
 

 

 

Klase:  4. klase    Mēnesis:  septembris   

  
 

 

• Vieglā un saprotamā latviešu 

valodas gramatika 

• Nāc mums līdzi! 3. m.g. grāmata 

• Kas darīja, pats darīja. 

Lasāmgrāmata 4. klasei 

Runāšana:  
• Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 
• Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
• Turpina mācīties skaidri izteikt galotnes un uzsvērt pirmo zilbi 

Lasīšana:  
• Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 
• Lasa lomās drāmaturģijas darbus 
• Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 
• Turpina apgūt jaunus vārdus 

Valodas mācība: 
• Mācās lietvārdu locījumus kontekstā (t.i.. teikumos, atbildot jautājumus): galotnes (saistībā ar dzimtes noteiksanu), 

dzimte, skaitlis, vienskaitlinieki (piem., piens, sudrabs, dziedāšana), daudzskaitlnieki (brokastis, bikses, iesnas, 
bailes) 

Mācīšanās no galvas:  
• Mīklas, sakāmvārdus, parunas, dziesmas un dejoļus 
• Kārļa Skalbes Jaunās egles 

Rakstīšana: 
• Raksta diktātus 
• Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 
• Pilda gramatikas vingrinajumus 
• Raksta domrasktus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  4. klase    Mēnesis:  oktobris     

 

 

• Vieglā un saprotamā latviešu 

valodas gramatika 

• Nāc mums līdzi! 3. m.g. grāmata 

• Kas darīja, pats darīja. 

Lasāmgrāmata 4. klasei 

•  

Runāšana:  
• Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 
• Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
• Turpina mācīties skaidri izteikt galotnes un uzsvērt pirmo zilbi 

Lasīšana:  
• Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 
• Lasa lomās drāmaturģijas darbus 
• Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 
• Turpina apgūt jaunus vārdus 

Valodas mācība: 
• Mācās lietvārdu locījumus kontekstā (t.i.. teikumos, atbildot jautājumus): galotnes (saistībā ar dzimtes noteiksanu), 

dzimte, skaitlis, vienskaitlinieki (piem., piens, sudrabs, dziedāšana), daudzskaitlnieki (brokastis, bikses, iesnas, 
bailes) 

• Prot dalīt vārdus zilbēs 
Mācīšanās no galvas:  

• Mīklas, sakāmvārdus, parunas, dziesmas un dejoļus 
Rakstīšana: 

• Raksta diktātus 
• Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 
• Pilda gramatikas vingrinajumus 
• Raksta domrasktus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 
•

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  4. klase    Mēnesis:  novembris   

  
 

 

• Vieglā un saprotamā latviešu 

valodas gramatika 

• Nāc mums līdzi! 3. m.g. grāmata 

• Kas darīja, pats darīja. 

Lasāmgrāmata 4. klasei 

 

Runāšana:  
• Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 
• Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
• Turpina mācīties skaidri izteikt galotnes un uzsvērt pirmo zilbi 

Lasīšana:  
• Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 
• Lasa lomās drāmaturģijas darbus 
• Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 
• Turpina apgūt jaunus vārdus 

Valodas mācība: 
• Pazīst kādeņus (adjektīvus), salīdzināmās pakāpes 

Mācīšanās no galvas:  
• Mīklas, sakāmvārdus, parunas, dziesmas un dejoļus 
• Augusta Saulieša Svētvakarā un citi Ziemsvētku dzejoļi 

Rakstīšana: 
• Raksta diktātus 
• Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 
• Pilda gramatikas vingrinajumus 
• Raksta domrasktus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  4. klase    Mēnesis:  decembris   

  
 

 

• Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika 

• Nāc mums līdzi! 3. m.g. grāmata 

• Kas darīja, pats darīja. Lasāmgrāmata 4. 

klasei 

• Zīle. Latviešu valoda 3. kl. II daļa 

o Grāmata lasīšanai un domāšanai 

o Valodas gudrību grāmata 

o Darba lapas 

o Rokasgrāmata skolotājiem 

•  

Runāšana:  
• Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 
• Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
• Turpina mācīties skaidri izteikt galotnes un uzsvērt pirmo zilbi 

Lasīšana:  
• Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 
• Lasa lomās drāmaturģijas darbus 
• Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 
• Turpina apgūt jaunus vārdus 

Valodas mācība: 
• Pazīst darbības vārdus 

Mācīšanās no galvas:  
• Mīklas, sakāmvārdus, parunas, dziesmas un dejoļus 
• Augusta Saulieša Svētvakarā un citi Ziemsvētku dzejoļi 

Rakstīšana: 
• Raksta diktātus 
• Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 
• Pilda gramatikas vingrinajumus 
• Raksta domrasktus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  4. klase    Mēnesis:  janvāris     

 

 

 

• Vieglā un saprotamā latviešu 

valodas gramatika 

• Nāc mums līdzi! 3. m.g. grāmata 

• Kas darīja, pats darīja. 

Lasāmgrāmata 4. klasei 

• . 

Runāšana:  
• Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 
• Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
• Turpina mācīties skaidri izteikt galotnes un uzsvērt pirmo zilbi 

Lasīšana:  
• Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 
• Lasa lomās drāmaturģijas darbus 
• Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 
• Turpina apgūt jaunus vārdus 

Valodas mācība: 
• Pazīst skaitleņus 

Mācīšanās no galvas:  
• Mīklas, sakāmvārdus, parunas, dziesmas un dejoļus 

Rakstīšana: 
• Raksta diktātus 
• Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 
• Pilda gramatikas vingrinajumus 
• Raksta domrasktus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  4. klase    Mēnesis:  februāris     

 

 

• Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika 

• Nāc mums līdzi! 3. m.g. grāmata 

• Kas darīja, pats darīja. Lasāmgrāmata 4. 

klasei 

• Zīle. Latviešu valoda 3. kl. II daļa 

o Grāmata lasīšanai un domāšanai 

o Valodas gudrību grāmata 

o Darba lapas 

o Rokasgrāmata skolotājiem 

 

Runāšana: 
• Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 
• Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
• Turpina mācīties skaidri izteikt galotnes un uzsvērt pirmo zilbi 

Lasīšana:  
• Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 
• Lasa lomās drāmaturģijas darbus 
• Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 
• Turpina apgūt jaunus vārdus 

Valodas mācība: 
• Pazīst vietniekvārdus 

Mācīšanās no galvas:  
• Mīklas, sakāmvārdus, parunas, dziesmas un dejoļus 

Rakstīšana: 
• Raksta diktātus 
• Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 
• Pilda gramatikas vingrinajumus 
• Raksta domrasktus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  4. klase    Mēnesis:  marts    

 

• Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika 

• Nāc mums līdzi! 3. m.g. grāmata 

• Kas darīja, pats darīja. Lasāmgrāmata 4. 

Klasei 

• Zīle. Latviešu valoda 3. kl. II daļa 

o Grāmata lasīšanai un domāšanai 

o Valodas gudrību grāmata 

o Darba lapas 

o Rokasgrāmata skolotājiem 

 

Runāšana:  
• Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 
• Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
• Turpina mācīties skaidri izteikt galotnes un uzsvērt pirmo zilbi 

Lasīšana:  
• Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 
• Lasa lomās drāmaturģijas darbus 
• Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 
• Turpina apgūt jaunus vārdus 

Valodas mācība: 
• Pazīst prievārdus 

Mācīšanās no galvas:  
• Mīklas, sakāmvārdus, parunas, dziesmas un dejoļus 

Rakstīšana: 
• Raksta diktātus 
• Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 
• Pilda gramatikas vingrinajumus 
• Raksta domrasktus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  4. klase    Mēnesis:  aprīlis     

 

• Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika 

• Nāc mums līdzi! 3. m.g. grāmata 

• Kas darīja, pats darīja. Lasāmgrāmata 4. 

klasei 

• Zīle. Latviešu valoda 3. kl. II daļa 

o Grāmata lasīšanai un domāšanai 

o Valodas gudrību grāmata 

o Darba lapas 

o Rokasgrāmata skolotājiem 

 

 Runāšana:  
• Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 
• Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
• Turpina mācīties skaidri izteikt galotnes un uzsvērt pirmo zilbi 

Lasīšana:  
• Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 
• Lasa lomās drāmaturģijas darbus 
• Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 
• Turpina apgūt jaunus vārdus 

Valodas mācība: 
• Mācās lietvārdu locījumus kontekstā (t.i.. teikumos, atbildot jautājumus): galotnes (saistībā ar dzimtes noteiksanu), 

dzimte, skaitlis, vienskaitlinieki (piem., piens, sudrabs, dziedāšana), daudzskaitlnieki (brokastis, bikses, iesnas, 
bailes) 

Mācīšanās no galvas:  
• Mīklas, sakāmvārdus, parunas, dziesmas un dejoļus 
• Andreja Eglīša Ir māte mani mācījusi 

Rakstīšana: 
• Raksta diktātus 
• Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 
• Pilda gramatikas vingrinajumus 
• Raksta domrasktus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  4. klase    Mēnesis:  maijs     

 

• Vieglā un saprotamā latviešu valodas 

gramatika 

• Nāc mums līdzi! 3. m.g. grāmata 

• Kas darīja, pats darīja. Lasāmgrāmata 4. 

klasei 

• Zīle. Latviešu valoda 3. kl. II daļa 

o Grāmata lasīšanai un domāšanai 

o Valodas gudrību grāmata 

o Darba lapas 

o Rokasgrāmata skolotājiem 

 

Runāšana:  
• Turpina atbildēt sakarīgi pilnos teikumos 
• Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
• Turpina mācīties skaidri izteikt galotnes un uzsvērt pirmo zilbi 

Lasīšana:  
• Lasa skaidri, izteiksmīgi un tekoši 
• Lasa lomās drāmaturģijas darbus 
• Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 
• Turpina apgūt jaunus vārdus 

Valodas mācība: 
• Mācās lietvārdu locījumus 
• Dalīt vārdus zilbēs 
• Pazīst kādeņus, darbības vārdus, skaitleņus, vietniekvārdus, prievārdus 

Mācīšanās no galvas:  
• Mīklas, sakāmvārdus, parunas, dziesmas un dejoļus 
• Kārļa Skalbes Jaunās egles 

Rakstīšana: 
• Raksta diktātus 
• Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 
• Pilda gramatikas vingrinajumus 
• Raksta domrasktus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 


