
 

 

 

Klase:  6. klase    Mēnesis:  septembris   

  
 

 Vēsture/ğeografija 

 Tēvzemes mācība un vai 

latviešu vēstures mācību 

burtnica 

 Latvijas fiziskā ğeografija 

 Latvijas saimn. ğeografija 

 5. klases vielas atkārtošana 

Lasīšana:  

 Lasa veikli un izteiksmīgi 

Valodas mācība: 

  

Mācīšanās no galvas:  

 10 Tautasdziesmas  

 Mīklas 

 Sakāmvārdus un parunas 

Rakstīšana: 

 Raksta datumu pareizi 

 Gramatikas vingrinājumi 

 Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

  

  

Attīstīt “google groups” kur pieslēgties arpus skolas. Uzdot mājas darbus, kas izmanto timekli. Skatīties filmas 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  6. klase    Mēnesis:  oktobris     

 

  Runāšana:  

 Vairo vārdu krājumu 

Lasīšana:  

 Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

  

Valodas mācība: 

  

Mācīšanās no galvas:  

 10 Tautasdziesmas  

 Mīklas 

 Sakāmvārdus un parunas 

Rakstīšana: 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Sadalīt pa pāriem “grāmatu draugus” lai vecāks bērns lasa ar jaunāku bērnu. 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  6. klase    Mēnesis:  novembris   

  
 

  Runāšana:  

 Vairo vārdu krājumu 

 Piedalās divu vai triju skolēnu grupas savstarpējās sarunās 

Lasīšana:  

 Rūdolfa Blaumaņa Tālavas taurētājs 

 Lasa lomās dramaturģijas darbus 

Valodas mācība: 

 Pazīt vietniekvārdus- personas, piederības, norādāmie 

Mācīšanās no galvas:  

 10 Tautasdziesmas, Mīklas, Sakāmvārdus un parunas 

Rakstīšana: 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 
 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  6. klase    Mēnesis:  decembris   

  
 

  Runāšana:  

 Vairo vārdu krājumu 

Lasīšana:  

 Tautas teikas 

 Tautas pasakas 

Valodas mācība: 

 Prievārdi 

Mācīšanās no galvas:  

 10 Tautasdziesmas  

 Mīklas 

 Sakāmvārdus un parunas 

Rakstīšana: 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

  

 

 

Gatavošanās Ziemsvētku eglītei 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  6. klase    Mēnesis:  janvāris     

 

 . Runāšana:  

 Vairo vārdu krājumu 

Lasīšana:  

 Annas Brigaderes Sprīdīti (un iepazīties ar autoru) 

 Iztirzā lasīto vielu 

o Domas un idejas 

o Pozitīvais un negatīvais 

Valodas mācība: 

 Lietvārdu, kādeņu un skaitļu locīšana 

Mācīšanās no galvas:  

 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas 

 Ausekļa Beverīnas dziedoni 

Rakstīšana: 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

  

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  6. klase    Mēnesis:  februāris     

 

  Runāšana:  

 Vairo vārdu krājumu 

 Piedalās debatēs 

Lasīšana:  

 Kārļa Skalbes Labuma meklētājs 

 Kārļa Skalbes Pasaka par vērdiņu 

Valodas mācība: 

 Lietvārdu, kādeņu un skaitļu locīšana 

Mācīšanās no galvas:  

 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas 

 Miesnieka Balsis 

Rakstīšana: 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

  

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  6. klase    Mēnesis:  marts    

 

 Moderno tulkoto litertūru piem: 

Gregorija dienas grāmata 

Runāšana:  

 Vairo vārdu krājumu 

Lasīšana:  

 Jāņa Jaunsudrabiņa  Kā mēs atstājām mājas 

Valodas mācība: 

 Lietvārdu, kādeņu un skaitļu locīšana 

Mācīšanās no galvas:  

 10 Tautasdziesmas  

 Mīklas 

 Sakāmvārdus un parunas 

Rakstīšana: 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

 

 

Atstāstīt lasīto ar mākslas darbu 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  6. klase    Mēnesis:  aprīlis     

 

   Runāšana:  

 Vairo vārdu krājumu 

Lasīšana:  

 Jāņa Širmaņa Pazudušais pulkstenis 

 Kārļa Ķezbera Nordeķieši 

Valodas mācība: 

 Lietvārdu, kādeņu un skaitļu locīšana 

Mācīšanās no galvas:  

 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas 

 Raiņa Daugav’ abas malas 

 Cits dzejolis 

Rakstīšana: 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 

  

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  6. klase    Mēnesis:  maijs     

 

 . Runāšana:  

 Vairo vārdu krājumu 

Lasīšana:  

 

Valodas mācība: 

 Lietvārdu, kādeņu un skaitļu locīšana 

Mācīšanās no galvas:  

 10 Tautasdziesmas  

 Mīklas 

 Sakāmvārdus un parunas 

Rakstīšana: 

 Raksta domrakstus un vēstules par saviem piedzīvojumiem un savu apkārtni 
 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 


