
 

 

 

Klase:  5. klase    Mēnesis:  septembris   

  
 

 

 Septiņkrāsu varavīksne 

 pasakas.net 

 G. Sālījumas un I. Zemītes  

Literātūra 5. klasei 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 4. 

klasei (Lielvārds) 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 3. 

klasei (Lielvārds) 

 Albertiņa Lietvārdu locīšana A 

Runāšana: 

 Stāsta brīvi 

 Vairo vārdu krājumu 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri un izteiksmīgi 

 Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 

 Tautas pasakas un teikas 
Valodas mācība: 

 Mācās lietvārdu locījumus 

 Deklinācijas 
Mācīšanās no galvas:  

 Aspazijas Pasaciņa 

 Tautasdziesmas 

 Mīklas, sakāmvārdus un parunas 
Rakstīšana: 

 Raksta diktātus  

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 
 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  5. klase    Mēnesis:  oktobris     

 

 Septiņkrāsu varavīksne 

 pasakas.net 

 G. Sālījumas un I. Zemītes  

Literātūra 5. klasei 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 4. 

klasei (Lielvārds) 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 3. 

klasei (Lielvārds) 

 Albertiņa Lietvārdu locīšana A 

 

Runāšana:  

 Stāsta brīvi 

 Vairo vārdu krājumu 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri un izteiksmīgi 

 Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 

 Tautas pasakas un teikas 

 Kārļa Skalbes Kaķīša dzirnavas 
Valodas mācība: 

 Mācās lietvārdu locījumus 

 Deklinācijas 
Rakstīšana: 

 Raksta diktātus  

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu 

 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 

 

Tēma: 



 

 

 

Klase:  5. klase    Mēnesis:  novembris   

  
 

 Septiņkrāsu varavīksne 

 pasakas.net 

 G. Sālījumas un I. Zemītes  

Literātūra 5. klasei 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 4. 

klasei (Lielvārds) 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 3. 

klasei (Lielvārds) 

 Albertiņa Lietvārdu locīšana A 

 

Runāšana:  

 Stāsta brīvi 

 Vairo vārdu krājumu 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri un izteiksmīgi 

 Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 

 Jāņa Širmaņa Ziemsvētki mežā 

 Dzidras Zeberiņas Ziemsvētki 
Valodas mācība: 

 Mācās lietvārdu locījumus 

 Deklinācijas 
Mācīšanās no galvas:  

 Ziemsvētku dzejolis 
Rakstīšana: 

 Raksta diktātus  

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  5. klase    Mēnesis:  decembris   

  
 

 

 Septiņkrāsu varavīksne 

 pasakas.net 

 G. Sālījumas un I. Zemītes  

Literātūra 5. klasei 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 4. 

klasei (Lielvārds) 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 3. 

klasei (Lielvārds) 

 Albertiņa Lietvārdu locīšana A 

 

Runāšana:  

 Stāsta brīvi 

 Vairo vārdu krājumu 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri un izteiksmīgi 

 Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu  

 Lasa lomās dramaturģijas darbus 

 Jāņa Širmaņa Ziemsvētki mežā 

 Dzidras Zeberiņas Ziemsvētki 
Valodas mācība: 

 Mācās lietvārdu locījumus 

 Deklinācijas 
Mācīšanās no galvas:  

 Ziemsvētku dzejolis 
Rakstīšana: 

 Raksta diktātus  

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 
 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  5. klase    Mēnesis:  janvāris     

 

 

 Septiņkrāsu varavīksne 

 pasakas.net 

 G. Sālījumas un I. Zemītes  

Literātūra 5. klasei 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 4. 

klasei (Lielvārds) 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 3. 

klasei (Lielvārds) 

 Albertiņa Lietvārdu locīšana A 

. 

Runāšana:  

 Stāsta brīvi 

 Vairo vārdu krājumu 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri un izteiksmīgi 

 Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 

 Rudolfa Blaumaņa Velniņi 
Valodas mācība: 

 Mācās lietvārdu locījumus 

 Kādeņu locīšana 
Rakstīšana: 

 Raksta diktātus  

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  5. klase    Mēnesis:  februāris     

 

 

 Septiņkrāsu varavīksne 

 pasakas.net 

 G. Sālījumas un I. Zemītes  

Literātūra 5. klasei 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 4. 

klasei (Lielvārds) 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 3. 

klasei (Lielvārds) 

 Albertiņa Lietvārdu locīšana A 

 

Runāšana:  

 Stāsta brīvi 

 Vairo vārdu krājumu 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri un izteiksmīgi 

 Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 

 Rudolfa Blaumaņa Velniņi 
Valodas mācība: 

 Mācās lietvārdu locījumus 

 Kādeņu locīšana 
Rakstīšana: 

 Raksta diktātus  

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  5. klase    Mēnesis:  marts    

 

 

 Septiņkrāsu varavīksne 

 pasakas.net 

 G. Sālījumas un I. Zemītes  

Literātūra 5. klasei 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 4. 

klasei (Lielvārds) 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 3. 

klasei (Lielvārds) 

 Albertiņa Lietvārdu locīšana A 

 

Runāšana:  

 Stāsta brīvi 

 Vairo vārdu krājumu 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri un izteiksmīgi 

 Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 

 Aspazijas Lieldienu sestdiena 
Valodas mācība: 

 Mācās lietvārdu locījumus 

 Deklinācijas 
Mācīšanās no galvas:  

 Andreja Eglīša Es vāŗgu sakni aplēju 
Rakstīšana: 

 Raksta diktātus  

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 
 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  5. klase    Mēnesis:  aprīlis     

 

 

 Septiņkrāsu varavīksne 

 pasakas.net 

 G. Sālījumas un I. Zemītes  

Literātūra 5. klasei 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 4. 

klasei (Lielvārds) 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 3. 

klasei (Lielvārds) 

 Albertiņa Lietvārdu locīšana A 

 

 Runāšana:  

 Stāsta brīvi 

 Vairo vārdu krājumu 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri un izteiksmīgi 

 Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 

 Jāņa Poruka Kukažiņa 
Valodas mācība: 

 Mācās lietvārdu locījumus 

 Pazīst skaitleņus 

 Skaitleņu locīšana 
Rakstīšana: 

 Raksta diktātus  

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 
 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  5. klase    Mēnesis:  maijs     

 

 

 Septiņkrāsu varavīksne 

 pasakas.net 

 G. Sālījumas un I. Zemītes  

Literātūra 5. klasei 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 4. 

klasei (Lielvārds) 

 Z. Anspokas lasāmgrāmata 3. 

klasei (Lielvārds) 

 Albertiņa Lietvārdu locīšana A 

 

Runāšana:  

 Stāsta brīvi 

 Vairo vārdu krājumu 

 Atstāsta piedzīvojumus un lasīto vielu 
Lasīšana:  

 Lasa skaidri un izteiksmīgi 

 Pārrunā, iztirzā lasāmvielas saturu 

 Jāņa Poruka Kukažiņa 

 Jāņa Jaunsudrabiņa Jāņi 
Valodas mācība: 

 Mācās lietvārdu locījumus 

 Pazīst skaitleņus 

 Skaitleņu locīšana 
Rakstīšana: 

 Raksta diktātus  

 Raksta no atmiņas iemācītos dzejoļus 

 Pilda gramatikas vingrinājumus 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 


