
 

 

 

Klase:  3. klase    Mēnesis:  septembris   

  
 

 

 Roku rokā Latvijā (Auziņa) 

 Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika (Auziņa) 

 Latviešu valoda 2. grāmata (Auziņa) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g. grāmata 

(Grīnberga) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g.darba burtnīca 

(Grīnberga) 

 Pasaules vārtos, lasāmgrāmata 

(Blūma) 

 

 Es un mans kaķis (Satoši Kitamura) 

 Burvju namiņš kokā grāmatas 

Runāšana:  

 Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 

 Izrunā pareizi visus līdzskaņus, patskaņus, galotnes un mācās uzsvērt pirmo zilbi 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 

 Saprot vai iemācās lasīto vārdu nozīmi 

 Turpina pārveidot balsi jautājuma un izsaukuma teikumos 
Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus par jaunām temām 

 Atkārto stāstījuma, jautājuma un izsaukuma teikumus un to pieturzīmes 

 Sāk rakstīt teikumu ar lielo burtu 

 Raksta īpašvārdus ar lielo sākuma burtu  
Mācīšanās no galvas:  

 Tautasdziesmas 

 Mīklas, sakamvārdus un parunas 
Rakstīšana: 

 Raksta glītā rokrakstā 

 Raksta diktātus  

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus par saviem piedzīvojumiem, kā arī par noteiktu temu 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  3. klase    Mēnesis:  oktobris     

 

 

 

 Roku rokā Latvijā (Auziņa) 

 Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika (Auziņa) 

 Latviešu valoda 2. grāmata (Auziņa) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g. grāmata 

(Grīnberga) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g.darba burtnīca 

(Grīnberga) 

 Pasaules vārtos, lasāmgrāmata 

(Blūma) 

 

 Es un mans kaķis (Satoši Kitamura) 

 Burvju namiņš kokā grāmatas 

  

Runāšana:  

 Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 

 Saprot vai iemācās lasīto vārdu nozīmi 
Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus par jaunām temām 

 Raksta īpašvārdus ar lielo sākuma burtu  

 Pazīst lietvārdus (īpašvārdus un sugas vārdus) 
Mācīšanās no galvas:  

 Tautasdziesmas 

 Mīklas, sakamvārdus un parunas 

 Raiņa Trīs zvaigznes 
Rakstīšana: 

 Raksta glītā rokrakstā 

 Raksta diktātus  

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus par saviem piedzīvojumiem, kā arī par noteiktu temu 
 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  3. klase    Mēnesis:  novembris   

  
 

 

 

 Roku rokā Latvijā (Auziņa) 

 Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika (Auziņa) 

 Latviešu valoda 2. grāmata (Auziņa) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g. grāmata 

(Grīnberga) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g.darba burtnīca 

(Grīnberga) 

 Pasaules vārtos, lasāmgrāmata 

(Blūma) 

 

 Es un mans kaķis (Satoši Kitamura) 

 Burvju namiņš kokā grāmatas 

 

Runāšana:  

 Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 

 Saprot vai iemācās lasīto vārdu nozīmi 
Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus par jaunām temām 

 Raksta īpašvārdus ar lielo sākuma burtu  

 Pazīst lietvārdus 
o Īpašvārdus un sugas vārdus 
o Skaitli un dzimti 

Mācīšanās no galvas:  

 Raiņa Trīs zvaigznes 

 Plūdoņa Zaķīša pirtiņa vai  citu Ziemsvētku dzejoli 
Rakstīšana: 

 Raksta glītā rokrakstā 

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus  

 Raksta diktātus  

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus par saviem piedzīvojumiem, kā arī par noteiktu temu 
 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  3. klase    Mēnesis:  decembris   

  
 

 

 Roku rokā Latvijā (Auziņa) 

 Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika (Auziņa) 

 Latviešu valoda 2. grāmata (Auziņa) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g. grāmata 

(Grīnberga) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g.darba burtnīca 

(Grīnberga) 

 Pasaules vārtos, lasāmgrāmata 

(Blūma) 

 

 Es un mans kaķis (Satoši Kitamura) 

 Burvju namiņš kokā grāmatas 

 

Runāšana:  

 Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 

 Izrunā pareizi visus līdzskaņus, patskaņus, galotnes un mācās uzsvērt pirmo zilbi 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 

 Saprot vai iemācās lasīto vārdu nozīmi 
Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus par jaunām temām 

 Raksta īpašvārdus ar lielo sākuma burtu  

 Pazīst lietvārdus (īpašvārdus un sugas vārdus; skaitli un dzimti) 

 Pazīst vietniekvārdus (es, tu , mans, savs, utt.) 
Mācīšanās no galvas:  

 Ziemsvētku dzejoli 
Rakstīšana: 

 Raksta glītā rokrakstā 

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus  

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta vēstules 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  3. klase    Mēnesis:  janvāris     

 

 

 

 Roku rokā Latvijā (Auziņa) 

 Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika (Auziņa) 

 Latviešu valoda 2. grāmata (Auziņa) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g. grāmata 

(Grīnberga) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g.darba burtnīca 

(Grīnberga) 

 Pasaules vārtos, lasāmgrāmata 

(Blūma) 

 

 Es un mans kaķis (Satoši Kitamura) 

 Burvju namiņš kokā grāmatas 

. 

Runāšana:  

 Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 

 Izrunā pareizi visus līdzskaņus, patskaņus, galotnes un mācās uzsvērt pirmo zilbi 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 

 Saprot vai iemācās lasīto vārdu nozīmi 
Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus par jaunām temām 

 Raksta īpašvārdus ar lielo sākuma burtu  

 Pazīst lietvārdus (īpašvārdus un sugas vārdus; skaitli un dzimti) 

 Pazīst vietniekvārdus (es, tu , mans, savs, utt.) 
Mācīšanās no galvas:  

 Mīklas, sakāmvārdus un parunas   

 Citas dziesmas un dzejoļus  
Rakstīšana: 

 Raksta glītā rokrakstā 

 Raksta diktus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  3. klase    Mēnesis:  februāris     

 

 

 Roku rokā Latvijā (Auziņa) 

 Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika (Auziņa) 

 Latviešu valoda 2. grāmata (Auziņa) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g. grāmata 

(Grīnberga) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g.darba burtnīca 

(Grīnberga) 

 Pasaules vārtos, lasāmgrāmata 

(Blūma) 

 

 Es un mans kaķis (Satoši Kitamura) 

 Burvju namiņš kokā grāmatas 

 

Runāšana:  

 Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 

 Izrunā pareizi visus līdzskaņus, patskaņus, galotnes un mācās uzsvērt pirmo zilbi 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 

 Saprot vai iemācās lasīto vārdu nozīmi 
Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus par jaunām temām 

 Raksta īpašvārdus ar lielo sākuma burtu  

 Pazīst lietvārdus (īpašvārdus un sugas vārdus; skaitli un dzimti) 

 Pazīst vietniekvārdus (es, tu , mans, savs, utt.) 
Mācīšanās no galvas:  

 Mīklas, sakāmvārdus un parunas   

 Citas dziesmas un dzejoļus  
Rakstīšana: 

 Raksta glītā rokrakstā 

 Raksta diktus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  3. klase    Mēnesis:  marts    

 

 

 Roku rokā Latvijā (Auziņa) 

 Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika (Auziņa) 

 Latviešu valoda 2. grāmata (Auziņa) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g. grāmata 

(Grīnberga) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g.darba burtnīca 

(Grīnberga) 

 Pasaules vārtos, lasāmgrāmata 

(Blūma) 

 

 Es un mans kaķis (Satoši Kitamura) 

 Burvju namiņš kokā grāmatas 

 

Runāšana:  

 Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 

 Izrunā pareizi visus līdzskaņus, patskaņus, galotnes un mācās uzsvērt pirmo zilbi 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 

 Saprot vai iemācās lasīto vārdu nozīmi 
Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus par jaunām temām 

 Raksta īpašvārdus ar lielo sākuma burtu  

 Pazīst lietvārdus (īpašvārdus un sugas vārdus; skaitli un dzimti) 

 Pazīst vietniekvārdus (es, tu , mans, savs, utt.) 
Mācīšanās no galvas:  

 Mīklas, sakāmvārdus un parunas   

 Citas dziesmas un dzejoļus  
Rakstīšana: 

 Raksta glītā rokrakstā 

 Raksta diktus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  3. klase    Mēnesis:  aprīlis     

 

 

 Roku rokā Latvijā (Auziņa) 

 Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika (Auziņa) 

 Latviešu valoda 2. grāmata (Auziņa) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g. grāmata 

(Grīnberga) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g.darba burtnīca 

(Grīnberga) 

 Pasaules vārtos, lasāmgrāmata 

(Blūma) 

 

 Es un mans kaķis (Satoši Kitamura) 

 Burvju namiņš kokā grāmatas 

 

Runāšana:  

 Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 

 Izrunā pareizi visus līdzskaņus, patskaņus, galotnes un mācās uzsvērt pirmo zilbi 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 

 Saprot vai iemācās lasīto vārdu nozīmi 
Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus par jaunām temām 

 Raksta īpašvārdus ar lielo sākuma burtu  

 Pazīst lietvārdus (īpašvārdus un sugas vārdus; skaitli un dzimti) 

 Pazīst prievārdus (uz, zem, pie, aiz, utt.) 

 Pazīst vietniekvārdus (es, tu , mans, savs, utt.) 
Mācīšanās no galvas:  

 Mīklas, sakāmvārdus un parunas   

 Citas dziesmas un dzejoļus  
Rakstīšana: 

 Raksta glītā rokrakstā 

 Raksta diktus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 
 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  4. klase    Mēnesis:  maijs     

 

 

 Roku rokā Latvijā (Auziņa) 

 Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika (Auziņa) 

 Latviešu valoda 2. grāmata (Auziņa) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g. grāmata 

(Grīnberga) 

 Nāc mums līdzi! 2. m.g.darba burtnīca 

(Grīnberga) 

 Pasaules vārtos, lasāmgrāmata 

(Blūma) 

 

 Es un mans kaķis (Satoši Kitamura) 

 Burvju namiņš kokā grāmatas 

 

Runāšana:  

 Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 

 Izrunā pareizi visus līdzskaņus, patskaņus, galotnes un mācās uzsvērt pirmo zilbi 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 

 Saprot vai iemācās lasīto vārdu nozīmi 
Valodas mācība: 

 Turpina apgūt jaunus vārdus par jaunām temām 

 Raksta īpašvārdus ar lielo sākuma burtu  

 Pazīst lietvārdus (īpašvārdus un sugas vārdus; skaitli un dzimti) 

 Pazīst prievārdus (uz, zem, pie, aiz, utt.) 

 Pazīst vietniekvārdus (es, tu , mans, savs, utt.) 
Mācīšanās no galvas:  

 Citas dziesmas un dzejoļus  
Rakstīšana: 

 Raksta glītā rokrakstā 

 Raksta diktus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta vēstules 
 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 


