizes”, „Liels,
mazs, vidējs”, „Brūnie lāči”, „Risinām uzdevumus”. Darba lapas papildina
vārdnīca animācijas filmas formātā. Mācību stundās plānots darbs ar pasakas
„Zeltmatīte un trīs lāči” tekstu, skolēnam tiek piedāvāts izveidot grāmatiņu par šo pasaku.
Materiāls paredzēts 10 mācību stundām.

DARBA LAPAS „ES UN PASAKA”
PASAKA „ZELTMATĪTE UN TRĪS LĀČI”

ES GADALAIKOS
Aplūkotie temati: „Gadalaiki”, „Divpadsmit mēneši”, „Svētki”, „Laikapstākļi un apģērbs”, „Intereses”,
„Emocijas”. Mācību saturs izstrādāts tā, lai katrs skolēns valodas apguvē varētu izmantot savu
pieredzi. Darba lapas papildina vārdu un frāžu vārdnīca, kas veidota kā piedzīvojumu stāsts. Tajā
galvenie varoņi Marks un Kristena izdzīvo visus četrus gadalaikus, atklājot savas emocijas un
intereses. Darba lapas papildinātas ar norādēm par internetā pieejamajiem un mācību satura apguvē
izmantojamiem resursiem.

DARBA LAPAS „ES GADALAIKOS”
VĀRDNĪCA „GADALAIKI”

MANA LATVIJA
Mācību saturā aplūkoti Latvijas valsts simboli un svētki, rosināts
iepazīt dabu, sniegts vispārējs priekšstats par Latviju. Apgūstot tematus
„Latvijas karte”, „Latvijas pilsētas un pagasti”, „Latvijas kalni, meži un pļavas”,
„Latvijas ezeri, upes un jūra”, „Latvijas simboli”, „Latvijas svētki”, skolēns mācās ne tikai lasīt un
rēķināt, bet arī izmantot karti informācijas iegūšanai, mācās veidot teikumus un pierakstīt tos.
Darba lapas papildinātas ar norādēm par internetā pieejamajiem resursiem, kas izmantojami
kā palīgmateriāls.

DARBA LAPAS „MANA LATVIJA”

ESI STIPRS UN VESELS
Šajā sadaļā skolēns iepazīst veselīga dzīvesveida pamatprincipus, izvērtē savus ieradumus. Strādājot
ar darba lapām par tematiem „Pasaka par stiprinieku”, „Mans ķermenis”, „Veselīgs uzturs”, „Ūdens”,
„Fiziskās aktivitātes” un „Dienas režīms”, skolēns paplašina vārdu krājumu, iepazīst sevi un savu
ķermeni, mācās izprast cēloņu un seku sakarības, rēķina matemātikas uzdevumus, mācās plānot savu
ikdienu. Darba lapas papildinātas ar norādēm par internetā pieejamajiem resursiem.

DARBA LAPAS „ESI STIPRS UN VESELS”

