
 

 

 

Klase:  2. klase    Mēnesis:  septembris   

  
 

Skola, gada laiki, rudens 

  

 

Runāšana:   

 Atbild pilnos teikumos. 

 Atstāsta lasīto un piedzīvoto. 

Lasīšana:  

 Lasa lēnām, nesteidzoties. Ievēro pieturas zīmes 

 Apgūst jaunus vārdus. 

Valodas mācība: 

 Pazīst īpašvārdus un tos raksta ar lielo burtu. 

 Pazīst zilbes, vīriešu un sieviešu kārtas un vienskailti un daudzskaitli. 

Mācīšanās no galvas:  

 Mīklas un sakāmvārdus. 

Rakstīšana: 

 Raksta teikumus sākot ar lielo burtu. 

 Raksta īsus diktātus. 

 

 

V ārdu mīklas (word search, fill in), uzzīmē 4 gada laikus un stāstīt par tiem, kolāža par sevi un stāstīt par to. 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  2. klase    Mēnesis:  oktobris     

 

Rudens sv ētki, Mārtiņi, Miķeļi, daba, tirgus 

  Runāšana:   

 Atbild pilnos teikumos. 

 Atstāsta lasīto un piedzīvoto. 

Lasīšana:  

 Lasa lēnām, nesteidzoties. Ievēro pieturas zīmes 

 Apgūst jaunus vārdus. 

Valodas mācība: 

 Pazīst īpašvārdus un tos raksta ar lielo burtu. 

 Pazīst zilbes, vīriešu un sieviešu kārtas un vienskailti un daudzskaitli. 

Mācīšanās no galvas:  

 Mīklas un sakāmvārdus. 

Rakstīšana: 

 Raksta teikumus sākot ar lielo burtu. 

 Raksta īsus diktātus 

 

Veidot latvieskus rakstus ar pupiņām, rūtiņpapīru. 

Mācī†ies par latviešu budeļiem un Mārtiņa tradicijām.  Veidot Mārtiņdiena tirdziņu. 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  2. klase    Mēnesis:  novembris   

  
 

18. novembris, ziema, svētki 

  Runāšana:   

 Atbild pilnos teikumos. 

 Atstāsta lasīto un piedzīvoto. 

Lasīšana:  

 Lasa lēnām, nesteidzoties. Ievēro pieturas zīmes 

 Apgūst jaunus vārdus. 

Valodas mācība: 

 Pazīst īpašvārdus un tos raksta ar lielo burtu. 

 Pazīst zilbes, vīriešu un sieviešu kārtas un vienskailti un daudzskaitli. 

Mācīšanās no galvas:  

 „Ziemassvētku rūķītis”, Plūdonis, vai tautas dziesmas par Ziemassvētkiem. 

Rakstīšana: 

 Raksta teikumus sākot ar lielo burtu. 

 Raksta īsus diktātus 

 

Pētīti un iepazīt Lievārdes jostu, rotas, tautas tērpu. 

Kā radies Latvijas karogs. 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  2. klase   Mēnesis:  decembris     

 

Ziemassvētki, budeļi 

  Runāšana:   

 Atbild pilnos teikumos. 

 Atstāsta lasīto un piedzīvoto. 

Lasīšana:  

 Lasa lēnām, nesteidzoties. Ievēro pieturas zīmes 

 Apgūst jaunus vārdus. 

Valodas mācība: 

 Pazīst īpašvārdus un tos raksta ar lielo burtu. 

 Pazīst zilbes, vīriešu un sieviešu kārtas un vienskailti un daudzskaitli. 

Mācīšanās no galvas:  

 „Ziemassvētku rūķītis”, Plūdonis, vai tautas dziesmas par Ziemassvētkiem. 

Rakstīšana: 

 Raksta teikumus sākot ar lielo burtu. 

 Raksta īsus diktātus 

 

 

Pārrunat Ziemassvētku tradicijas ģimenēs, taisīt svecītes un eglīšu rotājumus.  Veidot apsveikumu kartiņas. 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  2. klase    Mēnesis:  janvāris     

 

Dzīvnieki, ziemas sporti, ko darīt ziemā 

 

  

Runāšana:   

 Izmanto pareizas galotnes. 

 Izsaka domas un viedokli. 

Lasīšana:  

 Lasa lēnām, nesteidzoties. Ievēro pieturas zīmes. Lasa izteiksmīgi. 

 Apgūst jaunus vārdus. 

Valodas mācība: 

 Pazīst jautājumu, izsaukumu un stāstījumu teikumus. 

 Pazīst īpašvārdus un tos raksta ar lielo burtu. 

 Pazīst zilbes, vīriešu un sieviešu kārtas un vienskailti un daudzskaitli. 

Mācīšanās no galvas:  

 „Katram savs darbs:, Rainis 

Rakstīšana:. 

 Raksta īsus domrakstus. 

 

 

Dziemsa, „Dzīvoj pie kundziņa”. 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  2. klase    Mēnesis:  febrūaris     

 

Sirsniņu diena, draudzība, pulksteņi un laika maiņa, nedēļas dienas, mēneši 

  Runāšana:   

 Izmanto pareizas galotnes. 

 Izsaka domas un viedokli. 

Lasīšana:  

 Lasa lēnām, nesteidzoties. Ievēro pieturas zīmes. Lasa izteiksmīgi. 

 Apgūst jaunus vārdus. 

Valodas mācība: 

 Pazīst jautājumu, izsaukumu un stāstījumu teikumus. 

 Pazīst dubultos līdzskaņus un saliktos līdzskaņus. 

Mācīšanās no galvas:  

 „Katram savs darbs:, Rainis 

Rakstīšana:. 

 Raksta īsus domrakstus. 

 

 

Izmantot mazus papīra pulksteņus, lai macītos pazīt un izrunāt laiku. 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  2. klase    Mēnesis:  marts     

 

Pavasaris, ēdienu gatavošana, Lieldienas, šūpošanās 

  Runāšana:   

 Izmanto pareizas galotnes. 

 Izsaka domas un viedokli. 

Lasīšana:  

 Lasa lēnām, nesteidzoties. Ievēro pieturas zīmes. Lasa izteiksmīgi. 

 Apgūst jaunus vārdus. 

Valodas mācība: 

 Pazīst jautājumu, izsaukumu un stāstījumu teikumus. 

 Pazīst dubultos līdzskaņus un saliktos līdzskaņus. 

Mācīšanās no galvas:  

 Dzejoļus un dziemsas. 

Rakstīšana:. 

 Raksta īsus domrakstus. 

 

Pārrunāt Lieldienu tradicijas, krāsot olas, pērties ar pūpoliem, pārrunāt šūpošanās tradicijas 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  2. klase    Mēnesis:  aprīlis     

 

Lieldienas, pavasaŗa dārza darbi/tīrīšana/kopšana 

  Runāšana:   

 Izmanto pareizas galotnes. 

 Izsaka domas un viedokli. 

Lasīšana:  

 Lasa lēnām, nesteidzoties. Ievēro pieturas zīmes. Lasa izteiksmīgi. 

 Apgūst jaunus vārdus. 

Valodas mācība: 

 Pazīst jautājumu, izsaukumu un stāstījumu teikumus. 

 Pazīst dubultos līdzskaņus un saliktos līdzskaņus. 

Mācīšanās no galvas:  

 Dzejoļus un dziemsas. 

Rakstīšana:. 

 Raksta īsus domrakstus. 

 

 

Iestādīt sēklas, izplaucēt pūpolus. 

Rakstīt jaunos vārdus uz kartiņām, piem. tā lāpsta, tas pūpols, utt. 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  2. klase    Mēnesis:  maijs     

 

Ģimene/mātes diena, vasaras plāni, ko darīsi vasarā 

  Runāšana:   

 Izmanto pareizas galotnes. 

 Izsaka domas un viedokli. 

Lasīšana:  

 Lasa lēnām, nesteidzoties. Ievēro pieturas zīmes. Lasa izteiksmīgi. 

 Apgūst jaunus vārdus. 

Valodas mācība: 

 Pazīst jautājumu, izsaukumu un stāstījumu teikumus. 

 Pazīst dubultos līdzskaņus un saliktos līdzskaņus. 

Mācīšanās no galvas:  

 Dzejoļus un dziemsas. 

Rakstīšana:. 

 Raksta īsus domrakstus. 

 

 

 

Gatavot ģimenei apsveikumu. 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 


