
 

 

 

Klase:  1. klase    Mēnesis:  septembris   

  
 

Skola, krāsu nosaukumi 

Mana skola un ģimene 

 „Nāc mums līdzi” 1. Mācību gads 

 Vārdu kartītes 

 „Draiskās zilbītes” 

 „četri gada laiki” Inese Sudare 

 „Zīlēna skola”, Burti, zilbes, un 

skaņu modeļi, Zvaigzne ABC 

 „Labdien”, LAVA 

 „Sāksim lasīt” 

 „Atmini manu mīklu”, Zvaigzne 

 Pasakaslv 

 Valoda.lv 

Runāšana:   

 Rodas cieņa pret latviešu valodu. 

 Attīstas skaidra izruna. 

 Uzsver vārdus un zilbes pareizi. 

 Izrunā pareizi gaŗos un īsos  patskaņus. 

Lasīšana:  

 Prot lasīt vārdus. 

Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus: cilvēka ķermeņa daļas, skolēna darba piederumi, krāsu nosaukumi. 

 Saprot, kas ir zilbesun teikums. 

 Mācīšanās no galvas:  

 Tautas dizesmas, dziesmas, dzejoļi, rotaļas, mīklas, sakāmvārdi, parunas. 

Rakstīšana: 

 Raksta vārdus. 

 

 

Pārrunas – cieņa pret skolotāju, draugiem, grāmatām, telpu 

Skolas soma – Ieliec somā „grāmatu, zīmuli, utt.” Ko liek, neliek skolas somā?”, „Izņem no somas...” 

Skolas “sirojums” meklēt jaunvārdus, cilvēku lomas skolā utt.  

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  1. klase    Mēnesis:  oktobris     

 

Rudens – svētki (Mārtiņi, Miķeļi) 

Meža dzīvnieki, raža, rudens darbi, ēdieni, galda piederumi 

  „Sāksim lasīt” 

  „Karuselis. Mācību līdzeklis 

latviešu valodas apguvei. 6-8 

gadi” LA 

Runāšana:   

 Rodas cieņa pret latviešu valodu. 

 Attīstas skaidra izruna. 

 Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos  patskaņus. 

Lasīšana:  

 Prot lasīt vārdus. 

Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus: ēdieni, galda piederumi. 

 Saprot, kas ir zilbesun teikums. 

 Pazīt divskaņus un to raksītbu. (ai, au, ei, ie, ui, o (ua) 

Mācīšanās no galvas:  

 Tautas dizesmas, dziesmas, dzejoļi, rotaļas, mīklas, sakāmvārdi, parunas. 

Rakstīšana: 

 Raksta vārdus. 

 

 

Paši saklāj galdu un pasaka galda lietas. Izgriezt bildes no žurnāliem ar dažādiem ēdieniem – ēdienu nosaukumi, sadala ēdienus pa krāsām. Pastāsta ko ēda 

brokastīs, pusdienās, vakariņās. Jāuzmin galda piederumi paslēpti maisiņā. Kādus ēdienus ēd Mārtiņos. Sastādīt ēdiena karti. Kas garšo? Negaršo? Skolotāju 

veikalos var atrast „sequencing cards” kur var pārrunāt ēdienu gatavošanu/secību. Krustvārda mīklas  

Bingo spēles (var internetā atrast ESL mājas lapās vairākas spēles, ko var gatavot ar zināmiem vārdiem/ pa tēmām.) 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  1. klase    Mēnesis:  novembris   

  
 

Gada laiki, 18. novembris, rudens 

 Mana Latvija”  Ineta Bērziņa, 

Kristīne Skrīvele  

  

 Dziesmu svētku video 

 Latvijas filmas apraksturot 

Latviju, to dabu gaidot 18. 

novembri 

 

Runāšana:   

 Rodas cieņa pret latviešu valodu. 

 Attīstas skaidra izruna. 

 Uzsver vārdus un zilbes pareizi. 

 Izrunā pareizi gaŗos un īsos  patskaņus. 

Lasīšana:  

 Prot lasīt vārdus. 

Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus: gada laiki. 

 Saprot, kas ir zilbesun teikums. 

Mācīšanās no galvas:  

 Tautas dizesmas, dziesmas, dzejoļi, rotaļas, mīklas, sakāmvārdi, parunas. 

Rakstīšana: 

 Raksta vārdus. 

  

 

 

 Pētīt Latvijas tēlus, dabu video filmas svinot Latvijas dzimšanas dienu 

 Mācīties “Dievs Svētī Latviju” 

 Sākt ar bērniem izveidot savus rakstīšanas/domu grāmatiņas (journal) 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  1. klase    Mēnesis:  decembris   

  
 

Nedēļas dienas un mēneši. 

Ziema, Ziemassvētki 

  

  

Runāšana:   

 Uzsver vārdus un zilbes pareizi. 

 Izrunā pareizi gaŗos un īsos  patskaņus. 

 Izrunā skaidri vārdu galotnes 

Lasīšana:  

 Prot lasīt vārdus un teikumus. 

 Izlasa pats mazās grāmatiņas. 

Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus: nedēļas dienas un mēneši. 

 Saprot, kas ir teikums,un pazīst pieturas zīmes. 

Mācīšanās no galvas:  

 Tautas dizesmas, dziesmas, dzejoļi, rotaļas, mīklas, sakāmvārdi, parunas. 

Rakstīšana: 

 Raksta vārdus un īsus teikumus. 

 

 

Lasīt un rakstīt par Ziemassvētkiem un to tradicijām.  Kā latvieši svin svētkus?  Pārrunat ģimenes svinības, veidot svētku 

apsveikumus, cept piparkūkas (mācoties jaunvārdus), utt. 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  1. klase    Mēnesis:  janvāris     

 

Dzīvnieki. 

Plakāti par dzīvniekiem (pērkami Jāņa 

Rozes grāmatnīcā) 

 

Runāšana:   

 Uzsver vārdus un zilbes pareizi. 

 Izrunā pareizi gaŗos un īsos  patskaņus. 

 Izrunā skaidri vārdu galotnes 

Lasīšana:  

 Prot lasīt vārdus un teikumus. 

 Izlasa pats mazās grāmatiņas 

Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus: dzīvnieki. 

 Saprot, kas ir teikums,un pazīst pieturas zīmes. 

Mācīšanās no galvas:  

 Tautas dizesmas, dziesmas, dzejoļi, rotaļas, mīklas, sakāmvārdi, parunas. 

Rakstīšana: 

 Raksta vārdus un īsus teikumus. 

  

 

 

Ekskursija uz zoo dārzu ar “dzīvnieku meklēšanas” spēli (kautai ši nodarbība būtu jaukāka vasaras mēnešos) 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  1. klase    Mēnesis:  febrūaris     

 

Apģērbi un apavi. 

 N 

  

Runāšana:   

 Uzsver vārdus un zilbes pareizi. 

 Izrunā pareizi gaŗos un īsos  patskaņus. 

 Izrunā skaidri vārdu galotnes 

Lasīšana:  

 Prot lasīt vārdus un teikumus. 

 Izlasa pats mazās grāmatiņas. 

Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus: apģērbi un apavi. 

 Saprot, kas ir teikums,un pazīst pieturas zīmes. 

Mācīšanās no galvas:  

 Tautas dizesmas, dziesmas, dzejoļi, rotaļas, mīklas, sakāmvārdi, parunas. 

Rakstīšana: 

 Raksta vārdus un īsus teikumus. 

  

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  1. klase    Mēnesis:  marts     

 

Ģimenes. 

Gatavošanās  uz Lieldienām, pavasara sākums 

 

   

  

Runāšana:   

 Uzsver vārdus un zilbes pareizi. 

 Izrunā pareizi gaŗos un īsos  patskaņus. Izrunā skaidri vārdu galotnes 

Lasīšana:  

 Prot lasīt vārdus un teikumus. 

 Izlasa pats mazās grāmatiņas.  Atstāsta mazgrāmatiņu saturu pilnos teikumos. 

Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus: ģimenes locekļi. 

 Saprot, kas ir teikums,un pazīst pieturas zīmes. 

Mācīšanās no galvas:  

 Tautas dizesmas, dziesmas, dzejoļi, rotaļas, mīklas, sakāmvārdi, parunas. 

Rakstīšana: 

 Raksta vārdus un īsus teikumus. 

 Raksta jautjumus un atbildes. 

  

 

 

Runāt un gatavoties uz Lieldienām.  Parrunāt ģimeņu tradicijas, tautas dziesmas, šūpošanās, olu krāsošana un nozīme. 

Stādīt sēklas, stādus, puķes – pārrunāt jaunus vārdus. 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  1. klase    Mēnesis:  aprīlis     

 

Lieldienas, pavasaris, zinātniska tēma 

 

  

 . 

Runāšana:   

 Izrunā pareizi gaŗos un īsos  patskaņus. Izrunā skaidri vārdu galotnes 

 Izrunā pareizi divskaņus (arī o- ola. Ozols) 

Lasīšana:  

 Prot lasīt vārdus un teikumus. 

 Izlasa pats mazās grāmatiņas. Atstāsta mazgrāmatiņu saturu pilnos teikumos. 

Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus: par zinātniskiem tematiem. 

 Pazīt divskaņus un to raksītbu. (ai, au, ei, ie, ui, o (ua) 

Mācīšanās no galvas:  

 Tautas dizesmas, dziesmas, dzejoļi, rotaļas, mīklas, sakāmvārdi, parunas. 

Rakstīšana: 

 Raksta jautjumus un atbildes. 

 Raksta īsus diktātus no lasāmvielas. 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  1. klase    Mēnesis:  maijs     

 

Vasaras sākums, gadalaiki, gatavošanās uz Jāņiem 

 

  

  

Runāšana:   

 Izrunā pareizi gaŗos un īsos  patskaņus, izrunā skaidri vārdu galotnes 

 Izrunā pareizi divskaņus (arī o- ola. Ozols) 

Lasīšana:  

 Prot lasīt vārdus un teikumus. Izlasa pats mazās grāmatiņas. Atstāsta mazgrāmatiņu saturu pilnos teikumos. 

Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus: par zinātniskiem tematiem. 

 Saprot, kas ir teikums,un pazīst pieturas zīmes. 

 Pazīt divskaņus un to raksītbu. (ai, au, ei, ie, ui, o (ua) 

Mācīšanās no galvas:  

 Tautas dizesmas, dziesmas, dzejoļi, rotaļas, mīklas, sakāmvārdi, parunas. 

Rakstīšana: 

 Raksta jautjumus un atbildes. 

 Raksta īsus diktātus no lasāmvielas 

 

 

 

Pārrunāt vasaru, gadalaiku.  Sākt gatavoties uz Jāņiem – gatavot Jāņsieru, pīt vaiņāgus. 

Rotaļa: Jāņu dienai vārti vaļā 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 


