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Ievads
Mācību priekšmeta programmas struktūra
Mācību priekšmeta programmas (turpmāk – programma) paraugs latviešu valodā un
literatūrā izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, ir veidots,
lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos
Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu
paraugiem” (turpmāk – standarts) noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus
valodu mācību jomā.
Programmā iekļauti:
• mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi;
• mācību saturs;
• mācību satura apguves norise;
• mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni;
• ieteikumi mācību darba organizācijai.
Katram programmas tematam piedāvāti gan plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti,
gan to apguvei aptuveni paredzētais laiks, izmantojamās mācību metodes un nepieciešamie
mācību līdzekļi. Apkopojošs mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu uzskaitījums pievienots 5. pielikumā.
Programmā mācību saturs ir veidots atbilstoši standartā noteiktajiem valodu mācību
jomas plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, no tiem atvasinot mācību
priekšmetā apgūstamos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus katrā klasē.
Mācību satura apguves norisē parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta prasības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā, kā arī prasmju un vērtībās balstītu ieradumu
attīstīšanā. Ieteicamā mācību satura apguves norise veidota ar detalizētiem tematiem. Katrā
tematā ir norādīti plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, to skaitā ziņas (apraksta nozīmīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni par mācību jomas lielajām
idejām), prasmes, vērtībās balstīti ieradumi un kompleksi sasniedzamie rezultāti (raksturo
skolēna spēju koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās situācijās). Katra temata ietvarā iekļautas arī nozīmīgākās skolēna darbības, kas nepieciešamas

šo rezultātu sasniegšanai. Latviešu valodas un literatūras izglītības iestādēs, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmas, mācību priekšmeta programmas tematu pārskats
pievienots 4. pielikumā.
Programma veidota, paredzot, ka mācību priekšmeta apguvei 1.–3. klasē tiks atvēlētas
520 mācību stundas, 4.–6. klasē 525 mācību stundas un 7.–9. klasē 525 mācību stundas
jeb vidēji 5 stundas nedēļā katrā klasē (1. klasē papildu brīvlaika dēļ ir mazāks stundu skaits
visos mācību priekšmetos). Skolai ir iespējams mācību darbu organizēt arī citādi, saskaņā
ar standartu par 10 % (par 25 % valsts ģimnāzijām) samazinot vai palielinot stundu skaitu
mācību priekšmetā. Ieteikumi mācību darba organizācijai atrodami programmas sadaļā
“Ieteikumi mācību darba organizācijai”.
Izstrādātā latviešu valodas un literatūras mācību programma izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību izglītības programmas, ir saskaņota ar latviešu mācībvalodas izglītības iestādēm piedāvāto latviešu valodas mācību programmu un nodrošina pāreju uz vienotu latviešu valodas mācību saturu 10. klasē. Latviešu valodas mācību satura salāgošana
notiek pamatizglītības vecākajā posmā (7.–9. klasē), piemēram, 7. klases temats “Sociālie
tīkli” ir iekļauts gan mazākumtautību, gan latviešu mācībvalodas skolām veidotajā latviešu
valodas programmā, bet, sākot ar 8. klasi, abās latviešu valodas programmās ietvertie
temati ir vienādi. Vienīgā atšķirība mācību saturā – mazākumtautību skolām izstrādātajā
programmā 8. klases saturā papildus ir iestrādāti tie valodas sistēmas sadaļas jautājumi,
kurus skolēni nav apguvuši iepriekš.
Programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Skolotāji var izvēlēties šo programmu vai
arī pēc šī parauga izstrādāt savu programmu.

Mācību satura un pieejas akcenti
Pamatizglītības satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš
ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi
un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un
uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.
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Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un
paust attieksmes, risinot problēmas reālās dzīves mainīgās situācijās. Tā ir spēja adekvāti
lietot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā (izglītības, darba, personiskajā vai sabiedriski
politiskajā). Lietpratība jeb kompetence ir kompleksa – tā ietver zināšanas, izpratni, prasmes un ieradumus, kas balstīti vērtībās.
Lai katrā mācību priekšmetā ikvienam skolēnam nodrošinātu mūsdienīgas lietpratības
izglītību, būtiski ikvienam skolotājam neatkarīgi no mācību priekšmeta plānot un vadīt skolēna mācīšanos, izvirzot skaidrus sasniedzamos rezultātus, izvēloties atbilstošus un daudzveidīgus uzdevumus, sniedzot atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti un iespēju mācīties
iedziļinoties – skaidrot darbību gaitu, domāt par mācīšanos un sasniegto rezultātu; veidot
fiziski un emocionāli drošu mācību vidi; regulāri sadarboties ar kolēģiem, kopīgi plānojot
mācību satura īstenošanu un sekojot katra skolēna attīstības dinamikai, un veikt nepieciešamos uzlabojumus mācību procesā, ņemot vērā katra skolēna individuālās mācīšanās un
attīstības vajadzības.
Latviešu valodas un literatūras programma izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei veidota, ņemot vērā vairākus mācību satura un
pieejas akcentus.
� Valodu jomas mācību priekšmetos skolēns apgūst visas valoddarbības prasmes (lasīt,
rakstīt, runāt, klausīties), veido izpratni par valodas lomu saziņā, apgūst valodas struktūru, izpratni par tekstu un tekstveidi. Atbilstoši šiem mērķiem veidoti skolēnam plānotie sasniedzamie rezultāti valodu mācību jomā, iekļaujot lielās idejas šādās trīs satura
vienībās: 1) saziņa kontekstā; 2) teksts un tekstveide; 3) valodas struktūra. Šāda valodas
apguves plānošana atspoguļo mūsdienu valodniecības nozarē pastāvošo izpratni par
jēdzienu valoda: tā ir gan valodas sistēma, gan tās iekšējā struktūra, gan arī tās daudzveidīgais lietojums (valoda kā darbība).
� Saskatot līdzīgo un atšķirīgo vairākās apgūstamajās valodās, skolēns dziļāk izprot valodniecības jēdzienus, dažādu valodas parādību funkcionalitāti un nozīmi praktiskās valodas lietojuma situācijās. Tāpēc būtu īpaši rosināma noteiktas skolas visu valodu skolotāju sadarbība, meklējot kopīgus saskares punktus gan valodu mācību priekšmetu
satura, gan izmantoto pieeju plānošanā.
� Liela nozīme ir piešķirta mācību procesa posmam, kurā skolēns gūst zināšanas un jaunu
pieredzi – klausoties, lasot un vērojot (valodu izglītībā šo posmu dēvē par iedevumu).
Jo vairāk skolēns dzirdēs, izlasīs un pamanīs (skolā, uz ielas, teātrī, muzejā, rūpniecības
uzņēmumā un citviet), jo ātrāk viņš apgūs valodu un satura ziņā bagātāks būs viņa vārdu

krājums un radītais teksts gan mutvārdu runā, gan rakstos. Iedevuma daļa ir nozīmīgs
mācību procesa posms, jo tā laikā dzirdētais, lasītais, novērotais iegūst nozīmi, kas tiek
attīstīta un padziļināta, ja skolēns aktīvi to izmanto savos mutvārdu vai rakstveida tekstos (arī digitālajā vidē). Piemēri, kas atklāj tekstu daudzveidību.

1.–3. klase

4.–6. klase

7.–9. klase

afiša, anketa, apraksts,
apsveikums, dzejolis,
ielūgums, instrukcija, īsziņa,
kalendārs, karte, luga,
mutvārdu saruna, noteikumi
(kārtības, spēles), pasaka,
plakāts, recepte (ēdiena),
reklāma, sludinājums, stāsts,
vēstījums, vēstule (privātā)

anotācija, diagramma,
dienasgrāmata, grafiti,
infografika, intervija,
komentārs, komikss,
kopsavilkums,
programma
(TV, pasākuma), video/
filmas sižeta teksts

aforisms, atsauksme, CV,
emuārs, eseja, iesniegums,
motivācijas vēstule,
pārskats, pārspriedums,
paskaidrojums,
pieteikums, recenzija,
romāns, scenārijs,
sludinājums, vizītkarte,
zīmīte

� Šis mācību priekšmeta programmas paraugs saskaņots ar mācību priekšmeta “Mazākumtautības literatūra 4.– 9. klasei” saturu, akcentējot skolēna darbību ar tekstu, lai
piedāvātu plašākas iespējas iepazīt latviešu literatūras un folkloras žanru paraugus oriģinālvalodā (latviešu valodā).
� Dažādu tekstu lasīšana un izzināšana ir skolēna domāšanas, zināšanu un pasaules
izpratnes pamats. Mūsdienās par tekstiem nav uzskatāmi tikai tradicionālie drukātie
teksti, tie ir arī elektroniskajā vidē, turklāt kā rakstveidā, tā arī mutvārdos. Teksts ir
līdzeklis, kurā tiek uzkrāta un tālāk nodota informācija, idejas, pieredze vai viedokļi.
Teksti var būt atšķirīgi arī struktūras jeb formāta ziņā. Tie var būt izteikti ar vārdiem
teikumos un rindkopās (nepārtraukti teksti), piemēram, stāsts, paziņojums, vēstule,
raksts u. c. Šādi teksti var mīties ar grafikiem, tabulām, diagrammām, kartēm u. tml.
(jaukta formāta teksti). Tie var būt multimodāli teksti, kuros izmantoti gan verbāli, gan
vizuāli līdzekļi.
� Skolēns apzinās mutvārdu, rakstisko, multimodālo un digitālo tekstu specifiku, lielu
nozīmi pievēršot arī informācijas pasniegšanas veidam sociālajos medijos. Programma
piedāvā attīstīt visām mācību jomām nozīmīgus tekstpratības aspektus – prasmi iespējami precīzi saprast teksta galveno domu, nolūku, emocionālo noskaņu.
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� Programmā īpaša uzmanība ir pievērsta rakstiskā teksta tapšanas posmam, proti, meln
raksta veidošanai, atgriezeniskās saites iegūšanai no skolotāja un klasesbiedriem, teksta
uzlabošanai un tīrraksta veidošanai. Tādējādi tiek piedāvāts reducēt kvantitatīvo pieeju,
tā vietā koncentrējoties uz teksta tapšanas procesu kā nozīmīgu mācību darba sastāvdaļu.
� Pamatskolas beigu posmā ir iekļauti temati, kuros skolēns analizē tekstus un pēc noteiktiem valodas kritērijiem nosaka tajos saziņas nolūku un noskaņu, raksturo autora individuālo stilu un ietekmi uz adresātu. Medijpratības jautājumi padziļināti tiek apgūti vidusskolas posmā.
� Programmā piedāvāts tematiskais princips, lai skolēniem atklātu jēgpilnu valodas mācīšanos reālās valodas lietojuma situācijās, kas saistītas ar noteiktu saziņas kontekstu
(Mēs skolā. Mēs mājās. Mēs sabiedrībā. Mēs pasaulē). Konteksta ietvaros izvēlētie
temati spēj atklāt vērtības un attieksmes, kuras skolēnos nepieciešams veidot, izmantojot mācību saturu, piemēram, prasme formulēt savu viedokli, vārdos izteikt emocijas, saziņā ar cieņu izturēties pret atšķirīgu viedokli, jēgpilna laika pavadīšana, vietējā
valodu un kultūru vide, tradīciju daudzveidība, veselīgs uzturs, izklaide kopā ar draugiem u. tml.
� Mācību saturā saglabāta nozīmīgāko gramatikas likumu apguve, pievēršot uzmanību to
jēgpilnam lietojumam. Programmā likts uzsvars uz skolēna pieredzes aktivizēšanu, lai
skolotāja vadībā konstruētu un nostiprinātu zināšanas par noteiktu valodas parādību.
Programma paredz ceļu, kurā skolēns vispirms tiek rosināts saskatīt noteiktas valodas
parādības autentiskā tekstā, izteikt pieņēmumus par konkrēto apgūstamo tematu un
tikai tad pārbaudīt savus pieņēmumus valodnieku sniegtajās definīcijās vai gramatisko
parādību aprakstos, šo darbību balstot uz dzimtās valodas zināšanām un pieredzes svešvalodu apguvē.
� Saskaņā ar programmas izstrādē izmantoto pieeju par valodas apguvi jādomā starpdisciplināri. Tas nozīmē skolotāju sadarbību ne tikai savas (valodu) mācību jomas ietvaros,
bet arī ar citu mācību jomu skolotājiem. Valodu apguve turpinās arī citu mācību priekšmetu stundās kā tekstpratība (ietver lasīšanas stratēģijas, vārdu, jēdzienu un teksta
padziļinātu izpratni), jomas terminu apgūšana, zinātnisku tekstu lasīšana, domu izklāsts
par konkrētu jautājumu u. c. Darbs ar valodu tiek veikts, arī strādājot ar daiļdarbu tekstiem (īpaši izvēlētiem latviešu autoru oriģināltekstiem vai to adaptētajām versijām).
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Mērķis un uzdevumi

� veicināt caurviju prasmju attīstību un ētiskās vērtībās balstītu ieradumu veidošanos,
iekļaujot latviešu valodas apguvē noteiktus konteksta tematus un padziļinātās mācīšanās pieejas uzdevumus.

Valodu mācību jomas apguves mērķis skolēnam ir valodas pratība – skolēns ir ieinteresēts valodu apguvē; izprot latviešu valodas un mazākumtautību valodu lomu nacionālās
identitātes veidošanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; izprot latviešu valodas
kā valsts valodas lomu integrācijā Latvijas sabiedrībā un izglītības ieguvē, svešvalodu lomu
starpkultūru saziņas nodrošināšanā; skolēns lieto valodas kā domāšanas, izziņas, saziņas un
radošās izpausmes līdzekli; skaidri, saprotami, literāri pareizi un atbilstoši saziņas situācijai
pauž savas domas, jūtas un uzskatus mutvārdos un rakstu formā; skolēns uztver, saprot,
analizē un interpretē informāciju, jēdzienus, faktus un idejas dažādu formātu un žanru tekstos; izmanto lasītprasmi sevis emocionālai un intelektuālai bagātināšanai.
Latviešu valodas un literatūras mācību priekšmets izglītības iestādēs, kas īsteno ma
zākumtautību izglītības programmas, līdztekus mazākumtautību valodas un svešvalodu
mācību priekšmetiem veido un padziļina skolēna valodas pratību.
Latviešu valodas un literatūras mācību priekšmeta apguves mērķis ir skolēnam lietot
latviešu valodu kā izziņas, uztveres un starpkultūru saziņas līdzekli, lai veicinātu viņa integrāciju Latvijas sabiedrībā un veidotu pamatu izglītības ieguvei.
Latviešu valodas un literatūras izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības
programmas, mācību priekšmeta uzdevumi ir dot skolēnam iespēju
� attīstīt un pilnveidot visas valoddarbības prasmes – klausīšanos, lasīšanu, runāšanu, rakstīšanu;
� ar valodas starpniecību veidot izpratni un attīstīt interesi par latviešu literatūru, folkloru
un kultūru citu tautu kultūru kontekstā, lai veicinātu saziņu un sadarbību Latvijas kultūrvidē;
� attīstīt un padziļināt latviešu valodas saziņas prasmi dažādos valodas lietojuma kontekstos, formālās un neformālās saziņas situācijās;
� attīstīt prasmi lietot latviešu valodu kā domāšanas, izziņas, saziņas un radošās izpausmes līdzekli;
� veidot izpratni par latviešu valodas sistēmu salīdzinājumā ar dzimto valodu, rosinot
iedziļināties un praktiski darboties valodas jautājumu izzināšanā;
� attīstīt un veicināt lasītprasmi, padziļinot izpratni par dažādu žanru un daudzveidīga
satura tekstiem (arī digitālajā vidē);
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Mācību saturs
Mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz skolēnam būtisko, lai veidotos lietpratība
(kompetence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts ilgākā periodā. Mācību saturs ir
organizēts saskaņā ar mācību satura būtiskākajiem pamatjēdzieniem jeb lielajām idejām
(Li), kas skolēnam jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā.
Lielās idejas veido obligātā mācību satura strukturālo ietvaru; tām atbilstoši aprakstītas
prasības mācību satura apguvei jeb plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, pabeidzot
noteiktu izglītības pakāpi.
Valodu mācību jomas lielās idejas visām apgūstamajām valodām – latviešu valodai,
mazākumtautību valodām un svešvalodām – ir kopīgas un atspoguļo nozīmīgākās likumsakarības valodu apguvē un to lietojumā, uzsver gan valodu savstarpējo saikni, gan to saistību
ar citu mācību jomu priekšmetiem (literatūru, sociālajām zinībām) un palīdz skolēnam veidot pēctecību, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolas beigu posmam, kā arī skaidrāk saprast,
ko viņš mācās un kur viņam šīs zināšanas un prasmes noderēs dzīvē.
Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti valodu mācību jomā grupēti atbilstoši trim satura vienībām – saziņa kontekstā, teksts un tekstveide, valodas struktūra – ,un
katrai no tām atbilst 2 vai 3 lielās idejas.
Saziņa kontekstā
• Mēs sazināmies klausoties, lasot, runājot un rakstot, lai uzzinātu un sniegtu informāciju,
paustu emocijas un veidotu attiecības.
Šī lielā ideja ir balstīta valodas sociālajā funkcijā, uzsverot valodu kā saziņas līdzekli. Tā ir
universāla valodas funkcija, jo neatkarīgi no tā, kurā valodā mēs sazināmies, mūsu teiktajam
vai rakstītajam ir adresāts, kurš klausās vai lasa. Ar valodas palīdzību mēs ne tikai iegūstam
vai sniedzam informāciju, zināšanas, faktus, bet arī paužam savas emocijas, jūtas, šaubas
u. tml. Ar valodas palīdzību tiek veidotas arī attiecības. Prasmīga saziņa ir ceļš uz veiksmīgu
sadarbību. Ja izsakāmies pietiekami skaidri, argumentēti, bez liekvārdības, atbilstoši situācijai un ar cieņu pret saziņas partneri, veidojas veiksmīgas gan privāta, gan profesionāla
rakstura attiecības un sadarbība. Mūsdienās saziņa daudzos gadījumos notiek e-vidē, tāpēc
valodu jomas mācību saturā ir iekļauti arī digitāli teksti, kā arī saziņas situācijas sociālajos
medijos un tiešsaistē.

• Katrai saziņas situācijai ir konteksts, kas nosaka teksta saturu, formu un ietekmē
noteiktu valodas līdzekļu izvēli.
Saziņa nav abstrakta; saziņā ir vismaz divi saziņas partneri, kuri runā/raksta par noteiktu
tematu. Komunikācija notiek arī konkrētā laikā un vietā, izmantojot tieša kontakta saziņu
vai kādu noteiktu saziņas kanālu: elektroniski ar viedtālruņa vai datora palīdzību, ar pasta
starpniecību u. tml. Šie saziņas komponenti ietekmē, ko un kā mēs sakām vai rakstām.
Tāpēc valodu jomas mācību saturā svarīgi ir variēt saziņas situācijas, iekļaujot jautājumus un
uzdevumus par saziņu ar dažāda vecuma un/vai interešu cilvēkiem formālās un neformālās,
mutvārdu un rakstveida saziņas situācijās, tiešā saziņā vai izmantojot sociālos un sabiedriskos medijus. Tādā veidā tiek attīstīta valodas lietpratība, jo šīs daudzveidīgās saziņas situācijas paredz daudzveidīgu valodas līdzekļu izmantojumu (gan leksikas, gan arī sintaktisko
konstrukciju izvēlē).
• Dzimtā valoda ir citu valodu apguves pamats, savukārt citas valodas palīdz labāk saprast
dzimto valodu.
Neatkarīgi no tā, vai skolēns apgūst latviešu valodu, mazākumtautības valodu vai svešvalodu, svarīgi ir pilnvērtīgi attīstīt dzimto valodu. Latvijas kontekstā skolēniem tā ir latviešu, krievu, poļu, ukraiņu, lietuviešu vai arī citas, retāk lietotas, ģimenes valodas. Paralēli
dzimtās valodas apguvei Latvijā būtiski ir iespējami drīz un kvalitatīvi (ar satura ziņā bagātu,
daudzveidīgu iedevuma daļu) sākt apgūt latviešu valodu, lai mazākumtautību skolēni būtu
tikpat konkurētspējīgi izglītības ieguvē un darba tirgū kā tie skolēni, kuriem latviešu valoda
ir dzimtā valoda. Tas pats attiecas arī uz skolēniem, kuri nāk no reemigrējušām ģimenēm
vai ģimenēm ar atšķirīgu lingvistisko fonu. Standartā ir formulēti plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti valodu mācību jomā, kas balstīti mūsdienu atziņās par valodām kā vērtīgu
resursu skolēna izaugsmes procesā, nevis problēmu. Skolēna lingvistiskais repertuārs (vairāku valodu prasme) ir izmantojams kā latviešu, tā arī citu valodu un mācību priekšmetu
apguvē.
Teksts un tekstveide
• Valoda un teksti mums palīdz izzināt un saprast pašiem sevi, apkārtējo vidi un kultūru.
Šī lielā ideja uzsver lasīšanas nozīmi un dažādus literāros un informatīvos tekstus kā
avotu, kas ļauj skolēniem iepazīt pašiem sevi, saprast savas domas, izjūtas, vērtības, sapņus,
mērķus un cerības. Lai skolēniem lasīšana sagādātu prieku un kļūtu par ieradumu, svarīgi ir
piedāvāt izvēli un iekļaut mācību procesā daudzveidīgus tekstus, kas spētu aizraut kā meitenes, tā zēnus ar dažādām interesēm, vaļaspriekiem un spējām. Lasīšanas/klausīšanās process
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ir svarīgs arī sabiedrības, apkārtējās vides un kultūras izzināšanā (uzraksti skolas, tuvākās
ielas/pagasta publiskajā telpā, intervijas par valodas lietojumu ģimenē un ārpus tās u. tml.).
• Teksta radīšana ir jēgpilns process, kura laikā autors izmanto savu un citu pieredzi, rada
jaunu informāciju; plāno, veido, pilnveido un prezentē tekstu.
Šajā atziņā uzsvars likts uz teksta radīšanu kā procesu, kura laikā mācīšanās notiek,
arvien uzlabojot un pilnveidojot savu tekstu, iepazīstot klasesbiedru rakstīto, komentējot vai saņemot komentārus par sava teksta saturu, valodu un noformējumu. Tāpēc teksta
radīšanai ir jāatvēl laiks. Vispirms ir jāaktivizē sava pieredze, jālasa citu radīti teksti, tie
jāpēta, lai rastu idejas, ko un kā rakstīt. Nākamais svarīgais posms ir teksta un rakstīšanas
procesa plānošana, un tikai tad notiek pirmā melnraksta izveide. Nozīmīgs ir teksta pilnveidei atvēlētais laiks: šajā posmā skolēni jārosina ar katru mācību gadu kļūt patstāvīgākiem
dažādu valodas pārbaudes avotu un rīku (arī digitālo) izmantošanā. Skolēnam jāmācās arī
prezentēt vai publiskot savu tekstu, tādējādi piešķirot rakstīšanas procesam lielāku jēgu un
motivāciju.

pareizas receptes, kā mācīt valodu. Skolotājs un skolēni tiek rosināti vairāk eksperimentēt
un darboties (grupējot, vizualizējot, iestudējot, pašiem meklējot, definējot u. tml.), tad atziņas un atklājumi ir noturīgāki un pats mācīšanās process kļūst aizraujošāks un individuālāks.
Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomā un no tiem atvasinātie
sasniedzamie rezultāti mācību priekšmeta programmā ir kompleksi – tie atklāj galarezultātu
darbībā, ietverot gan mācību jomas zināšanas, izpratni un pamatprasmes, gan vispārīgās
jeb caurviju prasmes, gan vērtībās balstītus ieradumus. Katra mācību priekšmeta skolotāja
uzdevums ir attīstīt, integrēt šīs satura dimensijas mācību procesā, pievēršot uzmanību gan
skolēna spējai saskaņoti lietot zināšanas un prasmes daudzveidīgās situācijās, gan caurviju
prasmju apguvei un ieradumu nostiprināšanai.

Valodas struktūra
• Valodas ir sistēmiskas: skaņas un rakstzīmes veido vārdus, vārdi veido teikumus un izteikumus.
Valodas sistēmas izpratne skolēnos jāveido pakāpeniski un atbilstoši vecumposmam,

Caurviju prasmju apguve un izmantošana ikdienā ir nozīmīgs priekšnoteikums dziļākas
izpratnes veidošanai mācību priekšmetā. Vingrinoties izmantot caurviju prasmes mācību
priekšmetam specifiskos veidos un situācijās, skolēns vienlaikus iegūst vispārīgas prasmes,
kuras varēs izmantot visu dzīvi.
Mācību priekšmeta programmā iekļauta:
• kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas attīstīšana, skolēniem analizējot un izvērtējot dažādu veidu informāciju un situācijas, apzinoties ar valodas apguvi vai pašu valodas

nepārslogojot ar filoloģiska rakstura jautājumu apguvi. Lielā ideja atklāj atziņu, ka valodā
nekas nav nejaušs un ka katrā valodā ir sava sistēma. Cilvēki izdomāja valodu, lai sazinātos
un paustu emocijas, bet valodnieki visas valodas parādības sakārtoja sistēmā, veidojot katrai valodai atbilstošu aprakstu (gramatisko sistēmu). Gramatiku radīja nevis tāpēc, lai apgrūtinātu valodas apguvi, bet lai palīdzētu saskatīt kopsakarības, saprast, kā valodas sistēmas
noteikti elementi tiek grupēti līmeņos un kā tie savstarpēji ir saistīti. Salīdzinot latviešu
valodu ar citām valodām, skolēni pamanīs, ka ikvienā valodā ir noteiktas skaņas un burti (vai
arī hieroglifi vai citas rakstzīmes), ka vārdi veido teikumus un mutvārdu valodā – izteikumus,
kas sintakses ziņā ir brīvāk formulēti.
• Radoši darbojoties ar skaņām, vārdiem un teikumiem, mēs veidojam izpratni par valodu

sistēmu saistītās problēmsituācijas un piedāvājot vienkāršus vai kompleksus risinājumus;
• jaunrades spēju attīstīšana, piedāvājot skolēniem iespējas izpausties: gan veidot netradicionālus informatīvus un literārus tekstus, gan ģenerēt daudzveidīgas idejas ar valodas jaunradi saistītos tematos;
• pašvadītas mācīšanās plānošana, regulāri aicinot skolēnus veidot atgādnes vai citus
grafiskos, vizuālos līdzekļus valodas tematu individuālai apguvei, reflektēt par notiekošo klasē un individuālo valodas apguves procesu, piemēram, domājot par jaunu vārdu
iegaumēšanas paņēmieniem, kā arī iekļaujot saziņas tematus par emociju izpausmēm
valodā;

un tās uzbūvi.
Valodas sistēmas apguve pamatskolas posmā nozīmē dziļāku valodas parādību izpratni,
kas panākama, praktiski darbojoties ar valodu, no piemēriem izsecinot pieņēmumus, eksperimentējot ar jaunu vārdu izveidi, netradicionālu vārdu vai vārdu savienojumu izvēli, teksta
noformējumu papildinot ar vizuāliem līdzekļiem. Radoši darboties nozīmē to, ka nav vienas

• sadarbības veicināšana, piedāvājot tematus un uzdevumus, kas rosina skolēnus domāt
par saziņu kā par veiksmīgas sadarbības pamatu;
• pilsoniskās līdzdalības attīstīšana uzdevumos un nelielos projektos, kuros skolēni iesaistās vietējās kopienas valodu, kultūras un citu norišu izzināšanā, piedāvājot idejas latviešu
valodas vides uzlabošanai vai palīdzībai tiem, kuriem ir grūtības latviešu valodas apguvē;
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• digitālās pratības attīstīšana, paredzot gan darbu ar tekstiem, vārdnīcām un citiem
resursiem digitālajā vidē, gan digitālo rīku iekļaušanu multimodālu latviešu valodas tekstu izveidē.
Latviešu valodas apguvē īpaši akcentējamas kritiskās domāšanas un sadarbības caurviju
prasmes, savukārt literatūras apguvē – jaunrades spēju attīstīšana.
Ieradumi, kas balstīti ētiskās vērtībās (tādās kā atbildība, centība/uzcītība, drosme,
godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance), ir attīstāmi caur katra mācību priekšmeta satura prizmu. Apgūstot latviešu valodas
saturu, kas ir saistīts ar gramatiku, pareizrakstību, tekstveidi vai saziņas prasmi, vienlaikus svarīgi veidot noturīgus ieradumus, piemēram, atbildību par uzrakstīto vai pateikto,
tolerantu attieksmi pret citādi domājošo u. tml., lai skolēni būtu izstrādājuši automatizētas
darbības (valodas pratības jautājumos), kuras būtu noturīgas arī ārpus mācību stundām un
pēc skolas pabeigšanas, un viņos būtu iesakņojušās ētiskās vērtības, kas ir pamats viņu
personības tapšanā.
Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. un
9. klasi, pievienoti 2. pielikumā.
Skolēnam attīstāmie ieradumi latviešu valodā un literatūrā izglītības iestādēs, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmas, pievienoti 3. pielikumā.
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Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni
Vērtēšanas pieeja un pamatprincipi
Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, īstenojot mūsdienīgu izglītību, kuras rezultāts ir patiesa izpratne, spēja izmantot skolā apgūto neierastās situācijās un lietpratība, ir
esošās vērtēšanas prakses pārvērtēšana, atbilstoši saskaņojot vērtēšanas mērķi, formu un
saturu.
Vērtēšanas uzsvars mainās no skolēna mācību sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu,
lai uzlabotu mācīšanos. Vērtēšana, lai uzlabotu mācīšanos, ir efektīvas atgriezeniskās saites
sniegšana skolēnam, dodot viņam iespēju un laiku uzlabot savu sniegumu atbilstoši plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem un vērtēšanas kritērijiem.
Vērtēšana primāri ir neatņemama mācīšanās sastāvdaļa, kas dod iespēju plānot gan
skolotājam, gan skolēnam uzlabojumus mācību procesā, nevis tikai vērtējuma izlikšana, piemēram, atzīmes veidā.
Vērtēšanas uzsvaru maiņa ir svarīga arī skolas līmenī. Kļūst nozīmīgi veidot sistēmas,
kuras dod iespēju sekot līdzi katra skolēna izaugsmei un sniegt atbalstu tieši tajā laikā un
vietā, kad un kur tas ir nepieciešams.

1.
2.

3.
4.

5.

Vērtēšanas norises laiku mācību procesā un biežumu, saturu, uzdevuma veidu, vērtēšanas formu un metodiskos paņēmienus, vērtēšanas kritērijus, vērtējuma izteikšanas veidu
un dokumentēšanu izvēlas atbilstoši vienam no trim vērtēšanas mērķiem – diagnosticējošā,
formatīvā vai summatīvā vērtēšana. Informācija par tiem ir apkopota tabulā.

Vērtēšanai standartā ir noteikti šādi pamatprincipi.
Sistēmiskuma princips – mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo
regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums.
Atklātības un skaidrības princips – pirms mācību snieguma demonstrēšanas skolēnam
ir zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa mācību snieguma vērtēšanas kritēriji.
Metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus
metodiskos paņēmienus.
Iekļaujošais princips – mācību snieguma vērtēšana tiek pielāgota ikviena skolēna dažādajām mācīšanās vajadzībām, piemēram, laika dalījums un ilgums, vide, skolēna snieguma demonstrēšanas veids, piekļuve vērtēšanas darbam.
Izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma noslēgumā,
tiek ņemta vērā skolēna individuālā mācību snieguma attīstības dinamika.
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Vērtēšanas
Vērtēveidi
šanas aspekti

Vērtēšanas mērķi

Diagnosticējošā vērtēšana

Formatīvā vērtēšana

Summatīvā vērtēšana

Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni,
prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un
kompleksus sasniedzamos rezultātus (turpmāk –
plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus)
mācību procesa plānošanai un pilnveidei,
piemēram, turpmāko plānoto skolēnam
sasniedzamo rezultātu precizēšanai, mācību
uzdevumu izvēlei.

Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos rezultātus
atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnam
un skolotājam, lai uzlabotu skolēna sniegumu
un plānotu turpmāko mācību procesu.

Norises laiks
mācību procesā
un biežums

Ieteicams veikt temata, mācību kursa vai mācību
gada sākumā.

Veic mācību procesa laikā. Skolotājs to organizē
pēc nepieciešamības.

Veic mācīšanās posma (piemēram, temata, vairāku
tematu vai temata loģiskās daļas, mācību gada,
izglītības posma vai pakāpes) noslēgumā.

Vērtēšanas saturs

Saturu veido iepriekšējā mācīšanās posmā
plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, kuri
nepieciešami turpmākā mācību satura apguvē.

Saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie
rezultāti mācīšanās posma laikā.

Saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie
rezultāti mācīšanās posma noslēgumā.

Vērtēšanas
uzdevumu veidi

Uzdevuma veidu skolotājs izvēlas atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam. Tas var būt, piemēram, atbilžu izvēles uzdevums, īso atbilžu
uzdevums, strukturēts uzdevums, esejas tipa uzdevums, uzdevums, kurā skolēns var demonstrēt savu sniegumu darbībā vai izstrādājot produktu.

Vērtēšanas
formas un meto
diskie paņēmieni

Mutiski, rakstiski, praktiski vai kombinēti.

Vērtēšanas
kritēriji, to izveide

Kritēriji nepieciešami vērtēšanas objektivitātes nodrošināšanai. Kritērijus izstrādā skolotājs atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam,
vērtēšanas formai un metodiskajam paņēmienam. Kritēriju izstrādē un vērtēšanā var iesaistīt skolēnus, lai pilnveidotu skolēna pašvadītas mācīšanās prasmes.

Vērtējuma
izteikšanas
veids un
dokumentēšana

Vērtējumu izsaka, dokumentē un komunicē atbilstoši mērķauditorijai (piemēram, skolēns, kolēģis,
atbalsta personāls, skolas vadība, vecāks), lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi
skolēna sniegumam ilgtermiņā. Vērtējumu var izteikt apguves līmeņos, procentos, punktos,
ieskaitīts/neieskaitīts u. tml.

Veicināt skolēna mācību motivāciju attīstīt
pašvadītas mācīšanās prasmes, iesaistot viņu
vērtēšanas procesā.

Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos
rezultātus mācību rezultāta novērtēšanai
un dokumentēšanai.
Summatīvās vērtēšanas rezultātus var izmantot,
piemēram, arī lai uzlabotu skolēna sniegumu,
izvērtētu mācību procesā izmantotās metodes,
pieņemtu lēmumus par turpmāko darbu.

Novērošana, saruna, aptauja, uzdevumu risināšana, darbs ar tekstu, demonstrējums, vizualizēšana, eseja, projekts, diskusija, etīde u. tml.

Vērtējumu 1.–3. klasē izsaka apguves līmeņos
atbilstoši nozīmīgākajiem plānotajiem skolēnam
sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomā,
4.–9. klasē vērtējumu izsaka 10 ballu skalā katrā
mācību priekšmetā.
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Vērtēšanas saturs, kritēriji, formas un metodiskie
paņēmieni
Mācību priekšmeta programmā tematu ietvaros paredzēti četru veidu skolēnam plānotie sasniedzamie rezultāti: ziņas, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi, komplekss sasniedzamais rezultāts. Plānojot vērtēšanu, skolotājam svarīgi izvēlēties plānotajam skolēnam
sasniedzamajam rezultātam atbilstošus kritērijus, metodiskos paņēmienus un vērtēšanas
formas.
Ziņu apguve parāda skolēna izpratni. Tā attiecas uz standartā plānotajiem skolēnam
sasniedzamajiem rezultātiem, kas parasti sākas ar darbības vārdiem “apraksta, skaidro,
pamato, lieto, ievēro…”. Piemēram: “Lieto lielos sākumburtus personvārdos un vietvārdos,
ievēro pareizrakstību.” Savukārt mācību programmā viena no ziņām skan šādi: “Valstu, pilsētu, ģeogrāfisku vietu un uzņēmumu nosaukumi ir īpaši lietvārdi – īpašvārdi, tāpēc tie
jāraksta ar lielo sākumburtu.” Plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns
parāda, veicot uzdevumus, risinot problēmas, piedaloties sarunās vai diskusijās u. tml. To
vērtē atbilstoši kritērijiem.
Prasmju apguvi skolēns demonstrē darbībā (grupē, plāno, atpazīst, veido, izmanto, papildina, analizē, raksta u. tml.). Piemēram: “Informē par ekskursijas norises laiku, redzētajiem
objektiem (Saziņa). Raksta īsziņu draugam par iespaidiem ekskursijā (Teksts un tekstveide).
Lieto vienkāršas uzrunas konstrukcijas (Valodas struktūra).” Prasmes vērtē, izmantojot snieguma līmeņa aprakstu konkrētās prasmes apguvei.
Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; tos vērtē, novērojot skolēna darbību ilgākā laika posmā, īpaši situācijās, kas ietver izvēles iespējas. Piemēram:
“Veido ieradumu uzmanīgi uzklausīt saziņas partneru izteikumus diskusijas laikā, būt iecietīgam pret atšķirīgiem viedokļiem.” Šī ieraduma veidošana veicina tādu tikumu un morāles
normu nostiprināšanu kā tolerance, laipnība un atbildība. Ieradumus vērtē, izmantojot snieguma līmeņa aprakstu.
Kompleksu sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns demonstrē darbībā. Piemēram: “Ar
izpratni lasa tematam atbilstošus informatīvus, daiļliteratūras tekstus, veido jautājumus,
lai precizētu informāciju.” Kompleksa sasniedzamā rezultāta vērtēšanai izmanto dažādas
formas – rakstveida, mutvārdu vai kombinēts pārbaudes darbs, individuāls vai grupas projekts u. c. Kompleksam sasniedzamajam rezultātam raksturīgs vairāku pazīmju kopums, ko
vērtē, izvirzot atbilstošas snieguma vērtēšanas dimensijas un ar katru dimensiju saistītus
kritērijus. Kompleksu sasniedzamo rezultātu vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu.

Ieteikumi mācību darba organizācijai
1. Satura starpdisciplinaritāte
Latviešu valodas un literatūras mācību programmā izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, visās klasēs ir vērojama satura starpdisciplinaritāte,
un tā izpaužas gan valodas apguves konteksta (Mēs mājās. Mēs skolā. Mēs pasaulē. Mēs
sabiedrībā.) tematos, gan apgūstamajās prasmēs.
Piemēram, 6. klasē tematā par vārdiem un to nozīmēm – pilsētu nosaukumu rašanos – un tematā par raganām pasakās ietverts vēstures konteksts. Rakstot un noformējot
dažādu žanru tekstus digitālajā vidē (elektroniski, arī tiešsaistē, piemēram, CV vai iesniegumu 9. klasē), rosinot skolēnus izmantot elektroniskās vārdnīcas, tīmekļvietnes, valodas
pārbaudes rīkus, iestudējot kādu dialogu, filmējot to, vērojama sasaiste ar datorikas mācību
priekšmeta saturu. Lai skolēni apgūtu un dziļāk izprastu latviešu valodas gramatikas parādības, viņi jārosina tās salīdzināt ar dzimto valodu un svešvalodām. Saikne ar kultūras mācību
jomu īpaši izpaužas literāro un folkloras tekstu izmantošanā (lasīšanā, analīzē), sākot jau ar
1.–3. klases posmu. Arī vecākajās pamatizglītības klasēs skolēni tiek rosināti pievērst uzmanību tēlainās izteiksmes līdzekļiem daiļdarbos, kultūras kanonam, latviešu kultūras tradīciju
salīdzināšanai ar citu kultūru tradīcijām u. tml. Savukārt informācijas avotu, faktu ticamības izvērtēšana, iesaistīšanās sociālo mediju satura veidošanā u. c. ir kopīgs medijpratības
temats gan valodu jomas, gan sociālās un pilsoniskās mācību jomas saturā.
2. Stundu plānojums
Latviešu valodas un literatūras apguvē izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, īpaši pamatizglītības posmā, svarīga ir regularitāte – regulāra
lasīšanas un rakstīšanas prasmju izkopšana, daudzveidīgu informatīvo un literāro tekstu
iepazīšana un lasīšanas stratēģiju izkopšana –, lai veidotu stabilu pamatu arī citu mācību
priekšmetu apguvei. Tā kā pieeja latviešu valodas apguvē ir balstīta uz skolēnu pieredzes
aktivizēšanu un izmantošanu latviešu valodas zināšanu konstruēšanā un jēgpilnā lietojumā,
šis ceļš paredz lēnu, bet padziļinātu mācīšanos, skolēniem pašiem atklājot un darot. Tāpēc
satura apguvē ir ieteicams plānot blokstundas, lai izvairītos no fragmentārisma.
3. Dažādas mācību darba organizācijas formas
Stundu plānojuma sadaļā pieteiktā pieeja latviešu valodas apguvē nosaka, ka latviešu
valodas mācību programmā ir iekļautas daudzveidīgas darba organizācijas formas: skolas
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un vietējās pagasta/pilsētas bibliotēkas, muzeju, tūrisma informācijas centru, ražošanas
uzņēmumu apmeklējums, skolas un pilsētas/pagasta valodas zīmju fotografēšana (lingvistiskās ainavas iepazīšana) un analīze, nelielu pētījumu veikšana par savas ģimenes, dzimtas,
apkārtējās vides valodām un kultūru (tīmeklī – par citām pasaules valodām), dialogu izspēle
un analīze (piemēram, darba intervija), personīgās dienasgrāmatas rakstīšana un ierakstu
veikšana klases izveidotajā blogā jeb emuārā u. c.
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Mācību satura apguves norise
1)
2)
3)
4)
5)

Mācību satura apguves norise ietver
katrā mācību gadā apgūstamos tematus;
tajos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus;
apguvei paredzēto laiku;
nepieciešamās skolēna darbības sasniedzamo rezultātu apguvei;
tematu apguvei izmantojamos mācību līdzekļus un metodiskos paņēmienus.

Šajā sadaļā ar detalizētu tematu ietvaru palīdzību parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta prasības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā, prasmju un vērtībās balstītu
ieradumu attīstīšanā.
Katra temata ietvaru parāda temata ietvara struktūras paraugs.
Programmā lietoto kodu skaidrojums pievienots 1. pielikumā.
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Temata ietvara struktūras paraugs

Temata numurs un nosaukums

Temata numurs un nosaukums

Temata numurs un nosaukums

Temata numurs un nosaukums

Temata numurs un nosaukums

Ieteicamais laiks temata apguvei
Temata pārskats – tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu kopums un apguves pamatojums.
Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Apraksta nozīmīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni par
mācību jomas lielajām idejām. Iekavās norādīts kods standarta attiecīgās mācību
jomas plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu tabulā, uz kuru lielo ideju attiecas
konkrētā ziņa.

Prasmes

Mācību priekšmetam specifiskās prasmes, kuras kārtotas atbilstoši valodu jomas satura
vienībām (saziņa kontekstā, teksts un tekstveide, valodas struktūra) un kuras skolēns
apgūs attiecīgajā tematā.

Komplekss sasniedzamais rezultāts

Skolēna spēja koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās
situācijās. Iekavās norādīts kods no standarta attiecīgās mācību jomas plānoto
skolēnam sasniedzamo rezultātu tabulas.

Ieradumi

Vērtībās balstīti ieradumi, kuru attīstīšanai plānots pievērst pastiprinātu uzmanību
attiecīgajā tematā.

Jēdzieni – nozīmīgākie jēdzieni, par kuriem skolēns gūs izpratni tieši šajā tematā.
Teksti – temata apguvē izmantotie teksti:

lasa, klausās, vēro, izmanto – uzskaitīti temata apguvē nozīmīgākie tekstu veidi un žanri, kurus izmanto tekstpratības attīstīšanai;
veido – uzskaitīti temata apguvē nozīmīgākie tekstu veidi un žanri, kurus izmanto tekstveides attīstīšanai.
Temata apguves norise
Temata vienuma nosaukums
Temata vienuma nosaukums
Temata vienuma nosaukums

Tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvei nepieciešamās skolēna darbības. Tabula veidota, grupējot apgūstamos sasniedzamos
rezultātus un katrai sasniedzamo rezultātu grupai jeb temata vienumam piedāvājot nepieciešamās skolēna darbības. Tabulā nav uzskaitītas
visas iespējamās skolēna darbības, norādīts uzdevumu skaits, vingrināšanās ilgums vai intensitāte. Galvenā uzmanība pievērsta skolēna
darbību veidiem un būtībai.

Mācību līdzekļi – temata apguvē izmantojamo mācību līdzekļu uzskaitījums.
Starppriekšmetu saikne – norāda, kā skolēns apgūs ar attiecīgo tematu saistītus sasniedzamos rezultātus kontekstā ar citiem mācību priekšmetiem.
Metodiskais komentārs – attiecīgā mācību priekšmeta nozīmīgu saturisku vai metodisku jautājumu skaidrojums, kas aktuāls tieši šī temata apguvē.
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1.1. Mēs skolā

1.2. Mēs mājās

1.3. Mēs sabiedrībā

1.4. Mēs sabiedrībā

1.5. Mēs pasaulē

Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā.
Bibliotēkā. Garderobē

Ģimene. Izskats. Vieta, kur
dzīvojam. Gatavošanās Jaungada
svētkiem un to svinēšana

Pagalmā. Rotaļlaukumā

Veikalā

Kā nosaukt rotaļlietas,
spēles, brīvā laika nodarbes
un pastāstīt par tām?
Kāda nozīme ir garumzīmei?

Kā nosaukt pilsētas objektus,
iepirkšanās vietas, pārtikas preces
un pastāstīt par tiem?
Kā veidot sarunu, iepērkoties
veikalā?

Daba. Mājdzīvnieki.
Latvijas savvaļas dzīvnieki

Kā nosaukt skolā esošos
priekšmetus?
Kā sasveicināties un iepazīties?
Kādi burti ir latviešu valodā?

Kā pastāstīt par savu izskatu,
ģimeni, dzīvesvietu,
gatavošanos svētkiem?
Kā izteikt apsveikumu,
novēlējumu svētkos?

Kā pastāstīt par gadalaikiem,
laikapstākļiem un dzīvniekiem?
Kas palīdz atstāstīt tekstu?
Kā pārbaudīt norakstītu tekstu?

1.1. Mēs skolā. Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā. Bibliotēkā.
Garderobē
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 25 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Klausoties un iesaistoties sarunā ar klasesbiedru un skolotāju, apgūt vārdus un vienkāršas frāzes, lai varētu izmantot latviešu valodu iepazīstoties un atvadoties, atvainojoties un
uzslavējot, uzdodot vienkāršus jautājumus par personu, atbildot uz tiem, kā arī nosaucot un
izmantojot īsā stāstījumā ar skolu un mācībām saistītus objektus, priekšmetus un darbības.
Apgūt latviešu valodas skaņas un burtus (Ii, Īī, Uu, Ūū, Aa, Āā, Mn, Nn, Ņņ, Ee, Ēē, Oo, Ll,
Ļļ, Pp, Bb), salīdzinot ar dzimtās valodas skaņām un burtiem, lai varētu lasīt un pierakstīt ar
ikdienas dzīvi saistītus vārdus, īsus teikumus un tekstu.
Attīstīt prasmi lasīt, saskatot tekstā pazīstamus vārdus un vārdu savienojumus un mācoties salasīt skaņas īsos vārdos, lai varētu izlasīt latviski grāmatā un apkārtējā vidē izvietotu
savām interesēm atbilstošu un personiski nozīmīgu tekstu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Lai sasveicinātos un atvadītos, iepazītos, pateiktos, atvainotos un uzslavētu, latviešu
valodā tiek lietotas atbilstošas saziņas frāzes. (V.Li.1.)
• Apgūtos latviešu valodas vārdus un frāzes/teikumus var izmantot, lai pastāstītu par
skolu un mācībām. (V.Li.1.)
• Runājot ar kādu personu, lieto vārdus tu (sarunā ar klasesbiedriem, draugiem,
vienaudžiem, ģimenes locekļiem, tuviem pieaugušajiem) vai jūs (sarunā ar
pieaugušajiem – skolotājiem, nepazīstamiem cilvēkiem). (V.Li.1.)
• Informāciju latviešu valodā var pierakstīt gan ar drukātajiem, gan rakstītajiem burtiem.
(V.Li.2.)
• Jautājuma teikumus latviešu valodā ievada īpaši vārdi. Uzdodot jautājumus, var,
piemēram, noskaidrot klasesbiedra vārdu, uzvārdu, var uzzināt, cik viņam ir gadu,
kur viņš dzīvo. (V.Li.3.)
• Personvārdus (vārdu un uzvārdu) latviešu valodā raksta ar lielo sākumburtu. (V.Li.3.)
• Dažas latviešu valodas skaņas un burti sakrīt ar dzimto valodu, bet dažas skaņas un
burti – atšķiras. (V.Li.3.)
• Lai norādītu uz priekšmetiem un dzīvām būtnēm, latviešu valodā izmanto
vietniekvārdus tas, tā, tie, tās. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Prot formulēt jautājumus par sevi, skolu un mācībām, izmantojot vārdus kas? kam? kur?
cik?; prot īsi atbildēt uz šiem jautājumiem.
• Mācās lasīt un saprast īsu, ar personisko pieredzi saistītu latviski rakstītu informāciju.
• Prot sasveicināties un atvadīties, uzrunāt klasesbiedru, skolotāju, atvainoties, uzslavēt.
• Prot iepazīstināt ar sevi, nosaucot vārdu un uzvārdu, vecumu, dzīvesvietu, kā arī uzdot
jautājumu klasesbiedram, lai iepazītos ar viņu.
Teksts un tekstveide
• Saklausa ar skolu un mācībām saistītu informāciju vienkāršā izteikumā un īsā
daiļliteratūras tekstā.
• Izmanto apgūtos vārdus, lai veidotu vienkāršu stāstījumu par skolu un mācībām.
• Drukātiem un/vai rakstītiem burtiem pēc parauga pieraksta nepieciešamo informāciju
(skolēna vizītkarti, stundu sarakstu, burtu grāmatu).
Valodas struktūra
• Mācās pareizi izrunāt latviešu valodas skaņas pazīstamos vārdos un izteikumos.
• Pazīst, sauc un raksta ierobežotā laukumā rakstītos burtus Ii, Īī, Uu, Ūū, Aa, Āā, Mn,
Nn, Ņņ, Ee, Ēē, Oo, Ll, Ļļ, Pp, Bb; mācās savienot tos zilbēs un izmantot īsu vārdu
pierakstīšanai. Rakstot ievēro vārdu robežas.
• Raksta personvārdus ar lielo sākumburtu.
• Nosauc ar skolu un mācībām saistītus priekšmetus, objektus un vietas, izmantojot
sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdus vienskaitļa nominatīvā.
• Izmanto pamata skaitļa vārdus (no 1 līdz 10) vīriešu un sieviešu dzimtē, lai saskaitītu
priekšmetus.
• Lieto personu vietniekvārdus es, tu, viņš, viņa, prot izteikt piederību, izmantojot
vietniekvārdus man, tev, viņam, viņai.
• Jautājot, atbildot un stāstot par to, kas ir klasē, skolā, lieto darbības vārdu būt 1. un
3. personā.
• Lieto salikteņus pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien.
• Norādot uz kādu priekšmetu vai dzīvu būtni, lieto vārdus tas, tā, tie, tās.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausās un kopumā saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma vienkāršas
uzbūves tekstus par skolu un mācībām. (VLM.3.1.1.2.)
• Lieto vienkāršas frāzes, lai iepazītos un atvadītos, atvainotos un uzslavētu. Ievēro
saziņas kultūru, izmantojot uzrunas formas tu un jūs. (VLM.3.1.1.5.)
• Dialogā prot formulēt īsus jautājumus par personu, skolu un mācībām, īsi atbild
uz uzdotajiem jautājumiem. (VLM.3.1.1.6.)
• Izmanto burtus, pierakstot pēc parauga vārdus un īsu tekstu (skolēna vizītkarte,
stundu saraksts, burtu grāmata). (VLM.3.2.1.8.)
• Veido vienkāršu mutvārdu stāstījumu par sevi, skolu un mācībām. (VLM.3.2.1.10.)
• Saklausa un saprotami izrunā latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus
pazīstamos vārdos, pazīst un raksta apgūtos latviešu alfabēta burtus, nosauc
burtiem atbilstošās skaņas. Saklausa skaņas vārdā, nošķir garos un īsos patskaņus.
(VLM.3.3.1.3.)
• Lieto apgūtos lielos sākumburtus, pierakstot personvārdus (vārdu, uzvārdu).
(VLM.3.3.1.4.)
• Paplašina savu vārdu krājumu, darinot salikteņus – nedēļas dienu nosaukumus.
(VLM.3.3.1.6.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru:
izmantot situācijai atbilstošas sasveicināšanās, atvadīšanās un vienkāršas pieklājības
frāzes, sarunā ar skolotāju lietojot uzrunas formu jūs, ar klasesbiedriem – formu tu.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu rakstīt glīti, skaidri un salasāmi: glīti pierakstīt burtus un veidot pareizus
burtu savienojumus, rakstīt personvārdus (vārdu, uzvārdu) ar lielo sākumburtu.
(Tikumi – centība, atbildība; vērtības – darba tikums, latviešu valoda)
• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību, rakstīšanas laikā ieņemot pareizu
ķermeņa pozu, pareizi turot rakstāmpiederumu un novietojot burtnīcu.
(Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: skaņa (īsais patskanis, garais patskanis, divskanis), burts (drukātais burts, rakstītais burts), vārds, personvārds (vārds, uzvārds), teksts.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto sasveicināšanās dziesmas, skaitāmpantus, pasakas, dialogus, skolas vidē izvietotos uzrakstus un informāciju;
veido skolēna vizītkarti, stundu sarakstu, burtu grāmatu.
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Temata apguves norise
Mēs sasveicināmies

Klausoties un dziedot sasveicināšanās dziesmiņas/runājot īsus dzejoļus, apgūst sasveicināšanās un atvadīšanās frāzes.

Kā sasveicināties
un atvadīties?
Uzrunas formas.

Salīdzina sasveicināšanās vārdus dažādās valodās, secina, kādas ir sasveicināšanās un atvadīšanās frāzes latviešu valodā.
Kopā ar skolotāju izveido un klasē izvieto atgādni par sasveicināšanās un atvadīšanās frāzēm dažādos dienas posmos. Iesaistās skolotāja rosinātajās
didaktiskajās rotaļās, vingrinoties lietot diennakts daļai un situācijai atbilstošas sasveicināšanās un atvadīšanās frāzes. Vēro attēlu un pēc skolotāja
parauga lasa sasveicināšanās frāzes.
Nosauc savu vārdu un uzvārdu, uzrunā klasesbiedru, skolotāju. Vērojot saziņas situācijas, secina, ka pieaugušos uzrunā ar jūs, bet klasesbiedrus – ar tu.
Klausoties un atkārtojot skaitāmpantus un īsus dzejoļus, mācās pareizi izrunāt latviešu valodas skaņas (īsie un garie patskaņi, divskaņi, no dzimtās
valodas atšķirīgie līdzskaņi, piemēram, ķ, ģ u. c.).

Mēs iepazīstamies

Apgūst iepazīšanās frāzes, pēc skolotāja parauga lasot iepazīšanās dialogu un izspēlējot sižeta lomu rotaļu “Iepazīšanās”.

Stāstu par sevi un jautāju
klasesbiedram.

Lai sadalītos pāros, ar skolotāja palīdzību raksta savu vārdu un lasa klasesbiedra vārdu.
Uzdod pēc parauga jautājumus (kas? kam? kur? cik?) klasesbiedram, lai noskaidrotu, cik viņam ir gadu, kur viņš dzīvo, kas viņam garšo/negaršo u. tml.
Pēc parauga atbild uz uzdotajiem jautājumiem.
Klausās un pēc parauga veido īsu stāstījumu (5–7 vienkārši teikumi) par sevi un klasesbiedru.
Jautājot, atbildot uz jautājumiem un stāstot, izmanto vietniekvārdus es, tu, viņš, viņa, man, tev, viņam, viņai. Nostiprina vietniekvārdu lietojumu,
iesaistoties skolotāja rosinātajā didaktiskajā rotaļā.

Mēs klausāmies
un runājam
par klasi un skolu

Saklausa un nosauc mēbeles un citus priekšmetus, kas ir klasē, skolas somā, mācību piederumus, kurus izmanto mācību procesā. Vēro garderobes,
ēdnīcas, bibliotēkas, sporta zāles attēlus, lai iemācītos nosaukt objektus, priekšmetus un dzīvas būtnes, kas tur atrodas.

Priekšmeti skolā.
Tas, tā, tie, tās – norāda
uz priekšmetu vai dzīvu
būtni.

Izmanto skaitļa vārdus, kopā ar klasesbiedru skaitot to, ko var saskaitīt skolas vidē, piemēram, viens logs, divi logi, viena grāmata, divas grāmatas, trīs grāmatas.

Norādot uz priekšmetiem un dzīvām būtnēm, mācās lietot pēc parauga vietniekvārdus tas, tā, tie, tās.
Jautā un atbild par darbībām, kuras veic, izmantojot dažādus priekšmetus skolā, mācību piederumus.
Pēc parauga raksta priekšmetu nosaukumus, lasa citu skolēnu uzrakstītos nosaukumus un izvieto tos klasē. Lasa, lai sakārtotu sajauktos
priekšmetu nosaukumus. Nostiprina prasmi izlasīt un pēc parauga uzrakstīt dažādu priekšmetu nosaukumus, veidojot un izspēlējot loto
(priekšmeta attēls + priekšmeta nosaukums).
Pievērš uzmanību klasē izvietotajai informācijai un ar skolotāja palīdzību to lasa. Tekstā saskata un saprot pazīstamus vārdus un frāzes.
Kopīgi vienojas, kādu informāciju par sevi izvietos klasē, piemēram, dežurantu sarakstu, dzimšanas dienu kalendāru, vārdadienu kalendāru u. tml.,
sagatavo un ikdienā lasa šo informāciju.
Dinamiskajās pauzēs izmanto skaitāmpantus un pirkstiņrotaļas, nostiprinot latviešu valodas skaņu izrunu.
Veido dialogu un īsu stāstījumu par to, kas ir klasē/skolā. Klausās skolotāja un klasesbiedra runā, atbild uz tiešiem jautājumiem par dzirdēto.
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Mēs stāstām, lasām
un rakstām par klasi
un skolu

Dodas ekskursijā uz dažādām skolas telpām, lai mācītos sarunāties par tām, klausīties un stāstīt, ko tur dara, kā tur izskatās. Pirms došanās ekskursijā
ar skolotāja palīdzību domu kartē apkopo par skolas telpām zināmo informāciju. Pārrunā, kā ekskursijas laikā stāstītāju var palūgt izteikties lēnāk,
sagatavo un pēc parauga pieraksta jautājumus, kurus uzdos.

Burti Ii, Īī, Uu, Ūū, Aa, Āā,
Mn, Nn, Ņņ.

Tiekoties ar skolas darbiniekiem, klausās īsu, vienkāršu stāstījumu, mācās nosaukt profesijas, piemēram, bibliotekārs, pavārs, sporta skolotājs, apsargs u. tml.

Vizītkarte.

Ekskursijas laikā pievērš uzmanību telpā izvietotajai informācijai, ar skolotāja atbalstu lasa un atrod pazīstamos vārdus un vārdu savienojumus. Pēc
ekskursijas kopīgi papildina par skolas telpām veidoto domu karti.
Sadarbojoties mācās izmantot latviešu valodas frāzes, lai atvainotos, piedotu, uzslavētu.
Vērojot vizītkartes, secina, kas ir vizītkarte, kāpēc tā vajadzīga, kāda informācija tajā tiek ierakstīta un ka cilvēka vārds un uzvārds rakstāmi ar lielo
sākumburtu. Pēc parauga veido savu vizītkarti (vārds, uzvārds, klase, skola). Rakstot ievēro vārdu robežas. Izmantojot izveidoto vizītkarti, stāsta par
sevi.
Vēro drukātos un rakstītos burtus, salīdzina latviešu valodas skaņas un burtus ar dzimtās valodas skaņām un burtiem.
Iesaistoties didaktiskajās rotaļās, piemēram, šķirojot attēlus pēc pirmās skaņas, “lādējot kuģus” un nosaucot iespējami daudz vārdu, kuros ir noteiktā
skaņa, mācās saklausīt un diferencēt latviešu valodas skaņas (īsie un garie patskaņi, divskaņi, no dzimtās valodas atšķirīgie līdzskaņi, piemēram, ķ, ģ u. c.).
Individuāli, pārī un grupā veicot ar ikdienas dzīvi un personisko pieredzi saistītus uz audiālo, vizuālo, taktilo un kinestētisko uztveri balstītus
uzdevumus, apgūst latviešu valodas skaņu un burtu atbilsmes (Ii, Īī, Uu, Ūū, Aa, Āā, Mn, Nn, Ņņ), rakstīto burtu rakstību un mācās veidot burtu
savienojumus. Kopā ar skolotāju apskata dažādas burtu grāmatas, vienojas, kādu burtu grāmatu veidos paši, kādai tai jābūt, kā to prezentēs, un sadala
pienākumus.

Mēs veidojam stundu
sarakstu un stāstām
par to
Mācību priekšmeti
un mācību piederumi.
Burti Ee, Ēē, Oo, Ll, Ļļ,
Pp, Bb.

Papildina vārdu krājumu, nosaucot mācību priekšmetus, attēlā un apkārtējā vidē redzamos mācību piederumus.
Lasa stundu sarakstu dienasgrāmatā vai e-klasē, pēc parauga raksta savu mācību stundu sarakstu. Jautā un atbild, sarunājoties par stundu sarakstu.
Stāstot par to, ko patīk/nepatīk darīt skolā, mācās izteikt attieksmi.
Vēro, kā veidojas salikteņi (nedēļas dienu nosaukumi). Stāstot par stundu sarakstu, lieto apstākļa vārdus pirmdien, otrdien utt.
Saklausa informāciju īsā daiļliteratūras tekstā (piemēram, pasakā), lasa tekstu pēc skolotāja parauga. Mācās atstāstīt tekstu, iesaistoties sižeta lomu
rotaļā un izspēlējot izlasītās pasakas saturu.
Apgūst latviešu valodas skaņu un burtu atbilsmes (Ee, Ēē, Oo, Ll, Ļļ, Pp, Bb), mācoties saklausīt atbilstošās skaņas īsos skaitāmpantos, saskatīt burtus
apkārtējā vidē, atveidot, piemēram, ar ķermeni, dabas materiāliem u. tml., pierakstīt.
Iesaistās didaktiskajās spēlēs, mācoties saklausīt vārdos skaņas, to skaitā īso un garo patskani, kā arī divskani Oo.
Turpina veidot burtu grāmatu.
Iesaistās kartīšu sagatavošanā “Izaicinājumu spēlei” par apgūto tematu (kartīšu teksta piemēri: Ir rīts. Sasveicinies ar klasesbiedru! Pastāsti, kādas mācību
stundas tev ir otrdien! Iepazīsties ar klasesbiedru! Uzdod trīs jautājumus klasesbiedram! Nosauc vārdus, kas sākas ar M! Uzraksti burtu B uz klasesbiedra
muguras! Pajautā, kas ir klasesbiedra somā!). Izspēlē “Izaicinājumu spēli”, novērtē, ko bija viegli izdarīt, kas bija sarežģīti.
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Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Burts, skaņa, uzruna, personvārds.

Sociālās zinības

Jaunā loma “Es – skolēns”, saskarsme, adaptācija skolas telpās, stundu saraksts.

Dabaszinības

Skolas vide, apkārtne.

Matemātika

Skaitīšana.

Vizuālā māksla

Teksta izkārtojums dotajā laukumā, grafiskie līdzekļi teksta pierakstam, vizītkartes noformējums, krāsas.

Mūzika

Dziesma.

Dizains un tehnoloģijas

Līnija, vingrinājumi pirkstu muskulatūras attīstīšanai.

Sports un veselība

Pareizs ķermeņa stāvoklis lasot un rakstot, roku, acu un ķermeņa vingrinājumi, apģērbs, inventārs.
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Metodiskais komentārs
Temata apguves sākumā ir svarīgi diagnosticēt skolēnu latviešu valodas prasmes. Atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vad
līnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” bērns, kas apguvis mazākumtautību
pirmsskolas izglītības programmu, atnākot uz skolu, spēj latviski atbildēt uz jautājumiem
par redzēto un dzirdēto, jautāt, lai iegūtu informāciju, izteikt savas vajadzības, iesaistīties
sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu; ir uzsācis mācīties pareizi
izrunāt latviešu valodas skaņas, pazīst iespiestos burtus, spēj izlasīt īsus ikdienas situācijās
un mācību procesā biežāk lietojamus vārdus. Bērna vārdu krājuma, saziņas un skaņu izrunas
prasmju, kā arī burtu apguves un lasītprasmes diagnosticēšanai ieteicams izmantot ar bērna
ikdienas dzīvi un pieredzi saistītus sižetiskos attēlus, attēlu kartītes, didaktiskās spēles,
skaitāmpantus, apkārtējā vidē sastopamos, bērnam aktuālos priekšmetus un informāciju.
Diagnosticēšana ir veicama pirmo četru nedēļu laikā, iesaistot bērnus rotaļdarbībā, kuras
laikā skolotājs veic pedagoģisko novērošanu un fiksē iegūtos rezultātus. Pamatojoties uz
diagnosticēšanas procesā iegūto rezultātu, skolotājs izvērtē programmas saturu, salāgojot
to ar plānoto skolēnu attīstības dinamiku.
Temata “Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā. Bibliotēkā. Garderobē” apguves laikā tiek attīstītas skolēnu sarunvalodas prasmes, to skaitā runas kultūra, un pilnveidota latviešu valodas
skaņu izruna. Sākot ar piekto mācību nedēļu, tiek uzsākta latviešu valodas burtu apguve
(programmā piedāvātā burtu apguves secība paredz, ka pamīšus tiek apgūti latviešu valodas patskaņi un līdzskaņi, vienlaikus apgūstot īsos un garos patskaņus, kā arī līdzskaņu
pārus, piemēram, Ll, Ļļ, Nn, Ņņ) – skolēni mācās skaņu un burtu atbilsmes, diferencē skaņas
vārdos, apgūst rakstīto burtu rakstību, mācās tos savienot zilbēs (detalizētus metodiskos
ieteikumus burtu rakstībai sk. Andersone, G., Ptičkina, Ā. Sāksim rakstīt! Padomi skolotājiem
bērnu rakstītmācīšanā. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2011). Ir svarīgi nodrošināt iespēju un
rosināt skolēnus izmantot rakstīšanu savu domu izteikšanai un personiski nozīmīga teksta
veidošanai. Tā kā skolēni vēl neraksta ar rakstītajiem burtiem, šim nolūkam viņi tiek aicināti izmantot drukātos burtus, rakstot tos pēc parauga. Skolēnu intereses rosināšanai par
latviešu valodu būtiska ir skolotāja sadarbība ar vecākiem, sniedzot tiem ierosmes latviešu
valodas iekļaušanai bērna ikdienā, piemēram, iesakot aktuālos televīzijas raidījumus, konkrētus bērnu žurnālus, galda spēles, dziesmas, jaunāko bērnu literatūru.
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1.1. Mēs skolā

1.2. Mēs mājās

1.3. Mēs sabiedrībā

1.4. Mēs sabiedrībā

1.5. Mēs pasaulē

Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā.
Bibliotēkā. Garderobē

Ģimene. Izskats. Vieta, kur
dzīvojam. Gatavošanās Jaungada
svētkiem un to svinēšana

Pagalmā. Rotaļlaukumā

Veikalā

Kā nosaukt rotaļlietas,
spēles, brīvā laika nodarbes
un pastāstīt par tām?
Kāda nozīme ir garumzīmei?

Kā nosaukt pilsētas objektus,
iepirkšanās vietas, pārtikas preces
un pastāstīt par tiem?
Kā veidot sarunu, iepērkoties
veikalā?

Daba. Mājdzīvnieki.
Latvijas savvaļas dzīvnieki

Kā nosaukt skolā esošos
priekšmetus?
Kā sasveicināties un iepazīties?
Kādi burti ir latviešu valodā?

Kā pastāstīt par savu izskatu,
ģimeni, dzīvesvietu,
gatavošanos svētkiem?
Kā izteikt apsveikumu,
novēlējumu svētkos?

Kā pastāstīt par gadalaikiem,
laikapstākļiem un dzīvniekiem?
Kas palīdz atstāstīt tekstu?
Kā pārbaudīt norakstītu tekstu?

1.2. Mēs mājās. Ģimene. Izskats. Vieta, kur dzīvojam.
Gatavošanās Jaungada svētkiem un to svinēšana
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 18 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Klausoties, iesaistoties sarunā un lasot, apgūt vārdus un frāzes, lai varētu izteikt noliegumu
un apstiprinājumu, sajūsmu, patiku, prieku, attieksmi, vēlēšanos un nevēlēšanos, apsveikumu un novēlējumu; uzdot jautājumus par ģimeni, ģimenes locekļiem, dzīvesvietu, gatavošanos svētkiem un atbildēt uz tiem, kā arī nosaukt un izmantot īsā stāstījumā vārdus,
kas raksturo izskatu, istabas iekārtojumu, svētku svinēšanu. Apgūt latviešu valodas skaņas
un burtus (Ss, Šš, Tt, Dd, Rr, Kk, Ķķ, Gg, Ģģ, Zz, Žž, Cc, Čč, Vv, Jj, Hh, Ff), saklausot un
saskatot tos vārdos un tekstos. Lasīt vārdus, īsus teikumus un īsus tekstus (pēc parauga);
saprast izlasīto, mācīties saskatīt nepazīstamos vārdus un pajautāt par to nozīmi. Norakstīt
pēc parauga vārdus un īsus teikumus, veidot ģimenes koku, rakstīt apsveikumu, lietojot
pareizus burtu savienojumus. Izteiksmīgi klases priekšā un/vai pasākumā norunāt iepriekš
iemācīto dzejoli.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Lai ieinteresētu klausītājus, dzejolis jādeklamē izteiksmīgi
un sadzirdami. (V.Li.1.)
• Lai izteiktu noliegumu un apstiprinājumu, sajūsmu, patiku,
prieku, attieksmi, vēlēšanos un nevēlēšanos, apsveikumu un
novēlējumu, tiek lietotas atbilstošas saziņas frāzes. (V.Li.1.)
• Apgūtos vārdus var izmantot, lai pajautātu un pastāstītu par
ģimeni, ģimenes locekļiem, raksturotu izskatu, dzīvesvietu un
istabas iekārtojumu, gatavošanos svētkiem un svētku svinēšanu.
(V.Li.1.)
• Lai mācību stundā saprastu teikto, var lūgt atkārtot vai skaidrāk
izrunāt vārdus, pajautāt skolotājam vai klasesbiedriem. (V.Li.2.)
• Informāciju var iegūt no dažādiem tekstiem – stāstiem,
dzejoļiem, afišām, plakātiem, apsveikumiem u. c. (V.Li.2.)
• Apsveikumā ir jāuzrunā apsveicamais, jāuzraksta apsveikuma
teksts un apsveicēja vārds. (V.Li.2.)
• Nepazīstamu burtu vārdā var prognozēt. (V.Li.3.)
• Lai raksturotu, salīdzinātu un aprakstītu personas un
priekšmetus, var izmantot pretējas nozīmes vārdus. (V.Li.3.)
• Vārdus pamazināmajā formā izmanto, lai izteiktu attieksmi
un vērtējumu. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Klausās un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma vienkāršas uzbūves tekstus par ģimeni, ārējo
izskatu, dzīvesvietu un svētkiem, atbild uz jautājumiem par dzirdēto.
• Saklausa informāciju īsā daiļliteratūras tekstā (stāstā, aprakstā, mīklā, dzejolī) un informatīvā tekstā
(rotaļas noteikumos, plakātā, afišā, apsveikumā).
• Jautā un atbild par dzīvesvietu, istabas iekārtojumu, sarunājas par ģimeni, ģimenes locekļiem, par izskatu
(ķermeņa daļām un apģērbu), gatavošanos Jaungada svētkiem un to svinēšanu. Sarunā ievēro saziņas kultūru.
• Prot pēc parauga un/vai attēla pastāstīt par savu ģimeni, izskatu (ķermeņa daļām un apģērbu), istabas
iekārtojumu, gatavošanos svētkiem un svētku svinēšanu.
• Prot izteikt noliegumu un apstiprinājumu, sajūsmu, patiku, prieku, attieksmi, vēlēšanos un nevēlēšanos,
apsveikumu un novēlējumu.
• Lasa īsus teikumus un pēc skolotāja parauga vienkāršus tekstus par ģimeni, izskatu, dzīvesvietu,
gatavošanos svētkiem un svētku svinēšanu, saprot izlasīto informāciju.
• Lai noskaidrotu nesaprasto vārdu nozīmi, lūdz atkārtot vai skaidrāk izrunāt teikto, kā arī jautā skolotājam
vai klasesbiedriem.
Teksts un tekstveide
• Izmanto drukātos un/vai rakstītos burtus sava teksta veidošanā (piemēram, informācija par savu dzīvesvietu).
• Pēc parauga raksta īsu apsveikumu Ziemassvētkos vai Jaunajā gadā.
Valodas struktūra
• Saskata tekstā nepazīstamos vārdus.
• Prot nosaukt ar ģimeni, izskatu, dzīvesvietu un svētkiem saistītus vārdus (lietvārdus, īpašības vārdus,
darbības vārdus), izmanto tos dialogā un veidojot īsu stāstījumu.
• Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas pazīstamos vārdos, atkārtoti lasītos teikumos un tekstos.
• Pazīst un raksta burtus (Ss, Šš, Tt, Dd, Rr, Kk, Ķķ, Gg, Ģģ, Zz, Žž, Cc, Čč, Vv, Jj, Hh, Ff), nosauc tos un savieno
vārdos un īsos teikumos.
• Izmanto apgūtos rakstītos burtus, lai norakstītu vārdus, īsus teikumus, veido pareizus burtu savienojumus.
• Pēc parauga pieraksta nepieciešamo informāciju (uzdevuma nosacījumus, aprakstošās mīklas, informāciju
par ģimenes locekļiem) rakstītiem un/vai drukātiem burtiem.
• Prot izteikt piederību, izmantojot vietniekvārdus mans/mana, tavs/tava.
• Mācās saskaņot īpašības vārdus ar lietvārdiem vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā.
• Lieto apstākļa vārdus te, šeit, tur, kā arī savienojumus ar apstākļa vārdiem ļoti patīk, vislabāk patīk.
• Izmanto prievārdus uz, zem, pie, aiz, lai raksturotu priekšmetu atrašanās vietu.
• Zina un lieto pretējas nozīmes vārdus, lai raksturotu un salīdzinātu priekšmetus.
• Izsakot attieksmi, pēc parauga izmanto lietvārdu pamazināmās formas.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausās un kopumā saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela
apjoma vienkāršas uzbūves tekstus par ārējo izskatu, dzīvesvietu
un svētkiem, atbild uz tiešiem jautājumiem par dzirdēto.
(VLM.3.1.1.2.)
• Lieto vienkāršas frāzes, lai iesāktu, uzturētu un pabeigtu īsu
sarunu apsveikuma izteikšanas un saņemšanas situācijās. Ievēro
saziņas kultūru. (VLM.3.1.1.5.)
• Veido vienkāršu monoloģisko runu, stāstot par ģimeni, ārējo
izskatu, dzīvesvietu un svētkiem. (VLM.3.1.1.6.)
• Pamana un nosauc saziņas dalībnieku emocijas, kā arī pauž
tās savos dialogos par ģimeni, ārējo izskatu, svētku svinēšanu.
(VLM.3.1.1.8.)
• Pēc parauga raksta apsveikumu. (VLM. 3.2.1.7.)
• Izmanto burtus teksta norakstīšanai un sev personiski nozīmīga
teksta pierakstīšanai. (VLM. 3.2.1.8.)
• Nosaka vārda nozīmi kontekstā vai jautājot skolotājam.
(VLM. 3.3.1.1.)
• Izmanto apgūto vārdu krājumu, lai vienkāršās sadzīves un mācību
situācijās runātu par ģimeni, ārējo izskatu, dzīvesvietu un Jauno
gadu. (VLM. 3.3.1.2.)
• Saklausa un saprotami izrunā latviešu valodas skaņas un skaņu
savienojumus pazīstamajos vārdos. Pazīst apgūtos latviešu
valodas alfabēta burtus. Diferencē garos un īsos patskaņus.
(VLM. 3.3.1.3.)
• Pareizi noraksta drukātu un rakstītu tekstu, pārbauda un labo
to pēc parauga. (VLM.3.3.1.4.)
• Izmanto vietniekvārdus, lai teikumā izteiktu piederību un
norādītu uz priekšmetiem un dzīvām būtnēm. (VLM. 3.3.1.5.)
• Paplašina savu vārdu krājumu, darinot pēc parauga lietvārdus
pamazināmajā formā. (VLM. 3.3.1.6.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru: izteikt novēlējumu
un pateikties, ievērojot runas etiķetes normas; nepārtraucot noklausīties runātāja teikto līdz galam.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu korekti pārjautāt un precizēt jautājumu vai citu informāciju, ja to nav sapratis.
(Tikumi – gudrība, atbildība; vērtība – latviešu valoda)
• Veido ieradumu rakstīt glīti, skaidri un salasāmi.
(Tikumi – centība, atbildība; vērtības – darba tikums, latviešu valoda)
• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību, rakstīšanas laikā ieņemot pareizu ķermeņa pozu,
pareizi turot rakstāmpiederumu un novietojot burtnīcu.
(Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: pretējas nozīmes vārdi, apsveikums.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto stāstu, skaitāmpantu, instrukciju, aprakstošo mīklu, dzejoli, afišu, plakātu, domu karti;
veido aprakstu, vēstījumu, rotaļas noteikumus (mutiski), apsveikumu.
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Temata apguves norise
Es pats un mana
ģimene

Veido dialogu ar klasesbiedru par ģimeni, jautā par ģimenes locekļiem, to skaitu, noskaidro katra ģimenes locekļa vārdu, atbild uz uzdotajiem
jautājumiem. Izsaka noliegumu, apstiprinājumu.

Saruna par ģimeni.
Burti Ss, Šš, Tt.
Vietniekvārdi tas, tā, tie,
tās; mans, mana, tavs,
tava.

Zīmē ģimeni, pēc parauga pieraksta zīmējumā ģimenes locekļu un radinieku nosaukumus. Pēc zīmējuma stāsta par savu ģimeni, norādāmos
vietniekvārdus tas, tā, tie, tās lietojot kopā ar piederības vietniekvārdiem mans/mana, tavs/tava.
Īsā daiļliteratūras tekstā (stāstā) par ģimeni saklausa konkrētu informāciju un atbild uz tiešiem jautājumiem par tekstu.
Lasa vārdus, vārdu savienojumus, īsus teikumus; lasot prognozē nepazīstamos burtus.
Saklausa vārdos skaņas s, š, t, atrod tām atbilstošos burtus.
Skaita ātrrunas un skaitāmpantus, pareizi izrunājot latviešu valodas skaņas.
Rakstītiem burtiem pēc parauga raksta īsus teikumus par ģimeni. Rakstot pareizi savieno burtus, kā arī nošķir vārdus. Mācās pārbaudīt savu
uzrakstīto, salīdzinot to ar doto paraugu, un izvērtēt, kurš burts uzrakstīts glīti, kurš burtu savienojums vēl ir jāpamācās rakstīt.

Izskats: ķermeņa daļas
un apģērbs
Ķermeņa daļas,
apģērbs un krāsas.
Burti Dd, Rr, Kk, Ķķ.
Lietvārda un īpašības
vārda saskaņojums.

Savieno ķermeņa daļu un apģērba attēlus ar to nosaukumiem, papildina ar saviem vārdiem, rakstot tos pēc parauga.
Veido krāsu tabulu, ierakstot tajā krāsu nosaukumus; saskaņā ar dzirdētā teksta saturu izkrāso bērnu apģērbu attēlā.
Stāstot par izskatu un apģērbu, lieto vīriešu un sieviešu dzimtes īpašības vārdus vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā, saskaņo īpašības vārdus
ar lietvārdiem vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā.
Lasa un saprot īsus teikumus, stāsta par sevi, ģimenes locekļu un klasesbiedru izskatu, izmantojot apgūtos ķermeņa daļu, apģērba un krāsu
nosaukumus.
Lieto apstākļa vārdus savienojumos ļoti patīk, vislabāk patīk.
Saprot vienkāršas instrukcijas un rīkojas atbilstoši tām.
Veido savu uzdevumu, izdomā tekstu, kurā raksturo bērnu apģērbu.
Izsaka patiku/nepatiku par apģērbu un izskatu.
Saskata tekstā un atpazīst burtus Dd, Rr, Kk, Ķķ, veido asociācijas, lai tos iegaumētu. Nosauc un saklausa vārdus, kuros ir atbilstošās skaņas.
Pareizi noraksta īsus, rakstītiem burtiem rakstītus ar personisko pieredzi saistītus teikumus.
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Vieta, kur mēs dzīvojam

Jautā un atbild par dzīvesvietas adresi. Apmainās ar informāciju par dzīvesvietu.

Dzīvesvieta, mājas un
dzīvokļa iekārtojums.
Burti Gg, Ģģ, Zz, Žž.

Pēc attēla nosauc mājas konstrukcijas daļas, mājas/dzīvokļa telpas, mēbeles, priekšmetus.
Raksturojot mājas, salīdzinot, aprakstot mēbeles, izmanto pretējas nozīmes vārdus.
Lasa un klausās vienkāršu istabas iekārtojuma aprakstu. Atbilstoši dzirdēta vai lasīta teksta saturam iekārto istabu – papildina attēlā doto iekārtojumu
vai veido savu iekārtojumu, stāsta par attēlu. Stāstot par istabas iekārtojumu, lieto prievārdus uz, zem, pie, aiz un apstākļa vārdus te, šeit, tur.
Min un pēc parauga sacer un pieraksta aprakstošās mīklas par mēbelēm.
Tekstā atpazīst un prot uzrakstīt burtus Gg, Ģģ, Zz, Žž.
Noraksta no drukāta teksta vārdus, īsus teikumus.

Gatavojamies
svētkiem –
Jaunajam gadam
Kā gatavojamies
svētkiem?
Mūsu darbi (darbības
vārdi tagadnē un pagātnē
vienskaitļa 1. personā).
Burti Cc, Čč, Vv.

Iesaistās dialogā par to, kas jādara, gatavojoties svētkiem; izmanto ar Jaungada svinēšanu saistītus priekšmetu un ēdienu nosaukumus. Izteiktās
ierosmes ar skolotāja palīdzību apkopo kopīgā klases domu kartē. Noskaidro klasesbiedru emocijas un attieksmi.
Stāstot par gatavošanos Jaunajam gadam, izmanto atsevišķus darbības vārdus (piemēram, gatavot, rotāt) tagadnē un pagātnē vienskaitļa 1. personā
un lietvārdus vienskaitļa un daudzskaitļa akuzatīvā un instrumentālī.
Veido dialogu, izmantojot sižetiskos attēlus; izsaka sajūsmu, patiku, vēlēšanos, nevēlēšanos.
Vajadzības gadījumā lūdz atkārtot teikto, nesaprasto, skaidrāk izrunāt vārdu.
Klausās un lasa latviešu autoru bērnu dzeju par Jauno gadu. Tekstā saskata vai saklausa nepazīstamus vārdus, mācās pajautāt skolotājam,
klasesbiedriem par to nozīmi. Atbild uz jautājumiem par lasīto vai dzirdēto tekstu, mācās dzejoli norunāt izteiksmīgi.
Izmantojot sižetiskos attēlus, veido īsu vēstījumu par gatavošanos svētkiem.
Saklausa un atpazīst atbilstošās skaņas, saskata, nosauc un raksta burtus Cc, Čč, Vv vārdos un īsos teikumos. Ar skolotāja palīdzību salīdzina paraugu
ar paša uzrakstīto.

Laimīgu Jauno gadu!
Jaungada svinēšana.
Apsveikums, novēlējums,
rotaļu noteikumi.
Jaungada pasākumu afiša
un plakāts.
Burti Jj, Hh, Ff.

Izspēlē svētku svinēšanas situāciju sižeta lomu rotaļās, mācoties izteikt prieku, apsveikumu un novēlējumu. Ievēro runas etiķetes normas novēlējumu
saņemšanas un izteikšanas laikā. Izmanto lietvārda pamazināmās formas vienskaitlī attieksmes paušanai.
Uzstājas publiski, deklamējot dzejoli.
Saprot un izpilda vienkāršas rotaļu instrukcijas.
Lasa un pēc parauga raksta apsveikumu Jaunajā gadā.
Ar skolotāja palīdzību iegūst informāciju par Jaungada pasākumu no afišām un plakātiem.
Stāsta par svētku svinēšanu, izmantojot attēlu.
Mācās izstāstīt rotaļas noteikumus, izmantojot konkrētus nosacījumus.
Norakstot no drukāta teksta vārdus un īsus teikumus ar apgūtajiem burtiem, veido pareizus burtu savienojumus.
Izvērtējot savas un klasesbiedru izgatavotās burtu grāmatas, mācās pašvērtēt savu darbu.
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Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Apsveikums, aprakstošās mīklas, vārdi ar pretēju nozīmi, vārdu pamazināmās formas.

Sociālās zinības

Runas etiķete, ģimene, ģimenes locekļi, svētki un to svinēšana, izskats, apģērbs.

Dabaszinības

Apkārtējā vide.

Matemātika

Priekšmetu atrašanās telpā.

Mūzika

Dziesmas un rotaļas.

Dizains un tehnoloģijas
vai vizuālā māksla

Apsveikuma un afišas noformēšana, domu karte.

Sports un veselība

Pareizs ķermeņa stāvoklis lasot un rakstot, roku, acu un ķermeņa vingrinājumi.

Metodiskais komentārs
Temata apguves ietvaros daudz laika jāvelta skolēnu vārdu krājuma paplašināšanai, klausīšanās un saziņas prasmju pilnveidei. Gramatiskās konstrukcijas, piemēram, īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdiem vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā, tiek apgūtas netīši, klausoties
un pēc parauga lietojot tās noteiktā situācijā. Pieļautās kļūdas netiek labotas, bet skolēniem
tiek nodrošināta iespēja dzirdēt pareizu runu (skolotāja paraugs, audioieraksti, videoierakstu
fragmenti u. c.) un nostiprināt gramatisko konstrukciju lietošanu, iesaistoties rotaļdarbībā.
Lasīšanas prasmes attīstīšanai tiek izmantoti daudzveidīgi, ar bērna ikdienas dzīvi un personisko pieredzi saistīti teksti. Šajā periodā arī dzimtajā valodā vēl pilnveidojas skolēnu
lasīšanas tehnika, tāpēc viņi var jaukt līdzīgos burtus, arī latviešu, dzimtās un angļu valodas
burtus, un nespēj vienlaicīgi izlasīt un saprast izlasīto. Tāpēc ir svarīgi, lai pirmo reizi jauno
tekstu lasa skolotājs vai arī skolēns ar augstu lasītprasmes līmeni. Tas sekmē lasītā satura

izpratni. Piedāvājot bērniem lasīšanai vārdus, kuros ir iekļauti viņiem nepazīstami burti, tiek
attīstītas skolēnu prognozēšanas prasmes, kas ir būtiskas lasīšanas procesā.
Temata ietvaros skolēnu rakstīšanas tehnikas pilnveidei tiek izmantoti noraksti. Apgūstot
prasmi norakstīt teikumu, ir svarīgi sākotnēji to izlasīt, lai iepazītos ar saturu un noskaidrotu nepazīstamo vārdu nozīmi. Skolēnu uzmanība jāpievērš lielā sākumburta rakstībai
teikuma sākumā, teikuma beigu pieturzīmei, vārdu skaitam teikumā. Var saskaitīt burtus
vārdā, secināt, cik ir diakritisko zīmju (garumzīmju un mīkstinājuma zīmju). Sākumposmā
norakstiem tiek izmantoti teikumi ar īsiem (pamatā divzilbju) vārdiem, kuros sakrīt burtu un
skaņu skaits. Skolēni tiek rosināti norakstīt, izrunājot vārdus skaļi, dalot tos skaņās un pierakstot skaņai atbilstošo burtu. Šādā veidā tiek novērsta mehāniska teksta pārrakstīšana,
un noraksts kļūst par jēgpilnu darbību, kuras laikā skolēni mācās izvērtēt, analizēt, secināt.

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

30

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

1.1. Mēs skolā

1.2. Mēs mājās

1.3. Mēs sabiedrībā

1.4. Mēs sabiedrībā

1.5. Mēs pasaulē

Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā.
Bibliotēkā. Garderobē

Ģimene. Izskats. Vieta, kur
dzīvojam. Gatavošanās Jaungada
svētkiem un to svinēšana

Pagalmā. Rotaļlaukumā

Veikalā

Kā nosaukt rotaļlietas,
spēles, brīvā laika nodarbes
un pastāstīt par tām?
Kāda nozīme ir garumzīmei?

Kā nosaukt pilsētas objektus,
iepirkšanās vietas, pārtikas preces
un pastāstīt par tiem?
Kā veidot sarunu, iepērkoties
veikalā?

Daba. Mājdzīvnieki.
Latvijas savvaļas dzīvnieki

Kā nosaukt skolā esošos
priekšmetus?
Kā sasveicināties un iepazīties?
Kādi burti ir latviešu valodā?

Kā pastāstīt par savu izskatu,
ģimeni, dzīvesvietu,
gatavošanos svētkiem?
Kā izteikt apsveikumu,
novēlējumu svētkos?

Kā pastāstīt par gadalaikiem,
laikapstākļiem un dzīvniekiem?
Kas palīdz atstāstīt tekstu?
Kā pārbaudīt norakstītu tekstu?

1.3.Mēs sabiedrībā. Pagalmā. Rotaļlaukumā
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 20 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Klausoties, lasot un iesaistoties sarunā ar klasesbiedru un skolotāju, apgūt vārdus un
vienkāršas frāzes, lai varētu nosaukt un raksturot rotaļlietas, spēles, brīvā laika nodarbes,
pēc attēla atstāstīt un stāstīt par to, ko patīk darīt brīvajā laikā, par saviem sasniegumiem,
spēles noteikumiem, veidot pēc parauga dialogu un plakātu. Lasīt un klausīties vienkāršu
tekstu, lai noteiktu tematu, virsrakstu un atstāstītu tekstu, izspēlējot to lomās. Pareizi
izrunāt, saklausīt un atšķirt skaņas apgūtajos vārdos, lai pierakstītu tos vārdus, kuriem nav
izrunas un rakstības atšķirību. Ar skolotāja palīdzību veidot vārdnīcu nepazīstamu tekstā
saskatītu vai saklausītu vārdu pierakstīšanai, tos paskaidrojot citiem vārdiem vai vizualizējot.
Izmantot lielo sākumburtu teikuma sākumā un pieturzīmi teikuma beigās (punktu, jautājuma
zīmi, izsaukuma zīmi), lai norakstītu vai pierakstītu īsus teikumus.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Apgūtos vārdus var lietot, lai pastāstītu par rotaļlietām, spēlēm un brīvā laika
pavadīšanas nodarbēm. (V.Li.1.)
• Ar žestu un mīmikas palīdzību var atklāt emocijas un izteikt savu attieksmi. (V.Li.1.)
• Tekstam ir virsraksts, tas ir saistīts ar teksta saturu. (V.Li.2.)
• Ilustrācijas palīdz atcerēties teksta saturu, un tās var izmantot, atstāstot tekstu. (V.Li.2.)
• Lai iegaumētu un atcerētos nezināmos vārdus, tos var ierakstīt vārdnīcā un izskaidrot
citiem vārdiem vai ilustrēt. (V.Li.3)
• Skaņu ai, au, ei, ie, ui un skaņas dz apzīmēšanai rakstos izmanto divus burtus. (V.Li.3.)
• Burtu o var izrunāt dažādi: īsi, gari un kā divskani. (V.Li.3.)
• Garumzīme var mainīt vārda nozīmi. (V.Li.3.)
• Teikumu sāk rakstīt ar lielo sākumburtu un teikuma beigās liek pieturzīmi: punktu,
jautājuma zīmi vai izsaukuma zīmi. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Nosauc un raksturo rotaļlietas, spēles, brīvā laika nodarbes; izmantojot attēlu,
stāsta par to, ko patīk darīt brīvajā laikā un par saviem sasniegumiem; veido dialogu
pēc parauga, pastāsta spēles noteikumus.
• Lasīto tekstu izspēlē sižeta lomu rotaļā, izmanto žestus un mīmiku emociju
un attieksmju paušanai.
Teksts un tekstveide
• Saklausa un saskata tekstā nepazīstamos vārdus, ieraksta vārdnīcā, ilustrējot tos
vai ar skolotāja palīdzību paskaidrojot citiem vārdiem.
• Pēc tekstā saklausītās informācijas papildina attēlu; izmantojot attēlu, atstāsta tekstu.
• Lasa un saprot izlasīto, pēc parauga lasa dialogu, īsu daiļliteratūras tekstu, atbild
uz vienkāršiem jautājumiem par teksta tematu, varoņiem un sižetu.
• Saskata virsraksta saikni ar teksta saturu, veido virsrakstu plakātam.
• Mācās noteikt teksta noskaņu, prognozēt turpmākos notikumus.
Valodas struktūra
• Saklausa vārdos skaņas, rakstot pieraksta skaņai atbilstošo burtu.
• Zina, ka divskaņu ie, ei, ai, au, ui, kā arī skaņas dz pierakstīšanai izmanto divus burtus.
• Pareizi izrunā īso o, garo o un divskani o zināmos vārdos.
• Norakstot un rakstot savus teikumus, teikumu sāk ar lielo sākumburtu, teikuma beigās
liek punktu, izsaukuma zīmi, jautājuma zīmi.
• Zina, ka norādāmos vietniekvārdus tas, tā, tie, tās saskaņo ar vārdiem, uz kuriem
tie norāda.
• Mācās izteikt piederību, izmantojot lietvārdus datīvā.
• Izmanto īpašības vārdus rotaļlietas raksturošanai.
• Izmanto darbības vārdu pavēles izteiksmē, lai spēlēs un rotaļās lietotu vienkāršas
instrukcijas.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Dialogā jautā un atbild par rotaļlietām, spēlēm, brīvā laika nodarbēm, izstāsta spēles
noteikumus. Veido vienkāršu monoloģisko runu, pastāstot par savām rotaļlietām.
(VLM.3.1.1.6.)
• Saprot un pamatlīmenī lieto valodu darbības saskaņošanai spēles laikā. (VLM.3.1.1.9.)
• Nosaka dzirdēta un lasīta literārā darba tematu. (VLM.3.2.1.2.)
• Saskata vienkārša teksta virsraksta saistību ar saturu. (VLM.3.2.1.5.)
• Veido īsu, vienkāršu tekstu, izmantojot zīmējumus. (VLM.3.2.1.6.)
• Saskata nepazīstamus vārdus teikumā. Zina, ka vārdu nozīmes skaidrošanai var
izmantot dažādus paņēmienus, piemēram, skaidro aprakstoši, lieto līdzīgas vai pretējas
nozīmes vārdus, vizualizē. (VLM.3.3.1.1.)
• Izmanto apgūto vārdu krājumu, runājot par rotaļlietām, spēlēm, brīvā laika nodarbēm.
(VLM.3.3.1.2.)
• Saklausa un saprotami izrunā latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Pazīst,
sauc un raksta latviešu alfabēta burtus. Nošķir garos un īsos patskaņus. (VLM.3.3.1.3.)
• Pareizi noraksta drukātu un rakstītu tekstu, pārbauda un labo to pēc parauga.
(VLM.3.3.1.4.)
• Izmanto īpašības vārdus, saskaņojot tos ar lietvārdiem vienkāršos teikumos.
(VLM.3.3.1.5.)
• Sāk rakstīt teikumu ar lielo sākumburtu, lieto teikuma beigu pieturzīmes.
(VLM.3.3.1.8.)

• Veido ieradumu paveikt mācību uzdevumus līdz galam, pildīt tos un pārbaudīt, rūpīgi
izlasot vai noklausoties izpildes noteikumus: norakstīto tekstu pārbaudīt, salīdzinot
uzrakstīto ar doto paraugu.
(Tikumi – centība, atbildība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru:
izmantot žestus un intonāciju, lai sarunā izteiktu emocijas un savu attieksmi.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību, rakstīšanas laikā ieņemot pareizu ķermeņa
pozu, pareizi turot rakstāmpiederumu un novietojot burtnīcu.
(Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: teikums, pieturzīme – punkts, jautājuma zīme, izsaukuma zīme; teksta temats, teksta virsraksts, garumzīme.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto dialogu, aprakstu, daiļliteratūras teksta (stāsta) fragmentu, spēles noteikumus, skaitāmpantu;
veido ierakstu vārdnīcā, plakātu, spēļu un rotaļu instrukciju, skaitāmpantu.
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Temata apguves norise
Manas rotaļlietas
Rotaļlietu nosaukumi.
Skaņu saklausīšana,
skaņu ai, ei, ie, au, ui, o
un dz atbilsme burtiem.

Apgūst rotaļlietu nosaukumus, nosaucot paša uzzīmēto, aplicēto vai nofotografēto rotaļlietu un klausoties klasesbiedru nosauktās rotaļlietas.
Nostiprina rotaļlietu nosaukumus un mācās izteikt piederību, iesaistoties skolotāja organizētajā didaktiskajā spēlē un atkārtojot klasesbiedru
rotaļlietu nosaukumus (Kārlim ir traktors. Ilzei ir lelle). Strādājot pārī, saklausa rotaļlietu nosaukumus un atrod tiem atbilstošo attēlu kartīti.
Lasa rotaļlietu nosaukumus burtu kvadrātā, veido rotaļlietu nosaukumus no burtiem, zilbēm. Spēlē spēli “Bingo” ar rotaļlietu nosaukumiem.
Saklausa skaņas rotaļlietu nosaukumos. Secina, ka divskaņu ie, ei, ai, au, ui, kā arī skaņas dz pierakstīšanai izmanto divus burtus. Secina, ka burtam o
atbilst trīs skaņas.
Izmanto rotaļlietu nosaukumus, lai pabeigtu teikumu Man patīk… . Raksta rotaļlietu nosaukumus, izdomā un pieraksta to vārdus, piemēram, Lelle Kate.

Kādas ir rotaļlietas?

Lasa lomās sarunu par rotaļlietām.

Rotaļlietu apraksts.
Teksta atstāstīšana
pēc attēla, dialoga
veidošana.

Pēc parauga jautā un atbild par rotaļlietu (Kas tas/tā ir? Kāds/kāda tā ir? Vai tev patīk?).
Klausās rotaļlietu aprakstu, atbild uz jautājumiem par dzirdēto.
Saklausa tekstā nezināmos vārdus.
Veido vārdnīcu, kurā ieraksta nepazīstamos vārdus, un ar skolotāja palīdzību paskaidro tos citiem vārdiem, zīmē attēlu.
Grupē rotaļlietas atbilstoši norādāmajiem vietniekvārdiem Tas ir…, Tā ir…, Tie ir…, Tās ir…, izdomā citus rotaļlietu grupēšanas veidus.
Izmanto īpašības vārdus rotaļlietu raksturošanai.
Klausoties tekstu, papildina doto attēlu, izmanto to, atstāstot tekstu.
Veido un pieraksta teikumu par savu rotaļlietu (piemēram, Mana bumba ir apaļa un sarkana.).

Teksti par rotaļlietām

Lasa īsu daiļliteratūras tekstu par rotaļlietām, nosaka tekstā nepazīstamos vārdus, izsaka priekšlikumus par to, kā var noskaidrot šo vārdu nozīmi.

Teksta temats,
virsraksts, saturs.
Teikuma noraksts.

Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par teksta tematu, varoņiem un sižetu.
Saskata virsraksta saikni ar teksta saturu. Mācās noteikt teksta noskaņu, prognozē turpmākos teksta noteikumus. Izmantojot sižetiskos attēlus,
īsi atstāsta lasīto tekstu. Atstāstot tekstu, izspēlē to sižeta lomu rotaļā un izmanto žestus un mīmiku.
Noraksta no lasītā teksta teikumus (piemēram, īsāko teikumu, teikumu, kurš vislabāk patika, teikumu, kura beigās ir punkts, u. tml.). Turpina mācīties
pārbaudīt norakstīto teikumu, salīdzinot vārdu skaitu, teikuma beigu pieturzīmi, garumzīmju skaitu u. tml. paraugā un norakstītajā tekstā.
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Brīvā laika nodarbes

Vēro attēlus un informē par to, ko patīk darīt brīvajā laikā.

Mans brīvais laiks –
intereses, nodarbes,
panākumi.
Teikuma pareizrakstība –
lielais sākumburts
un pieturzīme
teikuma beigās.

Izsakot apstiprinājumu, noliegumu, izmanto partikulas jā/nē (Jā, es gribu spēlēt paslēpes. Nē, es negribu...).
Stāsta par saviem sasniegumiem (Es protu dziedāt. Es labi zīmēju.).
Vārdu savienojumu man patīk izmanto saistījumā ar darbības vārdu nenoteiksmē.
Lasa spēļu nosaukumus un iekrāso tos, kurus zina. Stāsta klasesbiedriem, kādas spēles patīk spēlēt kopā ar draugiem un pagalmā.
Stāsta draugiem spēles noteikumus.
Lasa teikumus, savieno tos ar atbilstošo attēlu.
Apstiprina, ka latviešu valodā tāpat kā dzimtajā valodā teikums jāsāk ar lielo sākumburtu un teikuma beigās jāliek pieturzīme (punkts, jautājuma zīme,
izsaukuma zīme). Noraksta teikumus, ievērojot to pareizrakstību (teikuma sākumā – lielais burts, teikuma beigās – atbilstošā pieturzīme).
Norakstot ievieto teikumos atbilstošos vārdus vai sakārto dotos vārdus pareizā secībā, veidojot teikumu; salīdzina uzrakstīto ar paraugu.
Raksta glīti.

Projekts par rotaļlietām
un brīvā laika
nodarbēm

Veido plakātu par savām mīļākajām rotaļlietām un brīvā laika nodarbēm. Izdomā plakāta virsrakstu, raksta un nosauc plakātā redzamās rotaļlietas
un brīvā laika nodarbes. Stāsta par to, kā veido plakātu, lietojot apgūtos darbības vārdus vienkāršās tagadnes 1. personā. Kopā ar skolotāju un
klasesbiedriem veido vērtēšanas kritērijus un atbilstoši tiem novērtē plakātus.

Virsraksta veidošana.
Skaņas o pareizruna.
Īso un garo patskaņu
diferencēšana.

Spēles laikā saskaņo ar klasesbiedriem savas darbības.
Lasa skaitāmpantus un izmanto tos spēles vadītāja noteikšanai. Skaitāmpantos pareizi izrunā divskani o, īso un garo patskani o.
Ievērojot rotaļas noteikumus, iet izvēlētajā rotaļā. Spēlēs un rotaļās lieto vienkāršas instrukcijas, atsevišķus darbības vārdus izmanto pavēles
izteiksmē.
Izspēlē didaktisko spēli, kurā diferencē īsos un garos patskaņus, secina, ka garumzīme var mainīt vārda nozīmi.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Teikums, teksta virsraksts, temats, vārdnīca, teksta prognozēšana, lasīšana lomās.

Sociālās zinības

Brīvā laika pavadīšana, žesti un mīmika saskarsmē.

Mūzika

Dziesmas un rotaļas.

Dizains un tehnoloģijas
vai vizuālā māksla

Rotaļlietas zīmēšana vai aplicēšana, plakāta veidošana.

Sports un veselība

Pareizs ķermeņa stāvoklis lasot un rakstot, roku, acu un ķermeņa vingrinājumi.

Metodiskais komentārs
Temata ietvaros uzmanība tiek pievērsta prasmei saklausīt un saskatīt tekstā nepazīstamos
vārdus, un skolēni sāk apgūt vārdu iegaumēšanas stratēģijas. Viņi mācās veidot vārdnīcu –
pierakstīt vārdu, ar skolotāja palīdzību skaidrot to citiem vārdiem un/vai vizualizēt. Tādējādi
tiek attīstītas mācīšanās prasmes – skolēni saprot, kas jādara, sastopoties ar nepazīstamu
vārdu, un domā par to, kā to varētu iegaumēt. Sākotnēji nepazīstamo vārdu noteikšana un
ierakstīšana vārdnīcā notiek ar skolotāja palīdzību, pēc tam skolēni tiek rosināti turpināt šo
darbu patstāvīgi. Vārdnīcas veidošana notiek pa tematiem visa mācību gada garumā, un ir
svarīgi nodrošināt, lai tā nekļūtu par formālu darbošanos, bet būtu jēgpilna. Skolēni redzēs
darbam ar vārdnīcu nozīmi tādā gadījumā, ja tiks rosināti to izmantot ikdienā, piemēram,
laiku pa laikam pārskatīt vai, strādājot pārī ar klasesbiedru, meklēt temata ietvaros sarežģītāko vārdu (vārdu, kuru bija visgrūtāk iegaumēt), vārdu, kas vislabāk skan, visīsāko un visgarāko vārdu, visjocīgāko vārdu, vārdus, kuros ir noteikta skaņa, vārdus, kurus var izmantot,

lai nosauktu vai raksturotu īpašību, darbību, priekšmetu, u. tml. Kad vārdnīcā jau ir ierakstīts
pietiekami daudz vārdu, no tiem var veidot teikumus, var rosināt skolēnus sagatavot vārdu
kartītes un izspēlēt spēli “Aliass” – viens skolēns izvelk kartīti, uz kuras ir rakstīti, piemēram,
pieci vārdi, un skaidro šos vārdus, otram skolēnam tie jāatmin.
Skolēnu rakstīšanas tehnikas apguvei tiek izmantoti deformēta teksta noraksti – arī šajā
gadījumā ir svarīgi aicināt skolēnus sākotnēji izlasīt visus vārdus, pārliecināties, ka tie ir
saprotami, vai noskaidrot to nozīmi, pievērst uzmanību vārdu rakstībai. Tikai tad, kad šīs
darbības veiktas, skolēni ir gatavi izveidot teikumu. Pierakstīt teikumu var tad, kad ir secināts, kurš vārds būs teikuma pirmais vārds un ir jāraksta ar lielo sākumburtu un kāda pieturzīme būs jāliek teikuma beigās (izpratni par jautājuma, stāstījuma un izsaukuma teikumu
skolēni iegūst dzimtās valodas stundās – latviešu valodas stundās šīs zināšanas tiek izmantotas).
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1.1. Mēs skolā

1.2. Mēs mājās

1.3. Mēs sabiedrībā

1.4. Mēs sabiedrībā

1.5. Mēs pasaulē

Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā.
Bibliotēkā. Garderobē

Ģimene. Izskats. Vieta, kur
dzīvojam. Gatavošanās Jaungada
svētkiem un to svinēšana

Pagalmā. Rotaļlaukumā

Veikalā

Kā nosaukt rotaļlietas,
spēles, brīvā laika nodarbes
un pastāstīt par tām?
Kāda nozīme ir garumzīmei?

Kā nosaukt pilsētas objektus,
iepirkšanās vietas, pārtikas preces
un pastāstīt par tiem?
Kā veidot sarunu, iepērkoties
veikalā?

Daba. Mājdzīvnieki.
Latvijas savvaļas dzīvnieki

Kā nosaukt skolā esošos
priekšmetus?
Kā sasveicināties un iepazīties?
Kādi burti ir latviešu valodā?

Kā pastāstīt par savu izskatu,
ģimeni, dzīvesvietu,
gatavošanos svētkiem?
Kā izteikt apsveikumu,
novēlējumu svētkos?

Kā pastāstīt par gadalaikiem,
laikapstākļiem un dzīvniekiem?
Kas palīdz atstāstīt tekstu?
Kā pārbaudīt norakstītu tekstu?

1.4. Mēs sabiedrībā. Veikalā
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 14 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Klausoties, lasot, skatoties animācijas filmas un iesaistoties sarunā ar klasesbiedru, skolotāju, ģimenes locekļiem, apgūt vārdus un vienkāršas frāzes, lai varētu nosaukt pilsētas
objektus, iepirkšanās vietas, pārtikas preces, pastāstīt par dažādu pilsētas objektu atrašanās vietu, par to, kur un ko var nopirkt, kas garšo/negaršo, iepirkties pārtikas preču veikalā.
Izmantot lasītos vārdus un tekstu, lai veidotu un pierakstītu savu iepirkšanās vietu, pilsētā
esošu objektu, pārtikas preču sarakstu, īsu tekstu par pilsētas objektu atrašanās vietām, īsu
zīmīti literārajam tēlam. Tekstā par iepirkšanos saskatīt un saklausīt informāciju par to, kā
pircējs uzrunā pārdevēju, izsaka vēlmi nopirkt preci, lūdz pasniegt kādu pārtikas produktu,
pateicas; izmantot šo informāciju, lai iesaistītos sižeta lomu rotaļā “Veikals” ar vienaudžiem
un iepirktos veikalā.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Lai piekristu ierosinājumam, piedāvājumam, uzrunātu pārdevēju, izteiktu vēlmi
nopirkt preci, lūgtu pasniegt kādu pārtikas produktu, samaksātu par pirkumu, izmanto
atbilstošas saziņas frāzes. (V.Li.1.)
• Apgūtos vārdus var izmantot, lai nosauktu pilsētas objektus, iepirkšanās vietas,
pārtikas preces, lai pastāstītu par pilsētas objektu atrašanās vietu, par to, kur un ko
var nopirkt, kas garšo/negaršo. (V.Li.1.)
• Tekstā izlasīto informāciju var pierakstīt, izmantot tabulas aizpildīšanai, saraksta
veidošanai. (V.Li.2.)
• Vārdi, kas atbild uz jautājumu kas?, nosauc dzīvas būtnes, priekšmetus, vielas, dabas
parādības. (V.Li.3.)
• Atkarībā no tā, vai runājam par esošu, notikušu darbību vai par to, kas notiks nākotnē,
izmantojam dažādas darbības vārda formas. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Nosauc un pieraksta pilsētas objektus, iepirkšanās vietas, pārtikas preces.
• Prot uzrunāt pārdevēju (pieaugušo cilvēku) un vienaudzi, izteikt vēlmi nopirkt preci,
lūdz pasniegt kādu pārtikas produktu, samaksāt par pirkumu.
• Stāsta par dažādu pilsētas objektu atrašanās vietu, par to, kur un ko var nopirkt,
kas garšo/negaršo, par pārtikas precēm, kuras var nopirkt dažādās pārtikas produktu
nodaļās.
Teksts un tekstveide
• Lasa tekstu, atrod tajā nepieciešamo informāciju, izveido un pieraksta sarakstu,
aizpilda tabulu.
Valodas struktūra
• Prot nosaukt un sameklēt tekstā vārdus, kas atbild uz jautājumu kas?, prot tos grupēt
(dzīvas būtnes, priekšmeti, vielas, dabas parādības).
• Stāstot par to, ko var nopirkt, lieto lietvārdus akuzatīvā.
• Stāstot par to, kur var iepirkties, lieto lietvārdus lokatīvā.
• Stāstot par to, kas notiek, notika un notiks, pēc parauga izmanto atšķirīgas darbības
vārdu formas.
• Raksturo dažādu objektu atrašanās vietu pilsētā, izmantojot prievārdu pie kopā
ar lietvārdu ģenitīvā.
• Stāstot, jautājot un atbildot uz jautājumiem par pārtikas produktiem, saskaņo lietvārdu
un pamata skaitļa vārdu nominatīvā.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Vērojot, klausoties un lasot vienkāršas uzbūves informatīvus un daiļliteratūras tekstus,
pieraksta konkrētu informāciju. (VLM.3.1.1.4.)
• Lieto vienkāršas frāzes, lai iesāktu, uzturētu un pabeigtu īsu sarunu veikalā. Ievēro
saziņas kultūru. (VLM.3.1.1.5.)
• Dialogā izsaka savas vajadzības iepirkšanās situācijās. Veido vienkāršu monoloģisko
runu, pastāstot par apkārtni. (VLM.3.1.1.6.)
• Saprot un pamatlīmenī lieto valodu informācijas noskaidrošanai un apmaiņai
iepirkšanās situācijā. (VLM.3. 1.1.9.)
• Izmanto burtus un citas rakstzīmes grāmatas par ģimenes populārākajām iepirkšanās
vietām, produktu saraksta un zīmītes veidošanā un radošā noformēšanā. (VLM.3.2.1.8.)
• Izmanto apgūto vārdu krājumu iepirkšanās situācijā. (VLM.3.2.1.8.)
• Izmanto lietvārdus lokatīvā un akuzatīvā, saskaņojot tos ar citiem vārdiem vienkāršā
teikumā. (VLM.3.3.1.5.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru:
uzrunāt pieaugušo cilvēku vai vienaudzi, veicot dažādas darbības sabiedriskās vietās
(veikalā, uz ielas).
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību, rakstīšanas laikā ieņemot pareizu
ķermeņa pozu, pareizi turot rakstāmpiederumu un novietojot burtnīcu.
(Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)
• Veido ieradumu veikt pierakstus (piezīmes), lai mācītos sevi organizēt darbam un
izmantotu šos pierakstus, veidojot savus mutvārdu vai rakstveida tekstus: vērojot,
klausoties un lasot vienkāršas uzbūves informatīvus un daiļliteratūras tekstus,
pierakstīt konkrētu informāciju.
(Tikumi – atbildība, centība, gudrība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: vārdi, kas nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, dabas parādības, vielas.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto krustvārdu mīklu, burtu režģi, informatīvu tekstu, daiļliteratūras tekstu;
veido grāmatu par ģimenes populārākajām iepirkšanās vietām, tabulu, recepti, produktu sarakstu, zīmīti.

Temata apguves norise
Kur var iepirkties
un ko var nopirkt?
Iepirkšanās vietas.
Teikumu veidošana
(kur? var nopirkt ko?).

Pilnveido lasītprasmi un apgūst iepirkšanās vietu nosaukumus, savienojot tos ar atbilstošām attēlu kartītēm (lielveikals, kiosks, pasts, tirgus, aptieka,
interneta veikals, degvielas uzpildes stacija, saldumu veikals, apģērbu veikals, grāmatu veikals, rotaļlietu veikals, mēbeļu veikals, pārtikas preču veikals u. c.).
Nostiprina apgūtos nosaukumus, vērojot un nosaucot iepirkšanās vietas, kas atrodas tuvākajā apkārtnē (pilsētā, ciemā).
Rakstot pēc parauga, papildina iepirkšanās vietu attēlu un uzrakstu kartīšu klāstu ar paša izgatavotajām kartītēm.
Strādājot pārī, izdomā kritērijus un grupē pēc tiem iepirkšanās vietu attēlus, stāsta par to, kā grupēja.
Izvēlas piemērotu lietvārdu akuzatīvā, lai turpinātu teikumu (piemēram, Kioskā var nopirkt žurnālu.).
Lieto lietvārdu akuzatīvā, lai izteiktu savus priekšlikumus par to, ko var nopirkt dažādās iepirkšanās vietās.
Iesaistās dialogā, jautājot, kur un ko var nopirkt (Kur var nopirkt maizi un pienu? Kur pārdod grāmatas?).
Noskaidro, kur visbiežāk iepērkas un ko tur pērk ģimenes locekļi. Veido grāmatu par trim ģimenes populārākajām iepirkšanās vietām (zīmē, līmē
un pieraksta iepirkšanās vietu un to, ko tur var nopirkt). Stāsta par savu grāmatu (kur? var nopirkt ko?).
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Kur atrodas iepirkšanās
vietas?

Vēro attēlu “Pilsētā” un nosauc dažādus pilsētas objektus, piemēram, veikals, iela, skola, sporta zāle u. c. Nosauc objektu atrašanās vietu, lietojot
prievārdu pie kopā ar lietvārdu ģenitīvā (pie veikala ir…, pie mājas ir…).

Pilsētas objekti.
Prievārda pie lietošana
kopā ar lietvārdu
ģenitīvā.
Īsa teksta veidošana.

Nostiprina pilsētas objektu nosaukumus, nosaucot zīmējumā redzamos objektus, pieraksta tos. Lasīšanas un dabaszinību grāmatā meklē vārdus,
kuri atbild uz jautājumu kas?, pieraksta tos.
Lūdz, lai klasesbiedrs sagrupē vārdus tabulā šādi: priekšmeti, dzīvas būtnes, dabas parādības, vielas.
Klausās un lasa īsu tekstu par to, kur atrodas veikals un kādi objekti atrodas blakus. Pēc parauga veido savu stāstījumu.
Raksta uz kartītēm tuvākās apkārtnes objektus, to skaitā arī iepirkšanās vietas, izvēlas vienu no kartītēm un raksta par to 3–5 teikumus.

Pārtikas veikalā
Pārtikas preces. Teikumu
veidošana (Es pērku ko?,
Man garšo/negaršo kas?).
Pamata skaitļa vārdu
un lietvārdu saskaņošana
nominatīvā.

Grupē ēdamas un neēdamas lietas, stāsta par to, ko kopā ar vecākiem pērk/pirka/pirks pārtikas veikalā (Es pērku/pirku/pirkšu ko?), stāstījumā saskaņo
lietvārdus un īpašības vārdus nominatīvā.
Izsaka patiku/nepatiku par ēdiena garšu (Man garšo... Man negaršo…).
Kopā ar klasesbiedru veido un izspēlē “Domino” par pārtikas veikalā nopērkamajām precēm.
Pa grupām izvēlas veikala nodaļas, piemēram, “Piena produktu nodaļa”, “Saldumu nodaļa”, “Dārzeņu nodaļa”, “Augļu nodaļa” u. c., zīmē vai līmē
produktu attēlus un pieraksta to nosaukumus, stāsta par to, kādas preces var nopirkt katrā pārtikas veikala nodaļā. Apkopo izveidoto materiālu
kopīgā klases grāmatā “Pārtikas preču veikals”.
Min krustvārdu mīklu par pārtikas produktiem, atrod pārtikas produktu nosaukumus burtu režģī, saskaņo atrastos pārtikas produktu nosaukumus
nominatīvā ar īpašības vārdiem un pieraksta vārdu savienojumus rakstītiem burtiem.
Jautā par pārtikas produktiem, izmantojot jautājumus, kas sākas ar cik? (Cik … ir? Cik maksā … ?), atbild uz jautājumu, izmantojot skaitļa vārdus
un saskaņojot tos ar lietvārdiem nominatīvā.

Iepirkšanās
Vēstījums. Recepte.

Lasa informatīvu tekstu – recepti. Dotajos teikumos, kuros norādīti pārtikas produkti un to cena, pasvītro tos, kuri atbilst receptē aprakstītajam
ēdienam. Aizpilda tabulu, ierakstot tajā produktus, kas jānopērk, un to cenu. Saskaita un nosauc, cik maksās viss pirkums.
Lasa tekstu par iepirkšanos, skatās animācijas filmu fragmentus, saskata un saklausa tekstā, kā pircējs uzrunā pārdevēju (pieaugušo cilvēku), izsaka
vēlmi nopirkt preci, lūdz pasniegt kādu pārtikas produktu (Padodiet man, lūdzu… Lūdzu, pasniedziet…), “samaksā” par pirkumu. Pārrunā un pieraksta,
kā uzrunās un lūgs pasniegt kādu produktu vienaudzim.
Vienojas ar klasesbiedru par vienu ēdienu, kuru vēlas pagatavot, piekrīt ierosinājumam, piedāvājumam. Noskaidro un pieraksta recepti, sagatavo
nepieciešamo produktu sarakstu. Kopā ar klasesbiedriem iekārto veikalu un izspēlē sižeta lomu rotaļu “Veikalā”.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Sociālās zinības

Saskarsme sabiedriskā vietā (veikalā), drošība.

Dabaszinības

Orientēšanās apkārtējā vidē, pilsētas objekti.

Matemātika

Preču cenas, pirkuma summa, tabula.

Mūzika

Dziesmas un rotaļas.

Dizains un tehnoloģijas

Grāmatas veidošana, recepte, zīmīte, saraksts.

Sports un veselība

Pareizs ķermeņa stāvoklis lasot un rakstot, roku, acu un ķermeņa vingrinājumi.

Metodiskais komentārs
Temata ietvaros skolēniem tiek piedāvāts radošais darbs – savas grāmatas veidošana.
Ierosme grāmatas veidošanai: ņem divas A4 formāta lapas, novieto tās horizontāli un pārloka uz pusēm, savienojot lapas kreiso un labo malu. Pirmo lapu locījuma vietā iegriež no
augšas un no apakšas (1/3 locījuma līnijas no augšas un 1/3 locījuma līnijas no apakšas),
otrai lapai iegriež locījuma līnijas vidusdaļu (nedaudz vairāk par 1/3 locījuma līnijas vidusdaļas). Lapu, kurai iegriezumus veica locījuma līnijas augšējā un apakšējā daļā, novieto horizontāli, viegli saloka, pietuvinot lapas augšējo malu apakšējai, un, turot šādā stāvoklī,
ievieto otrās lapas iegriezumā tā, lai sakristu abu lapu iegriezuma līnijas. Ievietotās lapas
malas atloka. Ja nepieciešams lielāks lappušu skaits, ņem vēl vienu A4 papīra lapu, saloka to
tāpat kā pirmo lapu, veic iegriezumus locījuma līnijas augšējā un apakšējā daļā, tad ievieto
otrās lapas iegriezumā.
Veidojot grāmatu par iepirkšanos, skolēni tiek rosināti sadarboties ar ģimenes locekļiem,
lai noskaidrotu populārākās ģimenes iepirkšanās vietas. Stundā skolēni veido un apkopo
jautājumus, kurus var izmantot, lai latviski pajautātu par to, kur iepērkas radinieki. Tad tiek
uzdots mājasdarbs – uzdot jautājumus un secināt, kuras trīs iepirkšanās vietas ir iecienījuši
ģimenes locekļi. Nākamās stundas laikā tiek veidota grāmata – skolēni pēc izvēles zīmē vai

izgriež/izplēš no krāsainā papīra iepirkšanās vietas attēlu, ieraksta tās nosaukumu. Atkarībā
no bērnu spējām tas var būt viens vārds vai vesels teikums (piemēram, Lielveikals. Lielveikals
“…”. Tas ir tirgus. Tas ir veikals “…”.). Par katru iepirkšanās vietu tiek ierakstīts teikums par to,
ko tajā var nopirkt (piemēram, Lielveikalā var nopirkt maizi, pienu, konfektes, cepumus.). Grāmatas pirmajā lapā skolēni uzraksta savu vārdu, uzvārdu un grāmatas nosaukumu (pirms
tam kopīgi pārrunā un pēc vajadzības izpēta, kas parasti tiek rakstīts uz grāmatas vāka).
Sagatavotās grāmatas skolēni lasa cits citam priekšā (mazā klasē to var darīt visi kopā; ja
skolēnu skaits ir liels, ieteicams veidot grupas), kā arī tiek rosināti izlasīt tās priekšā ģimenes
locekļiem. Pēc darba jāpārrunā, kas bija vienkāršākais uzdevums, kas sagādāja grūtības un
kad bija nepieciešama skolotāja, ģimenes locekļu vai klasesbiedra palīdzība, ko iemācījās,
kas vislabāk izdevās, kas patīk savā darbā, ko nākamajā reizē darītu citādi u. tml. Grāmatas
izvieto klasē un izmanto mācību procesā visa temata apguves laikā, piemēram, skolēns
izlozē vienu grāmatu, kas jāizlasa stundā, un tad pasaka klasesbiedram, kas patika viņa
darbā (būtu vēlams kopīgi nonākt pie secinājuma, ka ir viegli lasīt darbu, kas ir uzrakstīts
glīti un salasāmi). Strādājot pāros, skolēni var uzdot jautājumus viens otram (piemēram,
Ko tu pērc tirgū? Kur tu pērc saldējumu?).
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1.1. Mēs skolā

1.2. Mēs mājās

1.3. Mēs sabiedrībā

1.4. Mēs sabiedrībā

1.5. Mēs pasaulē

Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā.
Bibliotēkā. Garderobē

Ģimene. Izskats. Vieta, kur
dzīvojam. Gatavošanās Jaungada
svētkiem un to svinēšana

Pagalmā. Rotaļlaukumā

Veikalā

Kā nosaukt rotaļlietas,
spēles, brīvā laika nodarbes
un pastāstīt par tām?
Kāda nozīme ir garumzīmei?

Kā nosaukt pilsētas objektus,
iepirkšanās vietas, pārtikas preces
un pastāstīt par tiem?
Kā veidot sarunu, iepērkoties
veikalā?

Daba. Mājdzīvnieki.
Latvijas savvaļas dzīvnieki

Kā nosaukt skolā esošos
priekšmetus?
Kā sasveicināties un iepazīties?
Kādi burti ir latviešu valodā?

Kā pastāstīt par savu izskatu,
ģimeni, dzīvesvietu,
gatavošanos svētkiem?
Kā izteikt apsveikumu,
novēlējumu svētkos?

Kā pastāstīt par gadalaikiem,
laikapstākļiem un dzīvniekiem?
Kas palīdz atstāstīt tekstu?
Kā pārbaudīt norakstītu tekstu?

1.5. Mēs pasaulē. Daba. Mājdzīvnieki. Latvijas savvaļas
dzīvnieki
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 23 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Klausoties un lasot apgūt vārdus un frāzes, lai varētu iegūt un sniegt vienkāršu informāciju
par dzīvniekiem, gadalaikiem un laikapstākļiem, brīdināt, ko drīkst/nedrīkst darīt, pamatot
savu viedokli. Lasot mīklas un sludinājumus par dzīvniekiem, vienkāršus ierakstus kalendārā par laikapstākļiem, īsus dzejoļus un stāstus, pilnveidot prasmi lasīt pareizi un saprast
izlasīto, lai varētu to atstāstīt un izmantot par paraugu sava teksta veidošanai. Izmantojot plānu un/vai doto paraugu, veidot īsu aprakstu un vēstījumu, lai aprakstītu dzīvnieku,
pastāstītu par darbu un atpūtu dažādos gadalaikos. Rakstītiem burtiem norakstīt drukāto
tekstu, lai pierakstītu nozīmīgu un/vai noderīgu informāciju; pārbaudīt uzrakstīto, salīdzinot
ar paraugu, lai pārliecinātos par rakstītā pareizību.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Apgūtos vārdus var izmantot, lai stāstītu un jautātu, nosauktu gadalaikus, mēnešus,
dabas parādības, mājdzīvniekus, savvaļas dzīvniekus, dzīvnieku ķermeņa daļas, lai
stāstītu un jautātu par dzīvniekiem, par savu mīļāko gadalaiku, laikapstākļiem, par to,
ko var redzēt aiz loga. (V.Li.1.)
• Lai pamatotu savu viedokli, izmanto atbilstošas saziņas frāzes. (V.Li.1.)
• Informāciju var iegūt lasot un klausoties, informāciju var nodot runājot un rakstot.
(V.Li.1.)
• Lasot skaļi, pusbalsī vai čukstus, ir svarīgi saprast izlasīto. Lai labāk saprastu tekstu, to
var pārlasīt vēlreiz, atrast nepazīstamos vārdus un noskaidrot to nozīmi. (V.Li.1.)
• Plāns un paraugs palīdz veidot savu tekstu. (V.Li.2.)
• Lai saprastu dzirdēto tekstu, svarīgi klausīties uzmanīgi un jautāt par nezināmajiem
vārdiem. Pirms teksta klausīšanās dotie jautājumi var palīdzēt saklausīt nepieciešamo
informāciju. (V.Li.2.)
• Teksta notikumus var atstāstīt, prognozēt jeb paredzēt. (V.Li.2.)
• Drukāto tekstu var norakstīt rakstītiem burtiem. Norakstot jāpievērš uzmanība vārdu
un teikuma pareizrakstībai, un, kad teikums norakstīts, tas jāsalīdzina ar paraugu.
(V.Li.3.)
• Nosaucot datumu, izmanto vārdus, kas atbild uz jautājumu kurš?. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Nosauc gadalaikus un tiem raksturīgās dabas parādības, mēnešus, mājdzīvniekus,
savvaļas dzīvniekus, dzīvnieku ķermeņa daļas.
• Raksturo gadalaikus un dzīvniekus, stāsta un jautā par dzīvniekiem, par savu mīļāko
gadalaiku, laikapstākļiem, par to, ko redz aiz loga.
• Iegūst un sniedz vienkāršu informāciju par gadalaikiem, dabas parādībām,
laikapstākļiem, dzīvniekiem, brīdina, ko drīkst/nedrīkst darīt, pamatojot savu viedokli.
Teksts un tekstveide
• Lasa, izdomā un uzdod klasesbiedriem aprakstošās mīklas par dzīvniekiem.
• Pēc parauga veido īsu ierakstu kalendārā par laikapstākļiem.
• Lasa un īsi atstāsta dzejoļa un stāsta saturu.
• Veido dzīvnieka aprakstu, vēstījumu par darbu un atpūtu dažādos gadalaikos, teksta
veidošanai izmanto doto plānu.
• Prognozē lasīta un/vai dzirdēta teksta notikumus.
• Lasa un raksta sludinājumu par pazudušu dzīvnieku.
Valodas struktūra
• Pēc parauga lieto gadalaiku un mēnešu nosaukumus, kā arī dzīvnieku mājvietu
nosaukumus lokatīvā.
• Stāstot par kalendāru, pēc parauga lieto kārtas skaitļa vārdus.
• Stāstot par dabas parādībām, laikapstākļiem, dzīvniekiem, saskaņo īpašības vārdu un
lietvārdu, kā arī darbības vārdu vienkāršās tagadnes 3. personā ar lietvārdu nominatīvā.
• Noraksta vārdus, teikumus, pieraksta īsu tekstu. Ja nepieciešams, lūdz palīdzību
skolotājam vai klasesbiedram.
• Brīdinot, ko drīkst/nedrīkst darīt ar mājdzīvniekiem, lieto darbības vārdus pavēles
izteiksmē.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Klausās un kopumā saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma vienkāršas
uzbūves tekstus par dabas parādībām, laikapstākļiem, gadalaikiem un dzīvniekiem.
Veido tiešus jautājumus par dzirdēto un atbild uz uzdotajiem jautājumiem.
(VLM.3.1.1.2.)
• Ar izpratni lasa īsus daiļliteratūras un lietišķa satura tekstus, lai mācītos un savam
priekam. (VLM.3.1.1.3.)
• Veido vienkāršu monoloģisko runu ar vēstījuma un apraksta elementiem, stāstot par
laikapstākļiem un dzīvniekiem. (VLM.3.1.1.6.)
• Atrod informāciju vienkāršas uzbūves tekstā. (VLM.3.2.1.4.)
• Pamana tekstā galvenos vārdus, kas ir svarīgi teksta satura sapratnei. (VLM.3.2.1.5.)
• Veido īsu, vienkāršu tekstu, izmantojot zīmējumus, jautājumus un atslēgvārdus.
(VLM.3.2.1.6.)
• Izmanto dažādus paņēmienus vārdu nozīmes skaidrošanai, piemēram, skaidro
aprakstoši, lieto līdzīgas vai pretējas nozīmes vārdus, vizualizē. (VLM.3.3.1.1.)
• Izmanto apgūto vārdu krājumu vienkāršās sadzīves un mācību situācijās. (VLM.3.3.1.2.)
• Noraksta drukātu un rakstītu tekstu, labo to pēc parauga. (VLM.3.3.1.4.)
• Pēc parauga saskaņo teikumā lietvārdus un īpašības vārdus, kā arī darbības vārdu
vienkāršās tagadnes 3. personā ar lietvārdu nominatīvā. (VLM.3.3.1.5.)

• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību, rakstīšanas laikā ieņemot pareizu ķermeņa
pozu, pareizi turot rakstāmpiederumu un novietojot burtnīcu.
(Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)
• Veido ieradumu rakstīt glīti, skaidri un salasāmi.
(Tikumi – centība, atbildība; vērtības – darba tikums, latviešu valoda)
• Veido ieradumu korekti pārjautāt un precizēt jautājumu vai citu informāciju, ja to nav
sapratis: jautāt par izlasītu vai saklausītu nepazīstamu vārdu, lai noskaidrotu tā nozīmi;
lūgt palīdzību skolotājam vai klasesbiedram, lai pierakstītu nepieciešamo informāciju.
(Tikumi – gudrība, atbildība; vērtība – latviešu valoda)

Jēdzieni: pareiza lasīšana, lasīšana ar izpratni, izteiksmīga lasīšana, teksta atstāstīšana, prognozēšana, stāstījums pēc plāna un pēc parauga.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto stāstu, dzejoli, kalendāru, mīklu, sludinājumu;
veido mīklu, krustvārdu mīklu, aprakstu, vēstījumu, sludinājumu.
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Temata apguves norise
Gadalaiki.
Dabas parādības
un norises
Informācijas iegūšana
un nodošana.
Lietvārda nominatīvā
saskaņošana ar darbības
vārdu tagadnes
vienskaitļa 3. personā.

Aptaujā klasesbiedrus, noskaidrojot, kurā gadalaikā viņi svin dzimšanas dienu un kurš ir mīļākais gadalaiks, pieraksta un apkopo atbildes, salīdzina,
secina.
Lasa teikumus, kuros nosauktas dabas parādības un norises (piemēram, Līst lietus. Snieg sniegs. Zied puķes. u. c.), savieno tos ar atbilstošiem attēliem.
Grupē dabas parādības un norises atbilstoši gadalaikiem, papildina ar saviem piemēriem.
Lasa īsu tekstu skaļi, pusbalsī vai čukstus un izmanto to kā paraugu, lai stāstītu par savu mīļāko gadalaiku. Mācās tekstā noteikt galvenos vārdus
(balstvārdus), kurus var izmantot, atstāstot tekstu.
Met kubu, uz kura ir uzraksti Ziema, Pavasaris, Vasara, Rudens, Kurā gadalaikā … ?, Kas notiek … ?. Ja uzmet gadalaika nosaukumu, izlasa to un nosauc
atbilstošu dabas parādību vai norisi; ja uzmet jautājumu, pabeidz to un uzdod klasesbiedram.
Lasa vārdu virkni un sadala to teikumos par gadalaikiem, noraksta šos teikumus. Salīdzina savu rakstīto tekstu ar paraugu.
Vēro skatu aiz loga, veido par to kopīgu stāstījumu. Jautā par laikapstākļiem (Kāds šodien ir laiks? Kāda šodien ir diena?).
Stāsta par to, kāds laiks bija vakar, prognozē, kāds laiks būs rīt. Izmanto apstākļa vārdus šodien, vakar, rīt.
Attēlā dotajā loga rāmī zīmē un, izmantojot atbalstam dotos vārdus, apraksta aiz loga redzamo. Lieto pretējas nozīmes vārdus, salīdzinot divus attēlus,
kuros ir redzamas dabas parādības vai norises. Ieraksta pretējas nozīmes vārdus paša zīmētajos piemēros.

Mēneši. Laikapstākļi.
Ko var darīt dažādos
gadalaikos?
Kārtas skaitļa vārdu
lietojums.
Laikapstākļu
raksturojums.

Lasa mēnešu nosaukumus, izgriež un secīgi sagrupē tos. Nosauc ziemas, pavasara, vasaras, rudens mēnešus.
Vēro kalendāru (sienas, noplēšamo vai kādu citu), secina, kāda informācija tajā tiek atspoguļota. Pēc parauga veido savu dienas kalendāru, ierakstot
tajā informāciju par gadalaiku, mēnesi un laikapstākļiem. Stāstot par to, lieto kārtas skaitļa vārdus.
Vēro sižetiskos attēlus, jautā, atbild uz jautājumiem un stāsta par atpūtu un darbiem dažādos gadalaikos.
Veido vārdu kartītes ar dažādos gadalaikos veicamajām darbībām spēlei “Mēmais šovs” un izspēlē to.
Strādājot grupā, izvēlas vienu no tematiem (“Mūsu ziemas prieki” vai “Mūsu atpūta vasarā”, vai “Mūsu rudens darbi”, vai “Mūsu pavasara darbi”,
vai “Rudens mūsu pilsētā/laukos”, vai “Pavasaris mūsu pilsētā/laukos”) un veido kopīgu zīmējumu. Pieraksta teikumus par uzzīmēto, lasa tos
klasesbiedriem. Labo un papildina tekstu pēc klasesbiedru ieteikumiem.
Lasa īsus dzejoļus un stāstus, īsi atstāsta sižetu.
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Mājdzīvnieki: kādi
tie ir, ko dara, ko ēd,
kur dzīvo?
Norādāmie vietniekvārdi
tas, tā, tie, tās saistījumā
ar lietvārdu.
Stāstījuma veidošana
pēc parauga un
izmantojot plānu.
Teksta prognozēšana.
Sludinājums.

Skatoties videoieraksta fragmentu par mājdzīvniekiem, saklausa nepieciešamo informāciju.
Darbojas ar attēlu kartītēm un nosauc mājdzīvniekus, saskaņojot teikumos vietniekvārdus ar lietvārdiem (Tas ir gailis. Tā ir zoss. Tie ir zirgi. Tās ir aitas.).
Raksturo mājdzīvnieku, nosaucot tā ķermeņa daļas un saskaņojot īpašības vārdus ar lietvārdiem (piemēram, Kaķim ir gara aste, baltas ūsas, četras
ķepas.).
Pastāsta, kur dzīvo mājdzīvnieki (piemēram, Gotiņa dzīvo kūtī. Suns dzīvo būdā.).
Informē par to, ko mājdzīvnieks dara (piemēram, Vista dēj olas.), nosauc, ko tas ēd, izsaka savu attieksmi (patiku, nepatiku), pamato savu viedokli.
Klausās priekšā lasītā stāsta fragmentu. Klases kopīgajā domu kartē pieraksta idejas par to, kā skolā varētu sarīkot mājas mīluļu dienu. Atbild uz
jautājumiem par teksta fragmenta saturu, nosauc mājdzīvnieku, kuru mājas mīluļu dienā atnestu uz skolu. Stāsta par šo mājdzīvnieku pēc parauga
un izmantojot doto plānu (Kas? Kāds ir? Ko dara?). Prognozē un pieraksta turpmākos stāsta notikumus. Klausoties tekstu, secina, vai stāstījumā
minētie notikumi saskan ar izteiktajām prognozēm.
Iedomājas, ko darītu, ja pazustu mājdzīvnieks, pieraksta savas domas. Vēro un lasa sludinājumu par pazudušu mājdzīvnieku. Zīmē vai izmanto sava
mājdzīvnieka fotogrāfiju, raksta sludinājumu. Lūdz palīdzēt to uzrakstīt (Lūdzu, palīdziet uzrakstīt ... !).

Latvijas savvaļas
dzīvnieki
Stāstījuma veidošana
par dzīvniekiem,
izmantojot lietvārda
akuzatīva un lokatīva
formas. Apstiprinājuma,
nolieguma izteikšana.
Darbības vārda lietojums
pavēles izteiksmē.

Nosauc savvaļas dzīvniekus, to ķermeņa daļas, informē par darbībām, kuras tie veic (piemēram, rok alas, lido, peld, grauž čiekurus, ātri skrien.).
Stāsta par to, kur dzīvnieki dzīvo (piemēram, alā, midzenī, ūdenī.).
Grupē savvaļas dzīvniekus, paskaidro grupēšanas veidu.
Lasa un min mīklas par dzīvniekiem, pieraksta atminējumus.
Turpina iesāktās mīklas, izdomā savas aprakstošās mīklas, uzdod tās klasesbiedriem. Pārī veido krustvārdu mīklas, min klasesbiedru veidotās mīklas,
novērtē, kas patika klasesbiedra mīklā, kas bija grūti.
Izsaka apstiprinājumu/noliegumu par dzīvniekiem (Jā, tas ir vilks. Nē, tā nav vāvere, tas ir lācis.).
Brīdina, ko drīkst/nedrīkst darīt (Nekaitini suni!).
Sakārto dotos vārdus pareizā secībā, pieraksta izveidotos teikumus.
Papildina teikumus ar iederīgu vārdu (piemēram, Lācis dzīvo (kur?)… Zaķim garšo (kas?)… Pele ēd (ko?)...).
Klausās bērnu dziesmas par dzīvniekiem (piemēram, “Dipu dapu lācis nāk”, “Cipu capu vāverīte”), saklausa tajās dzīvnieku nosaukumus, ar skolotāja
palīdzību noskaidro nezināmo vārdu nozīmi, mācās dziedāt līdzi.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Apraksts, vēstījums, mīkla, sludinājums, izteiksmīga lasīšana.

Sociālās zinības

Aptauja, drošība dabā.

Dabaszinības

Daba, gadalaiki, mēneši, dabas parādības, laikapstākļi, dzīvnieki.

Matemātika

Kārtas skaitļi.

Vizuālā māksla

Dabas objektu un dabas parādību zīmējumi.

Mūzika

Dziesmas.

Dizains un tehnoloģijas

Līnija, darbs ar šķērēm un līmi, vingrinājumi pirkstu muskulatūras attīstīšanai.

Metodiskais komentārs
Mācību procesā būtu jāpievērš uzmanība skolēnu lasītprasmes pilnveidei – lasīšanas pareizībai un izpratnei. Lasīšanas pareizības nodrošināšanai visbiežāk tiek izmantota skaļā lasīšana,
taču, lasot skaļi, ir sarežģīti ievērot skolēnu individuālo lasīšanas tempu – ja skaļās lasīšanas
temps ir par ātru vai par lēnu, skolēni nespēj sekot līdzi lasītajam, novēršas no teksta un
zaudē interesi lasīt. Viens no metodiskajiem paņēmieniem bērnu uzmanības saglabāšanai
skaļās lasīšanas laikā ir iespēja lasīt mainīga sastāva korī, piemēram, lasa bērni, kuriem mājās
ir kaķis; lasa tie, kam garšo saldējums “Plombīrs”; lasa tie, kuriem mājās ir daudz grāmatu;
lasa bērni, kuri uz skolu brauc ar sabiedrisko transportu, u. tml. (Metodiskos ieteikumus
lasīšanas tehnikas attīstībai sk. grāmatā Ptičkina, Ā. Lasīšanas mācības sākumskolā. Rīga:
Pētergailis, 1999.) Līdzās skaļajai lasīšanai jau pirmajā klasē ir jāievieš lasīšana pusbalsī un
čukstus – šo lasīšanas veidu izmantošana nodrošina iespēju katram skolēnam lasīt sev atbilstošā tempā. Taču šādā gadījumā ir jāpārliecinās, vai lasītais teksts ir saprasts, jo tikai daļa

pirmās klases skolēnu spēj, izlasot tekstu, to arī saprast. Skolēns ar zemu lasītprasmes līmeni
sākotnēji domā par to, kā atpazīt burtus, salasīt tos zilbēs, vārdos, nevis par izlasītā nozīmi. Ja
skolēns nespēj atbildēt uz jautājumiem par izlasītā saturu, viņš jārosina izlasīt tekstu vēlreiz.
Izteiksmīgi lasīt skolēns var tikai pazīstamu un izprastu tekstu, pret kura saturu viņam ir
izveidojusies personiska attieksme. Izteiksmīgai lasīšanai sākotnējā posmā vislabāk ir
izmantot dialogus vai arī īsus dzejoļus, un ir svarīgi, lai skolēniem ir iespēja lasīt pēc skolotāja vai kvalitatīva audioieraksta parauga. Kad klasē bērni ir mācījušies lasīt izteiksmīgi,
mājasdarbs varētu būt rosinājums izlasīt apgūto tekstu izteiksmīgi kādam ģimenes loceklim,
mājdzīvniekam vai draugam. Klasē pēc tam jāpārrunā veiktais uzdevums, piemēram, kurus
teikumus bija visgrūtāk nolasīt izteiksmīgi, kuras teksta daļas lasīja klusi, kuras – skaļi, kuras
pieturzīmes teikuma beigās ievērot bija viegli, kuras – grūti, kas, viņuprāt, ir grūtāk – lasīt
pašiem vai klausīties u. tml.
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2. klase

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

2.1. Mēs skolā

2.2. Mēs mājās

2.3. Mēs mājās

2.4. Mēs sabiedrībā

2.5. Mēs sabiedrībā

2.6. Mēs pasaulē

Runāsim par nodarbībām
pēc skolas!

Runāsim par tuvāko
apkārtni!

Runāsim par svētkiem!

Sarunas par veselību

Runāsim par zoodārzu!

Kā pastāstīt par savām
spējām, prasmēm, vēlmēm
un sasniegumiem?
Kā sarunāties par nodarbībām
pulciņos?
Kā nosaukt pulksteņa laiku (cikos?)?
Kā izmantot vārdnīcu?
Kā izteikt prieku?
Kā rakstīt nosaukumus?
Kā noteikt darbības vietu un laiku?

Kā uzrakstīt adresi?
Kas ir vietvārdi
un kā tos rakstīt?
Kā pastāstīt par savu
ielu, pagalmu, pilsētu
vai ciematu?
Kā raksturot objektu
vai rīcību?
Kādi uzraksti ir
mums apkārt?

Kā uzrakstīt ielūgumu
uz dzimšanas dienu?
Kā pateikties
par dāvanām?
Kā apsveikt dzimšanas
dienā?
Kā pastāstīt par savu
dzimšanas dienu un
Ziemassvētku svinēšanu?
Kā nosaukt un uzrakstīt
datumu?

Kā sarunāties par savu
veselības stāvokli
un pašsajūtu?
Kā izteikt bažas un bailes?
Kā pamatot savas domas?

Parunāsim par
transportu!
Kā pastāstīt par
transportlīdzekļiem?
Kā pastāstīt, ar ko tu
proti braukt?
Kā atrast tekstā vajadzīgo
informāciju?
Kā salīdzināt priekšmetus
vai dzīvas būtnes?

Ko un kā var pastāstīt
par savvaļas dzīvniekiem?
Kā iegūt dažādu
informāciju par zoodārzu?

2.1. Mēs skolā. Runāsim par nodarbībām pēc skolas!
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 13 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Veidot prasmi sarunāties par nodarbībām interešu izglītības programmās, pulciņos, nosaucot
pulksteņa laiku, nedēļas dienas, kad notiek nodarbības, par savām interesēm, spējām,
prasmēm un vēlmēm, sasniegumiem saistībā ar kādu nodarbību, lietojot apgalvojuma un
nolieguma formas; izteikt prieku par citu sasniegumiem, pozitīvu vērtējumu.
Iemācīties stāstīt par izlasīto grāmatu pēc plāna.

Turpināt apgūt lietvārdu un īpašības vārdu saskaņojumu teikumā un pieturzīmju lietojumu
teikuma beigās, lai veidotu vienkāršu runātu un rakstītu tekstu.
Sākt veidot prasmi izmantot tulkojošās vārdnīcas (to skaitā elektroniskās), lai veicinātu
patstāvību valodas apguvē.
Saprast, kas ir vārda galotne un kāda tai nozīme vārda lietojumā.

Mācīties pareizi izrunāt un rakstīt vārdus ar pus- un ne- pirmajā zilbē, apgūt lielo sākumburtu lietojumu nosaukumos, lai attīstītu pareizrakstības prasmes.

Veidot prasmi saskatīt tekstā vārdus, kas norāda uz darbības vietu un laiku, lai veicinātu
teksta izpratni.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Tautasdziesmas palīdz labāk iepazīt Latvijas kultūru. (V.Li.2.)
• Vārdnīcā vārdi sakārtoti alfabēta secībā. Lai ātri sameklētu vārdu vārdnīcā, ir jāzina
alfabēts. (V.Li.3.)
• Grāmatu, tekstu, ansambļu, grupu, studiju nosaukumus raksta ar lielo sākumburtu,
tāpat kā cilvēku vārdus. (V.Li.3.)
• Vārdus ar pus- un ne- pirmajā zilbē raksta kopā. (V.Li.3.)
• Daudziem vārdiem, tos lietojot kopā ar citiem vārdiem, mainās vārda beigas. Vārda
daļu, kura mainās, sauc par galotni. Galotne palīdz saistīt vārdus teikumā. Galotne
norāda uz vārda dzimti un skaitli. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Klausās citu stāstījumā par interesēm un nodarbēm brīvajā laikā, par izlasīto grāmatu,
uzdod precizējošus jautājumus.
• Saista ar savu pieredzi tekstā minēto problēmu (Man arī patīk/nepatīk spēlēt datorspēles.).
• Atbildot uz jautājumiem, nosauc pulciņus un citas interešu izglītības programmas (klubs,
koris, ansamblis, kopa, grupa, skola, studija u. c.), īsi stāsta par to, kādos pulciņos darbojas,
ko tur dara, par savām spējām (protu, varu), prasmēm (rokdarbi, kustības), interesēm un
vēlmēm, par saviem panākumiem un sasniegumiem sportā vai citās mācību jomās.
• Veido dialogus par ārpusstundu nodarbībām, izmantojot apgūtos jautājumus.
• Izmantojot gatavas teikumu konstrukcijas, izsaka savas vēlmes un attieksmi pret
nodarbēm (Man patīk/nepatīk dejot. Es gribu/negribu iet uz mūzikas skolu. Es gribētu
spēlēt futbolu.), prieku par citu panākumiem (Man prieks par tevi! Tu esi malacis! Cik jauki!
Lieliski!), izsaka domas par to, ko var darīt brīvajā laikā, noskaidro, ar ko patīk un nepatīk
nodarboties klasesbiedriem.
• Sadarbojoties pievērš klasesbiedru uzmanību, lietojot frāzes Klausies! Skaties! Re!.
Teksts un tekstveide
• Tekstā atrod nepieciešamo informāciju (darbības norises vietu un laiku, tālruņa numuru,
nosaukumus).
• Mācās atrast tekstā balstvārdus, kas nosauc tekstā minēto problēmu.
• Sadarbojoties veido pulciņu sarakstu.
• Raksta īsus stāstījuma un jautājuma teikumus par nodarbēm pēc skolas, papildina
teikumus, labo tos un pilnveido pēc skolotāja ieteikumiem.
• Īsi stāsta par izlasīto grāmatu pēc plāna.
Valodas struktūra
• Vārdu nozīmes noskaidrošanai sāk izmantot tulkojošo vārdnīcu.
• Zina alfabētu un prot to uzrakstīt.
• Lieto lielos sākumburtus mūzikas grupu, ansambļu un grāmatu nosaukumos.
• Mācās nosaukt skaitļa vārdus pulksteņa laika apzīmējumos (cikos?).
• Turpina mācīties lietot lietvārdus akuzatīvā, datīvā, lokatīvā.
• Lieto darbības vārdus vienkāršās tagadnes 1. un 3. personas formā, lai nosauktu darbības,
kuras veic interešu izglītības programmās, darinot rokdarbus.
• Darina, pareizi izrunā, lasa un raksta salikteņus ar pus- un ne- pirmajā zilbē.
• Saprot jēdzienus galotne, skaitlis, dzimte.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausās un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma vienkāršas uzbūves
tekstus par nodarbēm brīvajā laikā, par izlasīto tekstu, grāmatu, par nodarbošanos
pulciņos, par panākumiem, atbild uz jautājumiem par dzirdēto, uzdod precizējošus
jautājumus. (VLM.3.1.1.2.)
• Lasot vienkāršas uzbūves tekstus (vēstule, tabula, pasākumu programma, nodarbību
grafiks, diploms), atbild uz jautājumiem, atrod un pieraksta konkrētu informāciju.
(VLM.3.1.1.3.)
• Dialogā izsaka savas domas, sniedz informāciju par sevi, īsi stāsta par nodarbībām
pēc skolas, savām prasmēm. (VLM.3.1.1.6.)
• Saprot un lieto valodu informācijas noskaidrošanai, savas attieksmes un domu
izteikšanai. (VLM.3.1.1.9.)
• Vienkāršas uzbūves informatīvā tekstā atrod norises vietu, laiku, nosaukumus,
kontaktus. (VLM.3.2.1.4.)
• Pamana tekstā vārdus, kas nosauc tekstā minēto problēmu. (VLM.3.2.1.5.)
• Izmanto burtus un pieturzīmes teksta radīšanā, veidojot pulciņu sarakstu.
(VLM.3.2.1.8.)
• Attīsta izpratni par to, ka uzrakstītu tekstu var un vajag uzlabot. (VLM.3.2.1.9.)
• Veido nelielu mutvārdu runu par izlasīto grāmatu, balstoties uz plānu.
(VLM.3.2.1.10.)
• Vārdu nozīmes noteikšanai izmanto tulkojošo vārdnīcu. (VLM.3.3.1.1.)
• Pareizi noraksta drukātu tekstu, lieto lielos sākumburtus nosaukumos.
(VLM.3.3.1.4.)
• Teikumu veidošanā izmanto lietvārdus, darbības vārdus un vietniekvārdus, lietojot
tos gatavās gramatiskās konstrukcijās. (VLM.3.3.1.5.)
• Paplašina savu vārdu krājumu, darinot vārdus ar pus- un ne- pirmajā zilbē.
(VLM.3.3.1.6.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru:
uzklausīt dažādus viedokļus, sadarboties, izsakot savus priekšlikumus, idejas,
uzklausot citu domas, paužot prieku par citu sasniegumiem.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu korekti pārjautāt un precizēt jautājumu vai citu informāciju,
ja to nav sapratis.
(Tikumi – gudrība, atbildība; vērtība – latviešu valoda)

Jēdzieni: alfabēts, dzimte, skaitlis, runas norises vieta un laiks, vārda galotne, vārdnīca.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto informāciju par pulciņiem, nodarbību sarakstu, tabulu, vēstuli, detektīvmīklu, tulkojošo vārdnīcu;
veido domu karti, pulciņu sarakstu.
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Temata apguves norise
Kā pastāstīt par
nodarbēm brīvajā
laikā?

Izmantojot vārdu sarakstu, aizpilda tabulu par savām interesēm un nodarbēm brīvajā laikā, noskaidro (intervē) un stāsta, ko patīk un nepatīk darīt
brīvajā laikā pašam un klasesbiedriem, pēc parauga lietojot personvārdus datīvā (Karīnai patīk/nepatīk…) un darbības vārdus nenoteiksmē, tagadnes
vienskaitļa 1. un 3. personas formā savienojumos ar lietvārdiem (Es skatos multfilmas. Man patīk skatīties multfilmas.).

Lietvārds datīvā.
Lielie sākumburti
grāmatu nosaukumos.
Darbības vārdi
nenoteiksmē.
Kā noteikt darbības
vietu un laiku?

Pēta grāmatas un apgūst/atkārto vārdus autors, nosaukums, darbība, galvenie varoņi. Lasa plānu un noskaidro, kas ir plāns. Kopīgi veido plānu, pēc kura
varētu stāstīt par grāmatu: autors, nosaukums, par ko ir grāmata, kur un kad notiek darbība, kas ir galvenie varoņi. Vingrinās noteikt tekstā darbības
vietu un laiku, pasvītrojot tekstā vārdus, kas nosauc darbību, vietu, laiku, un nosakot, uz kādiem jautājumiem tie atbild.
Klausās skolotāja stāstījumu par viņa izlasīto grāmatu. Uzdod jautājumus.
Turpina dotos teikumus, rakstot par savu mīļāko grāmatu; grāmatas nosaukumu raksta ar lielo sākumburtu, liek pēdiņās. Lieto punktu teikuma beigās.
Pēc skolotāja norādījumiem labo un pilnveido uzrakstītos teikumus. Nosauc piemērus, kam vēl var būt nosaukumi (veikalam, kafejnīcai, spēlei, tortei u. c.).
Stāsta par izlasīto grāmatu pēc plāna, izmantojot uzrakstītos teikumus.

Kā izmantot vārdnīcu?
Tulkojošā vārdnīca.

Lasa tekstu, kurā vēstīts par nodarbēm brīvajā laikā un aizraušanos ar datorspēlēm. Vārdu nozīmes skaidrošanai mācās izmantot tulkojošo vārdnīcu
(pēta vārdnīcu, secina, kā tajā izkārtoti vārdi).
Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par izlasīto tekstu. Meklē tekstā un pasvītro vārdus, kas nosauc tekstā minēto problēmu. Izdomā tekstam virsrakstu.
Balstoties uz dotajiem vārdiem, frāzēm, izsaka savas domas par tekstā minēto problēmu (pārmērīga datorspēļu spēlēšana), saista to ar savu pieredzi.
Sadarbojoties veido domu karti par brīvā laika pavadīšanas iespējām (ko var darīt, ko nevajag darīt ilgi).
Mācās alfabētu, lai izmantotu tulkojošās vārdnīcas. Kārto vārdus alfabēta secībā. Veido sarakstus, rakstot vārdus alfabēta secībā.

Kā sarunāties par
nodarbībām pulciņos?
Lielie sākumburti pulciņu
nosaukumos.
Lietvārds lokatīvā.
Darbības vārdu
nolieguma formas.
Darbības vārdu
vienkāršās tagadnes
1. un 3. personas formas.
Galotne.

Izmantojot vārdu kartītes (deju, teātra, mūzikas, skola, pulciņš, studija u. c.), pēc parauga veido pulciņu nosaukumus (deju pulciņš, mūzikas skola).
Stāsta, kuros pulciņos darbojas tagad un/vai darbojās agrāk, ar atgādnes palīdzību lietojot izveidotos vārdu savienojumus lokatīvā.
Risinot detektīvmīklas, veido teikumus par nodarbošanos ar sportu un lieto darbības vārdus tagadnes 3. personas formā (Emīls nodarbojas ar futbolu.).
Pēc parauga stāsta par saviem panākumiem sportā vai citās jomās, lietojot darbības vārdus apgalvojuma un nolieguma formā. Veido “Panākumu
sienu”. Lasa diplomus, izsaka prieku par citu panākumiem (Man prieks par tevi! Tu esi malacis!).
Lasa informatīvu tekstu, atbild uz jautājumiem, atjauno sajaukto tekstu par veicamajām darbībām interešu izglītības programmās (Deju pulciņā es
dziedu dziesmas.), lietojot apgalvojuma un nolieguma formas (Deju pulciņā es nedziedu dziesmas. Es dejoju.). Pēta un secina, kā raksta vārdus ar nepirmajā zilbē – kopā vai šķirti. Darina vārdus ar ne- pirmajā zilbē.
Balstoties uz lasīto un atjaunoto tekstu, veido dialogus par nodarbībām pulciņos, stāsta, ko dara pulciņos, vērtē savas un citu spējas (lieto vārdus varu,
nevaru, protu, neprotu), izsaka savas vēlmes un attieksmi pret nodarbēm (lieto vārdus gribu, gribētu, negribu).
Pēta lietvārdu galotnes tabulā, tekstā un ar skolotāja palīdzību secina, kas ir galotne, kāda tai nozīme teikumā.
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Kā nosaukt pulksteņa
laiku (cikos?)?

Izmantojot pulciņu nodarbību sarakstus, vingrinās nosaukt pulksteņa laiku (Cikos sākas, cikos beidzas nodarbības, treniņš?), papildina teikumus,
izmantojot doto informāciju. Veido teikumus, stāstot par savu nodarbību režīmu.

Skaitļa vārdi pulksteņa
laika apzīmējumos.
Salikteņi ar pus- pirmajā
daļā.

Mācās pareizi izrunāt un izlasīt vārdus ar fiksēto otrās zilbes uzsvaru – salikteņi ar pus- pirmajā daļā (pusdivos).
Darina skaitļa vārdus ar pus- (pusvienos), pēta, kā raksta vārdus ar pus- pirmajā zilbē – kopā vai šķirti –, secina. Lieto skaitļa vārdus lokatīvā pulksteņa
laika apzīmējumos (cikos?). Mācās pareizi nosaukt skaitļa vārdus pulksteņa laika apzīmējumos.
Pēc parauga lieto nedēļas dienu nosaukumus lokatīvā (pirmdienās). Lasa dialogu paraugus un veido savus dialogus par nodarbību norises laiku.
Informatīvos tekstos meklē nepieciešamo informāciju: nodarbību laiku, vietu, tālruni, adresi u. c. Analizējot informāciju, vērtē apgalvojumus,
piemēram, salīdzinot mācību laiku un pulciņu nodarbību laiku, vērtē, vai skolēnam ir iespēja darboties konkrētajā pulciņā.

Pulciņi manā skolā
Lietvārds akuzatīvā.

Miķeļdiena
Darbi, Miķeļdienu
sagaidot.

Strādājot grupā, skolas tīmekļvietnē pēta piedāvāto pulciņu un interešu programmu sarakstu, izdomā un raksta, kādus pulciņus gribētu skolā;
vērtē savu darbu grupā. Darbojoties grupā, mācās pievērst uzmanību, iesaka, ko darīt (Paskaties! Skaties! Re! Rakstīsim! Klausies! Es piedāvāju. Redzi?).
Vienojas, kādas nodarbības vēlas skolā, ar skolotāja palīdzību raksta vēstuli skolas direktoram ar lūgumu izskatīt iespēju organizēt dažādus pulciņus
vai fakultatīvus.
Stāsta par izveidotajiem rokdarbiem Miķeļdienas izstādei (Kas tas ir? Ko izmantoja? Kas palīdzēja veidot? u. c.), mācās pozitīvi vērtēt citu veikumu
(Man patīk! Lieliski! Cik jauki!).
Mācās un deklamē tautasdziesmas par Miķeļiem.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Virsraksts, nosaukums, teikumu veidi (jautājuma, izsaukuma teikums), pieturzīmes teikuma beigās, vārdnīca, alfabēts, vēstule, domu karte,
tautasdziesma.

Svešvaloda

Tulkojošās vārdnīcas, alfabēts.

Sociālās zinības

Brīvā laika pavadīšana, interešu izglītība, saskarsmes kultūra.

Dabaszinības

Laiks (nedēļas, dienas, pulksteņa laiks).

Dizains un tehnoloģijas

Darinājumi no dabas materiāliem.

Metodiskais komentārs
Apgūstot tematu, skolēni mācās atbildēt uz jautājumiem Ko patīk/nepatīk darīt brīvajā laikā?
Kuros pulciņos darbojas? Ko dara pulciņos? Ko prot un neprot darīt? Kādi ir panākumi? Ar kādu
sportu nodarbojas? Cikos sākas un beidzas nodarbības? Kurās dienās ir nodarbības?
Lasot tekstus, skolēni vingrinās pareizi izrunāt latviešu valodai raksturīgās skaņas, lai
nostiprinātu 1. klasē apgūto.

izmantoti sasniedzamie rezultāti, ar kuriem skolotājs iepazīstina skolēnus katras stundas
sākumā, kā arī atgādnes. Skolēni mācās saprast, ko darīt, ja nezina kādu vārdu. Izmantojot
dažādus vienkāršus pašvērtējuma veidus, arī “Eiropas valodu portfeli”, skolēni mācās novērtēt savas prasmes un zināšanas. Izmantojot balsta frāzes, mācās vērtēt, vai izpildīja visu
uzdevumu, kāpēc kaut kas neveicās. Atbild uz jautājumiem Ko iemācījās stundā? Ko saprata?

Detektīvmīkla ir teksts, kuru lasot ir jāseko pavedieniem un jāatbild uz jautājumiem, piemēram, Ar kuru sporta veidu nodarbojas katrs no zēniem (volejbols, beisbols, basketbols, hokejs)?
Pavedieni: Jorenam jāsit ar nūju pa ripu. Viesturs trenējas sporta veidā, kura nosaukums sākas
ar viņa vārda pirmo burtu. Emīlam jāsit ar vāli pa bumbu. Ernests ir komandā labākais metienu
guvējs no trīspunktu līnijas. (Žurnāls “Pūcīte”, 2019, Nr. 6.) Šāds uzdevums ir skolēniem saistošs un attīsta loģisko domāšanu.
“Panākumu sienu” skolēni var veidot no medaļām un diplomiem, kurus saņēmuši par kādiem
sasniegumiem.
Temata apguves laikā skolēni mācās nosaukt darbības, kuras veikuši, pildot uzdevumus
(Ko es darīju? Izlasīju, atradu, pasvītroju, atbildēju uz jautājumiem…). Šim nolūkam tiek

Kas sanāca labi? Kurš uzdevums bija grūts? Ko vajadzētu atkārtot?
Mācās uzmanīgi klausīties klasesbiedru runu (Ko stāstīja tavs klasesbiedrs? Ko klasesbiedriem
patīk un nepatīk darīt brīvajā laikā? Ko prot, grib tavi klasesbiedri?). Lasot tekstus, dialogus,
skolotājs aicina skolēnus nosaukt, kas runā, par ko runā. Pēc grupu darba skolēni stāsta, ko
katrs darīja grupā, vai izpildīja uzdevumu, kāpēc. Skolēni tiek iepazīstināti ar papīra formāta
un elektroniskajām vārdnīcām. Skolēni izmanto vārdnīcas regulāri.
Būtu jāpievērš uzmanība skolēnu spējām iekļaujošās izglītības kontekstā. Skolēniem var
piedāvāt simulāciju spēles, kurās kāds iejūtas, piemēram, cilvēka ratiņkrēslā lomā. Tādējādi
skolēni mācās saprast dažādību pašu vidū, mācās palīdzēt, nevis noniecināt.
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2.1. Mēs skolā

2.2. Mēs mājās

2.3. Mēs mājās

2.4. Mēs sabiedrībā

2.5. Mēs sabiedrībā

2.6. Mēs pasaulē

Runāsim par nodarbībām
pēc skolas!

Runāsim par tuvāko
apkārtni!

Runāsim par svētkiem!

Sarunas par veselību

Runāsim par zoodārzu!

Kā pastāstīt par savām
spējām, prasmēm, vēlmēm
un sasniegumiem?
Kā sarunāties par nodarbībām
pulciņos?
Kā nosaukt pulksteņa laiku (cikos?)?
Kā izmantot vārdnīcu?
Kā izteikt prieku?
Kā rakstīt nosaukumus?
Kā noteikt darbības vietu un laiku?

Kā uzrakstīt adresi?
Kas ir vietvārdi
un kā tos rakstīt?
Kā pastāstīt par savu
ielu, pagalmu, pilsētu
vai ciematu?
Kā raksturot objektu
vai rīcību?
Kādi uzraksti ir
mums apkārt?

Kā uzrakstīt ielūgumu
uz dzimšanas dienu?
Kā pateikties
par dāvanām?
Kā apsveikt dzimšanas
dienā?
Kā pastāstīt par savu
dzimšanas dienu un
Ziemassvētku svinēšanu?
Kā nosaukt un uzrakstīt
datumu?

Kā sarunāties par savu
veselības stāvokli
un pašsajūtu?
Kā izteikt bažas un bailes?
Kā pamatot savas domas?

Parunāsim par
transportu!
Kā pastāstīt par
transportlīdzekļiem?
Kā pastāstīt, ar ko tu
proti braukt?
Kā atrast tekstā vajadzīgo
informāciju?
Kā salīdzināt priekšmetus
vai dzīvas būtnes?

Ko un kā var pastāstīt
par savvaļas dzīvniekiem?
Kā iegūt dažādu
informāciju par zoodārzu?

2.2. Mēs mājās. Runāsim par tuvāko apkārtni!
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 17 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Apgūt prasmi nosaukt dabas un citus objektus tuvākajā apkārtnē, to raksturīgākās pazīmes,
atrašanās vietu, lai stāstītu par savu ielu un tuvāko apkārtni, lai saprastu uzrakstus ielās.
Iemācīties nosaukt un rakstīt adresi, lai atbildētu uz jautājumiem Kur tu dzīvo? Kāda ir tava
adrese?
Iemācīties atbildēt uz jautājumiem par virzienu (Uz kurieni tu ej/brauc? Kurp tu dodies?).

Mācīties noteikt izlasītā literārā teksta tematu un vērtēt literārā tēla rīcību, balstoties uz
tekstu.
Mācīties rakstīt tekstu, lietojot lielos sākumburtus ielu un vietvārdu nosaukumos.
Mācīties rakstīt atsevišķus vārdus ar izrunas un rakstības atšķirībām.
Veidot priekšstatu par jēdzienu vietvārdi, lai atpazītu tos tekstā.

Apgūt preču un produktu nosaukumus, frāzes, lai veidotu prasmi sarunāties iepirkšanās
situācijās veikalā un tirgū, lai prastu raksturot produktu kvalitāti un salīdzināt cenu, saprastu
uzrakstus iepirkšanās vietās.

Mācīties atpazīt tekstā saziņas dalībnieku emocijas, lai veicinātu izteiksmīgu lasīšanu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Lai vērtētu tēla rīcību, ir jāsaprot, ko viņš darīja, jāpadomā, vai rīcība ir atbalstāma.
(V.Li.2.)
• Attēli palīdz labāk saprast izlasītā teksta saturu. (V.Li.2.)
• Ne vienmēr vārdus izrunā un raksta vienādi. Ir vārdi, kurus izrunā un raksta atšķirīgi.
(V.Li.3.)
• Vietvārdi ir vārdi, kas apzīmē pilsētu, ciematu, māju nosaukumus. Šos vārdus raksta
ar lielo sākumburtu. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Saprot dažādus sabiedriskajās vietās biežāk sastopamos uzrakstus (atlaide, akcija, pietura,
ieeja, izeja u. c.).
• Nosauc dažādus objektus tuvākajā apkārtnē (veikals, aptieka, kafejnīca, parks, pasts,
laukums u. c.), atbildot uz jautājumiem; stāsta par savu ielu, pagalmu, tuvāko apkārtni,
nosaucot objektus un to raksturīgākās īpašības, to atrašanās vietu (pie, netālu, aiz, starp,
blakus).
• Atbild uz jautājumiem Kur tu dzīvo? Kāda ir tava adrese? Uz kurieni tu ej/brauc?
Kurp tu dodies? Kur tas atrodas? Atšķir vārdu kur un kurp nozīmi.
• Izmantojot balstvārdus, jautājumus, stāsta par attēliem (saldumu veikalā, tirgū),
nosaucot personas, vietu, darbības, raksturīgākās īpašības, darbību secību.
• Izteiksmīgi lasa literāru tekstu, dzejoli, dialogus.
Teksts un tekstveide
• Izsaka savas domas par literārā teksta tēlu, tā rīcību.
• Stāsta, par ko ir izlasītais teksts.
• Izmantojot balstvārdus, sadarbojoties ar pieaugušajiem, raksta nelielu savas ielas
vai pagalma aprakstu.
• Pēc parauga raksta adresi.
Valodas struktūra
• Lieto lielos sākumburtus vietvārdos, ielu nosaukumos.
• Pareizi raksta atsevišķus vārdus ar izrunas un rakstības atšķirībām (ciemats, kafejnīca,
pasts, mīksts, ciets, svaigs u. c.).
• Lieto apdzīvotu vietu, objektu nosaukumus nominatīvā, akuzatīvā un lokatīvā.
• Lieto prievārdu uz ar lietvārdu vienskaitļa akuzatīvā, norādot virzienu (Es eju … uz kurieni?).
• Saprot prievārdu pie, starp, aiz, pusprievārda blakus nozīmi un mācās tos lietot.
• Prot tekstā atpazīt vārdus, kas nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, objektus, dabas
parādības.
• Saprot jautājuma ko? nozīmi un uzdod šo jautājumu pēc darbības vārdiem redzēt, iedot,
parādīt u. c.
• No īpašības vārdiem darina apstākļa vārdus lēti, dārgi, izdevīgi.
• Lieto objektu raksturošanai sieviešu un vīriešu dzimtes īpašības vārdus, saskaņo tos
ar lietvārdu nominatīvā.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausās un kopumā saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma vienkāršas
uzbūves tekstus par objektiem apkārtējā vidē, atstāsta dzirdēto un redzēto
informāciju. (VLM.3.1.1.2.)
• Saprot ikdienā uz ielas sastopamos informatīvos tekstus. (VLM.3.1.1.3.)
• Atbild uz jautājumiem par savu ielu, pagalmu. (VLM.3.1.1.6.)
• Pamana tekstā tēlu vai saziņas dalībnieku emocijas un attēlo tās, izteiksmīgi lasot
dzejoli, prozu. (VLM.3.1.1.8.)
• Saskata daiļliteratūras tekstā vārdus, kas raksturo galvenos tēlus. (VLM.3.2.1.2.)
• Nosaka vienkāršas uzbūves informatīva teksta galveno domu. (VLM.3.2.1.4.)
• Veido īsu, vienkāršu rakstītu tekstu par savu pagalmu vai ielu, izmantojot
jautājumus. (VLM.3.2.1.6.)
• Pareizi noraksta drukātu tekstu, labo to pēc parauga. Lieto lielos sākumburtus
zināmajos vietvārdos. (VLM.3.3.1.4.)
• Lieto darbības vārdus vienkāršās tagadnes un vienkāršās pagātnes 1., 2. un
3. personas formās, saskaņo īpašības vārdus ar lietvārdiem nominatīvā. (VLM.3.3.1.5.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu veikt pierakstus (piezīmes), lai mācītos sevi organizēt darbam
un izmantotu šos pierakstus, veidojot savus mutvārdu vai rakstveida tekstus.
(Tikumi – atbildība, centība, gudrība; vērtība – darba tikums)
• Analizējot literāro tekstu varoņu īpašības un rīcību, attīsta ieradumu saskatīt citu
cilvēku viedokli, uztvert viņu emocijas, lai labāk saprastu sevi un veidotu attiecības
ar apkārtējiem.
(Tikumi – tolerance, laipnība, līdzcietība; vērtība – cilvēka cieņa)

Jēdzieni: adrese, vietvārds.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto uzrakstus veikalā, uz ielas, informāciju iepirkumu čekā, literāru tekstu, videoierakstu, prezentāciju;
veido adreses pierakstu, aprakstu.
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Temata apguves norise
Kur tu dzīvo?
Kā uzrakstīt adresi?
Kas ir vietvārdi
un kā tos rakstīt?

Lai atkārtotu iepriekš apgūto leksiku, nosauc, ko redz pa logu. Vārdus apkopo sarakstā, pārrunā, ko tie apzīmē, kā tos var sagrupēt (priekšmeti,
dzīvas būtnes, objekti, dabas parādības, darbības). Spriež, kuri vārdi atbild uz jautājumu kas?. Papildina sarakstu ar saviem piemēriem.
Mācās nosaukt apdzīvotas vietas, izmantojot attēlus (pilsēta, ciemats, lauki, pagasts), nosauc, kur dzīvo, lietojot lietvārdus lokatīvā (Kur tu dzīvo?
Es dzīvoju pilsētā, laukos, ciematā.). Veido jautājumus (Kur dzīvo tava vecmāmiņa, krustmāte, tavs brālēns, ... ?), lai noskaidrotu citu personu dzīvesvietu.
Veido nelielus dialogus, izmantojot izveidotos jautājumus.
Pēta aploksnes ar adresēm, veido vārdnīcu, ierakstot vārdus iela, mājas nosaukums, numurs, dzīvokļa numurs, ciems, pagasts, novads, pasta indekss.
Pēc adresēm nosaka, kur dzīvo adresāti (Elīna dzīvo Liepājā.). Pēc parauga mācās rakstīt savu un radinieku/draugu adresi, izmantojot atgādni par vārdu
un uzvārdu formām datīvā (kam?). Izsaka domas par to, kāpēc cilvēkiem jāzina sava adrese.
Lasa vietvārdu definīciju (Vietvārdi ir vārdi, kas apzīmē pilsētu, ciematu, māju nosaukumus.). Sameklē adresēs vietvārdus. Veido spriedumus: “Celmiņi”
ir mājas nosaukums. Tātad tas ir vietvārds.
Pēta savas dzīvesvietas karti/shēmu un lasa ielu nosaukumus, interpretē un noskaidro to nozīmi, izmantojot tulkojošo vārdnīcu; izdomā savus ielu
nosaukumus, izmantojot atgādni par lietvārdu ģenitīva formu veidošanu.
Vērtē savas valodas prasmes pēc piedāvātajiem kritērijiem.

Kas ir mums apkārt?
Kā nosaukt dabas
un citus objektus
tuvākajā apkārtnē?
Kā raksturot objektu
vai rīcību?
Lietvārdi lokatīvā.
Lietvārdu un īpašības
vārdu saskaņošana.
Vārdi ar izrunas un
rakstības atšķirībām.
Darbību secība.

Iepazīstas ar skolotāja izdomāta personāža “atsūtīto” prezentāciju par savu tuvāko apkārtni. Izmantojot vizuālu informāciju, atkārto/mācās nosaukt
dažādus objektus tuvākajā apkārtnē (veikals, aptieka, kafejnīca, parks, pasts, laukums, mežs, ezers, pļava, tilts u. c.). Uztver ar dzirdi un raksta vārdus tilts,
veikals, kafejnīca, pasts u. c., tad salīdzina uzrakstīto ar paraugu, spriež un secina, ka vārda izruna ne vienmēr sakrīt ar tā rakstību. Lai nostiprinātu
zināšanas, veido vārdu kartes un spēlē vārdu spēles, piemēram, atlasot vārdus, kas nosauc objektus pie mājām, vai grupējot vārdus kategorijās: ēkas,
dabas objekti u. c., veidojot savu iedomātā ciemata vai pilsētas plānu, kolāžu, maketu, pareizi uzrakstot objektu nosaukumus.
Klausās tekstu par kāda personāža dienas gaitām un, lai atbildētu uz jautājumu kur bija?, atlasa kartītes ar atbilstošiem attēliem un vārdu formām,
stāsta vai raksta, kur personāžs bija, lietojot lietvārdus lokatīvā un apstākļa vārdus vispirms, tad, pēc tam (Roberts vispirms bija aptiekā, tad bibliotēkā,
pēc tam veikalā.).
Kopā ar pieaugušajiem dodas uz kādu objektu, fotografē to (iepriekš noskaidrojot, vai to ir atļauts darīt) un vēlāk fotogrāfijas izmanto, lai mācītos
aprakstīt ēkas ārējo un iekšējo izskatu, nosaucot namu raksturīgākās īpašības (vecs, jauns, liels, mazs, grezns, necils, skaists, sakopts u. c.), īpašības
vārdus saskaņojot skaitlī un dzimtē ar lietvārdiem. Veido vai izmanto atgādnes par lietvārdu un īpašības vārdu saskaņošanu. Mācās stāstīt par redzēto.
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Uz kurieni tu dodies?
Kur atrodas?
Prievārdi pie, starp, aiz,
apstākļa vārds blakus.
Lietvārdi akuzatīvā.
Salīdzinājuma
konstrukcijas.
Uzraksti veikalā.
Skaitļa vārdi.

Spēlējot spēles, veidojot lomu dialogus, veidojot teikumus pēc attēliem, mācās atbildēt uz jautājumiem (Uz kurieni tu ej/dodies? Uz kurieni viņš/viņa/viņi/
viņas iet/brauc/skrien/steidzas?). Vingrinās lietot prievārdu uz ar lietvārdu vienskaitļa akuzatīvā, norādot virzienu (Es eju uz…). Izmantojot vārdus netālu,
tepat, blakus, prievārdus pie, starp, aiz, pēc shēmas vai attēla mācās atbildēt uz jautājumiem (Kur te ir veikals/aptieka/pietura?). Veido lomu dialogus.
Komiksos vai dialogos ieraksta situācijai atbilstošas frāzes.
Izmantojot veikalu reklāmas bukletus, mācās nosaukt produktu cenas, salīdzina tās, lietojot vārdus dārgāk, lētāk, izdevīgāk, kā arī salīdzināmās
konstrukcijas pats dārgākais, pats lētākais.
Veido lomu spēles, jautājumus, dialogus par pirkumu čekos ietverto informāciju. Sameklē čekā konkrētu informāciju (preces nosaukums, cena, svars,
datums u. c.).
Pēta uzrakstus veikalos (pieraksta tos apmeklējuma laikā) un reklāmas bukletos, noskaidro to nozīmi (akcija, atlaide u. c.).
Novērtē savas prasmes un zināšanas pēc piedāvātajiem kritērijiem, ar skolotāja palīdzību izvirza sev uzdevumus valodas apguvē.

Pepija iepērkas

Spēlē ideju spēli (iedomājas, ko darītu, ja būtu daudz naudas).

Literāra teksta temata
noteikšana un literārā
tēla raksturošana.
Emociju atpazīšana runā.

Stāsta par attēlu (piemēram, Pepija saldumu veikalā), lasa tekstu un pasvītro frāzes, kuras Pepija izmanto iepērkoties.
Pasvītro tekstā vārdus, kas raksturo teksta varoņu emocijas. Mācās lasīt izteiksmīgi, attēlojot šīs emocijas.
Sadarbojoties ar klasesbiedru, veido jautājumus par tekstu, atbild uz citu izveidotajiem jautājumiem.
Prognozē teksta turpinājumu, salīdzina ar oriģinālu.
Stāsta, par ko ir šis teksts, izmantojot balstvārdus; izsaka savas domas par Pepijas rīcību. No piedāvātajiem vārdiem izvēlas tos, kuri precīzāk raksturo
Pepiju. Mācās pamatot savu vērtējumu ar piemēriem/citātiem no teksta.

Gadatirgus
Lietvārdi nominatīvā,
akuzatīvā, lokatīvā.

Skatās videoierakstu par gadatirgu, no vārdu saraksta atlasa vārdus, kas nosauc gadatirgū pārdodamās preces (saldumi, pastalas, keramika, svilpīte,
kliņģeris u. c.). Stāsta, vai ir bijuši gadatirgū, kur, kad, ar ko?
Analizē teikumus, kuros lietotas dažādas vārda tirgus formas, veido atgādni. Nosauc līdzīgu vārdu piemērus (ledus, medus u. c.). Iesaista šos vārdus teikumos.
Spriež, vai vārdi tirgus un tirdziņš ir līdzīgi. Izmantojot vārdnīcas, sameklē vārdus, kas sākas ar tirg-, tirdz-.
Izmantojot balstvārdus vai jautājumus, raksta teikumus par attēlu (gadatirgus), lietojot lietvārdus nominatīvā, akuzatīvā un lokatīvā. Izmantojot
balstvārdus, izsaka pārdomas, ar ko gadatirgus atšķiras no ikdienas tirgus.
Klausās tekstu par gadatirgu un novērtē apgalvojumus (pareizi/nepareizi), stāsta, ko uzzināja par tirgu, rakstiski papildina teikumus. Stāsta, ko ģimene
pērk tirgū, kāpēc pērk tirgū.
Lasa literāru tekstu, piemēram, V. Ļūdēna dzejoli “Kartupeļi”, radoši papildina to, dzied dziesmu par kartupeļiem.
Rīko Mārtiņdienas tirdziņu. Stāsta par piedzīvoto.
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Mana iela.
Mans pagalms
Uzraksti ielās, objektu
nosaukumi.

Fotografē uzrakstus, tekstus, kurus redz, ejot no skolas uz mājām; kopā ar skolotāju noskaidro to saturu un nozīmi.
Lasot skolotāja sagatavoto maršruta aprakstu ar uzrakstiem un norādēm, atzīmē maršrutu kartē.
Sadarbībā ar pieaugušajiem īsteno projektu “Mana iela” vai “Mans pagalms”, iepriekš to kopīgi izplānojot.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda (dzimtā valoda)

Adreses pieraksts, uzrakstu un izkārtņu informācija, balstvārds, literārais tēls.

Sociālās zinības

Adrese, jēdzieni izdevīgi, atlaide, akcija, vēsturiskās izmaiņas tuvākajā apkārtnē, kultūrvēsturiski objekti.

Dabaszinības

Apkārtne, karte, pārvietošanās un kustība, veselīga pārtika.

Matemātika

Cenas u. c. skaitļi iepirkšanās čekā, cenu salīdzināšana, naudas vienības, objektu skaits.

Dizains un tehnoloģijas vai vizuālā māksla

Projekta noformēšana un zīmējumi “Mana iela”/”Mans pagalms”, mākslas objekti tuvākajā apkārtnē, uzraksti un izkārtnes.

Metodiskais komentārs
Šajā tematā ir svarīgi pievērst skolēnu uzmanību tekstiem tuvākajā apkārtnē, atbalstot
dabīgo interesi par tiem. Daudzu tekstu izpratne ir nepieciešama skolēnu ikdienas dzīvē,
viņu drošībai, iepērkoties, pārvietojoties, apmeklējot sabiedriskās vietas un pasākumus.
Šim nolūkam izmantojami uzraksti apkārtējā vidē (norādes, piemēram, ieeja, izeja, ielu
nosaukumi, dažādu organizāciju, objektu nosaukumi), biežāk sastopamie uzraksti veikalos
(atlaide, akcija, nodaļu nosaukumi), informācija uz precēm (derīguma termiņš, sastāvs, cena,
svara mērvienības), informācija čekos (datums, summa, preces, skaitļa vārdi).
Temata ietvaros pastāvīgi tiek veidota prasme atpazīt tekstā lietvārdus, pievēršot uzmanību
to nozīmei (vārdi, kas nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, objektus, dabas parādības) un
veidojot prasmi uzdot jautājumu kas?.
Lai skolēnos veidotos atziņa, ka latviešu valodā ir vārdi, kurus neraksta tāpat kā izrunā,
jāpiedāvā iespēja pētīt, salīdzināt, rakstīt vārdus ar izrunas un rakstības atšķirībām (pasts,
ciemats, novads u. c.). Skolēni var izteikt savas idejas, kā pārbaudīt vārdu rakstību.

Projektu “Mana iela” vai “Mans pagalms” īsteno, sadarbojoties dažādu priekšmetu skolotājiem un, vēlams, iesaistot arī vecākus. Iespējamās aktivitātes: fotografē/zīmē objektus,
stāsta/raksta par to, kāda ir iela/pagalms, kas atrodas šajā ielā/pagalmā, kādi ievērojami
objekti tur ir, noskaidro vēsturiskus faktus, kā izskatījās iela/pagalms agrāk u. c. Veido izstādi
par godu Latvijas dzimšanas dienai. Prezentē izstādi citu klašu skolēniem, skolotājiem.
Pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanai skolēniem var piedāvāt atbildēt uz šādiem jautājumiem: Kurš uzdevums tev sagādāja grūtības? Kādas grūtības tev bija? Kas tev var palīdzēt tikt
galā ar šīm grūtībām? Skolēni mācās novērtēt savas prasmes un zināšanas pēc piedāvātajiem
kritērijiem, izvirzīt sev uzdevumus valodas apguvē (Ko tu atkārtosi?).
Vērtējot skolēnu prasmes, jāpievērš uzmanība prasmei sarunāties (izteikt savu viedokli,
uzklausīt citu viedokli, uzdot jautājumus sarunbiedram), sadarboties (saglabāt labvēlīgu
attieksmi pret citiem; kopīgi darbojoties, kontrolēt savas emocijas; uzņemties pienākumus
un pildīt tos).
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2.1. Mēs skolā

2.2. Mēs mājās

2.3. Mēs mājās

2.4. Mēs sabiedrībā

2.5. Mēs sabiedrībā

2.6. Mēs pasaulē

Runāsim par nodarbībām
pēc skolas!

Runāsim par tuvāko
apkārtni!

Runāsim par svētkiem!

Sarunas par veselību

Runāsim par zoodārzu!

Kā pastāstīt par savām
spējām, prasmēm, vēlmēm
un sasniegumiem?
Kā sarunāties par nodarbībām
pulciņos?
Kā nosaukt pulksteņa laiku (cikos?)?
Kā izmantot vārdnīcu?
Kā izteikt prieku?
Kā rakstīt nosaukumus?
Kā noteikt darbības vietu un laiku?

Kā uzrakstīt adresi?
Kas ir vietvārdi
un kā tos rakstīt?
Kā pastāstīt par savu
ielu, pagalmu, pilsētu
vai ciematu?
Kā raksturot objektu
vai rīcību?
Kādi uzraksti ir
mums apkārt?

Kā uzrakstīt ielūgumu
uz dzimšanas dienu?
Kā pateikties
par dāvanām?
Kā apsveikt dzimšanas
dienā?
Kā pastāstīt par savu
dzimšanas dienu un
Ziemassvētku svinēšanu?
Kā nosaukt un uzrakstīt
datumu?

Kā sarunāties par savu
veselības stāvokli
un pašsajūtu?
Kā izteikt bažas un bailes?
Kā pamatot savas domas?

Parunāsim par
transportu!
Kā pastāstīt par
transportlīdzekļiem?
Kā pastāstīt, ar ko tu
proti braukt?
Kā atrast tekstā vajadzīgo
informāciju?
Kā salīdzināt priekšmetus
vai dzīvas būtnes?

Ko un kā var pastāstīt
par savvaļas dzīvniekiem?
Kā iegūt dažādu
informāciju par zoodārzu?

2.3. Mēs mājās. Runāsim par svētkiem!
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 17 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Apgūt prasmi nosaukt ģimenes svētkus, dāvanas, galda klājuma un telpas noformējuma
elementus, veicamās darbības, datumu, lai varētu pastāstīt par gatavošanos svētkiem, to
norisi (Ziemassvētki un dzimšanas diena) un veidotu prasmi sarunāties svētkos.
Mācīties izteikt ielūgumu ciemos, atteikties vai piekrist ielūgumam, uzrakstīt apsveikumu,
izteikt novēlējumu, pateikties par dāvanām, izteikt izbrīnu.

Pilnveidot prasmi raksturot vidi, personas, priekšmetus, saskatot tekstā atbilstošus vārdus
(vārdus, kas atbild uz jautājumu kāds? kāda?).
Mācīties izvēlēties valodas līdzekļus un pieturzīmes atbilstoši saziņas veidam un adresātam
(ielūgums, īsziņa).
Attīstīt prasmi izteiksmīgi deklamēt un skaidri runāt iemācītu tekstu lomās.

Turpināt vingrināties saskaņot vārdus teikumos.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Ielūdzot kādu uz svētkiem, mēs viņu uzrunājam. (V.Li.1.)
• Ielūgumam un apsveikumam ir noteikta forma un saturs. (V.Li.2.)
• Kad rakstos izsaka novēlējumu, aicinājumu, stipras jūtas, prieku vai uzrunā kādu,
teikuma beigās lieto izsaukuma zīmi. (V.Li.3.)
• Vārdam uz ir vairākas nozīmes: tas norāda novietojumu (uz galda) vai virzienu (uz skolu).
(V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Prot nosaukt svētkus, kurus svin ģimenē (dzimšanas diena, vārdadiena, Ziemassvētki,
Jaunais gads), tradicionālos ēdienus, galda piederumus, dāvanas, interjera priekšmetus,
svētku aksesuārus, datumu.
• Veido dialogus par dzimšanas dienas, Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām, gatavošanos
svētkiem, svinēšanu un dāvanām.
• Prot uzaicināt uz dzimšanas dienu, piekrist vai atteikties ierasties ciemos, apsveikt
svētkos, izteikt novēlējumu, pateikties par viesmīlību, par saņemtajām dāvanām, izteikt
izbrīnu par dāvanu.
• Darbojoties kopā ar klasesbiedriem, apspriež, ko darīt, atsakās, piekrīt, lūdz palīdzību,
atgādina, izsaka savas domas, vērtē.
• Deklamē dzejoļus, skaidri runā iemācītu tekstu lomās.
Teksts un tekstveide
• Lasa literārus tekstus par dzimšanas dienas un Ziemassvētku svinēšanu un atbild
uz jautājumiem, saskata tekstos vārdus, kas raksturo priekšmetus, vidi.
• Atstāsta tekstu, iejūtoties kāda teksta varoņa lomā.
• Pēc parauga raksta ielūgumu uz dzimšanas dienu, apsveikumu Ziemassvētkos
un dzimšanas dienā, vēstuli Ziemassvētku vecītim.
• Īsi stāsta par mājas iekārtojumu, gatavošanos dzimšanas dienai, Ziemassvētkiem,
svētku norisi.
Valodas struktūra
• Lieto izsaukuma zīmi rosinājuma teikuma, izsaukuma teikuma, vēlējuma teikuma
un uzrunas konstrukcijas beigās.
• Lieto lielo sākumburtu svētku nosaukumos (Ziemassvētki).
• Lieto vārdus dāvināt un uzdāvināt vienkāršo laiku formās.
• Lieto darbības vārdus vienkāršās pagātnes 1. personas formā (es apsveicu, izcepu,
uzklāju, izrotāju u. c.).
• Lieto prievārdu uz novietojuma nozīmē (uz galda).
• Nosauc ar kārtas skaitļa vārdiem (1.–31.) datumu savienojumā ar mēneša nosaukumu
lokatīvā (kad? kurā datumā, mēnesī?).
• Pēc parauga lieto uzrunas konstrukcijas apsveikumos un ielūgumos.
• Pēc parauga lieto lietvārdus vienskaitļa un daudzskaitļa akuzatīvā. (VLM.3.3.1.5.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Veido vienkāršus monologus un dialogus par gatavošanos svētkiem un to norisi.
(VLM.3.1.1.6.)
• Lieto valodu savas attieksmes paušanai, vērtēšanai, savstarpējai komunikācijai.
(VLM.3.1.1.9.)
• Lasa literārus tekstus, saskata vārdus, kas raksturo priekšmetus un vidi. (VLM.3.2.1.3.)
• Pēc parauga raksta apsveikumu dzimšanas dienā. (VLM.3. 2.1.7.)
• Izmanto apgūto vārdu krājumu saziņas situācijās, ielūdzot uz svētkiem, apsveicot
svētkos, stāstot par savu pieredzi dzimšanas dienas un Ziemassvētku svinēšanā.
(VLM.3.3.1.2.)
• Veido saprotamu, ar personisko pieredzi saistītu mutvārdu runu par dzimšanas dienas
un Ziemassvētku svinēšanu. Reaģē uz klausītāju jautājumiem. (VLM.3.2.1.10.)
• Teksta veidošanā izmanto vienkāršus teikumus. Lieto izsaukuma zīmi rosinājuma
teikuma, izsaukuma teikuma, vēlējuma teikuma un uzrunas konstrukcijas beigās.
(VLM.3.3.1.8.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru:
ievēro saziņas kultūru, veidojot rakstisku ielūgumu un apsveikumu.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)

Jēdzieni: ielūgums, apsveikums.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto ielūgumu uz dzimšanas dienu, īsziņu ar ielūgumu, kalendāru, dzejoli, literāru tekstu, lugu, tekstu apsveikuma kartītē, vēstuli;

veido klases skolēnu dzimšanas dienas kalendāru, veicamo darbu sarakstu, gatavojoties dzimšanas dienai, ielūgumu uz dzimšanas dienu, ielūgumu īsziņā, apsveikuma kartīti
Ziemassvētkos, dzimšanas dienas atstāstu, iejūtoties teksta varoņu lomās (jubilārs, ciemiņš, mamma), vēstījumu par dzimšanas dienas svinēšanu, vēstuli Ziemassvētku vecītim.
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Temata apguves norise
Svētki manā ģimenē
Kuri svētki man patīk?
Dzimšanas diena
Kā uzrakstīt ielūgumu
uz dzimšanas dienu?
Kā uzrakstīt apsveikuma
kartīti?
Kā pateikties
par dāvanām?
Kā pastāstīt par savu
dzimšanas dienu?
Kā nosaukt un uzrakstīt
datumu?
Kārtas skaitļa vārdi
datumā.
Prievārds uz novietojuma
nozīmē.
Lietvārdu vienskaitļa un
daudzskaitļa akuzatīvs.

Apkopo savu pieredzi svētku svinēšanā, veido domu karti, nosaucot vārdus, kas asociējas ar svētkiem. Izvēloties no svētku saraksta, nosauc svētkus,
kurus svin ģimenē, nosauc mīļākos svētkus, pamato ar piemēriem (Man ļoti patīk Ziemassvētki. Man patīk saņemt dāvanas.).
Atrod kalendārā savu dzimšanas dienu un vārdadienu, mācās nosaukt datumu, mēnesi. Noskaidro, kurā datumā svin kalendāros neierakstīto vārdu
dienu, salīdzina, kurš klasē ir visjaunākais, kurš visvecākais, veido klases skolēnu dzimšanas dienas kalendāru. Vingrinās nosaukt datumu.
Izmantojot savu pieredzi, nosauc, kur cilvēki svin dzimšanas dienu, vērtē, kur patīk svinēt, kur gribētu svinēt savu dzimšanas dienu, pamato savas
domas. (Veido teikumus no balsta frāzēm un vārdiem.)
Lasa tekstu par dzimšanas dienas svinēšanu, noskaidro izcelto vārdu nozīmi, stāsta, kā noskaidroja vārda nozīmi.
Grupā veido veicamo darbu sarakstu, kas jāpadara, gatavojoties dzimšanas dienai.
Izpēta ielūgumus un secina, ko parasti raksta ielūgumos. Noskaidro vārda uzrunāt nozīmi. Pasvītro ielūgumos lielos sākumburtus un stāsta, kāpēc
lietots lielais burts (personvārdi, nosaukumi). Pēc parauga raksta ielūgumu uz dzimšanas dienu. Izpēta īsziņās rakstītos ielūgumus un salīdzina ar
oficiāliem ielūgumiem, raksta īsziņā ielūgumu saviem draugiem. Veido plašākus dialogus, izmantojot ielūgumos ietverto informāciju (laiks, vieta),
mācās piekrist uzaicinājumam vai atteikties no tā.
Lasa tekstu par dzimšanas dienas svinēšanu, mācās saprast teikumu nozīmi pēc attēliem, atrod tekstā vārdus, kas raksturo dažādus priekšmetus, vidi,
vingrinās veidot teikumus ar īpašības vārdiem, stāstot par istabas iekārtojumu, galda klājumu, gatavošanos ciemiņu uzņemšanai. Grupā izdomā svētku
galda klājumu un stāsta par to (Uz galda ir...).
Lasa dāvanu nosaukumus, papildina sarakstu, stāsta, ko gribētu saņemt dāvanā. Diskutē, kāda dāvana ir labāka – pirkta vai pašu rokām gatavota.
Mācās apsveikt un pateikties par saņemto dāvanu, pēc parauga raksta apsveikuma kartīti, lietojot uzrunas konstrukcijas. Salīdzina apsveikuma frāzes
dažādās valodās. Iemācās apsveikuma dziesmiņu.
Lasa tekstu, atrod informāciju par to, ko darīja bērni dzimšanas dienā. Prognozē, kāda varētu izskatīties istaba pēc dzimšanas dienas svinībām,
salīdzina ar tekstu. Iejūtoties teksta varoņu lomās (jubilārs, ciemiņš, mamma), atstāsta tekstā aprakstīto dzimšanas dienu no dažādiem skatpunktiem.
Apkopo informāciju un kopā veido plānu stāstījumam par dzimšanas dienu. Raksta vai stāsta par savu vai izdomātu dzimšanas dienu, vērtē un uzlabo
savu tekstu.
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Ziemassvētki
Kā pastāstīt
par gatavošanos
Ziemassvētkiem?
Vēstule Ziemassvētku
vecītim.
Vārdu dāvināt un
uzdāvināt vienkāršo
laiku formas.

Izmantojot attēlus, vārdu kartītes, savu pieredzi, meklē atbildi uz jautājumiem Kas norāda uz to, ka tuvojas Ziemassvētki? Kas ir mainījies apkārtnē?
Mācās nosaukt dažādus Ziemassvētku simbolus, veido vārdnīcu. Spēlē loto vai citas vārdu spēles, lai nostiprinātu tematā apgūto leksiku.
Strādājot pārī vai mazā grupā, lasa vienkāršus, īsus tekstus par latviešu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām (eglītes rotāšana, mājas uzkopšana un
izrotāšana, dāvanu dāvināšana, svētku mielasts, vakarēšana, ciemošanās, budēļi), patstāvīgi noskaidro nezināmo vārdu nozīmi, teksta saturu. Izjautā
cits citu, atrod atbildes uz jautājumiem Ar ko rotā eglīti? Cik ēdieniem ir jābūt uz Ziemassvētku galda? u. c. un pieraksta tās. Pēc darba izpildes pārbauda
atbilžu pareizību un pareizrakstību pēc parauga. Stāsta, kādas Ziemassvētku tradīcijas ir ģimenē.
Pārrunā dāvināšanas tradīcijas. Apdomā atbildes uz jautājumiem Kādu dāvanu tu gribētu uzdāvināt? Ko var uzdāvināt, ja nav naudas? un izsaka savas
idejas. Raksta uz lapiņām dāvanu nosaukumus un novēlējumus (Priecīgus Ziemassvētkus!) un liek lapiņas dāvanu kastē/burkā. Izvelk “dāvanas”
no kastes/burkas un pateicas par tām.
Grupā vingrinās lasīt/rakstīt tekstu pēc parauga, lietot apgūtās frāzes savstarpējai komunikācijai. Katra grupa saņem dāvanu kasti ar uzdevumu,
piemēram, kasti ar apsveikuma kartītēm un uzdevumu izveidot savu apsveikuma kartīti, kasti ar vēstulēm Ziemassvētku vecītim un uzdevumu
uzrakstīt savu vēstuli, kasti ar atrisināmu krustvārdu mīklu un uzdevumu izveidot savu mīklu, kasti ar nelielu tekstu vai attēlu par labajiem darbiem
(palīdzība kādam) un uzdevumu izdomāt un pastāstīt, ko varētu darīt, lai palīdzētu vai sagādātu kādam prieku Ziemassvētku laikā, u. c.
Lasa Ziemassvētku dzejoļus, atrod vārdus, kas raksturo šo laiku (klusums, miers, prieks u. c.), veido ilustrācijas dzejoļiem un stāsta par tām, mācās
izteiksmīgi deklamēt dzejoli.
Lasa Ziemassvētku ludziņu un iestudē to, izmantojot drāmas metodi.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Ielūgums, apsveikums, datuma pieraksts, uzruna, vārda nozīme, īsziņa, vēstule, saraksts, literārais varonis/tēls.

Sociālās zinības

Svētku izdevumu budžets, kultūru dažādība, labdarība, uzvedības etiķete.

Dabaszinības

Kalendārs, mēneši.

Matemātika

Priekšmetu nosaukšana pēc kārtas, svētku izdevumu aprēķināšana.

Vizuālā māksla

Ilustrācija dzejolim.

Mūzika

Svētku un apsveikumu dziesmas.

Dizains un tehnoloģijas

Klases dzimšanas dienas kalendārs, dāvanas noformēšana.

Metodiskais komentārs
Skolēni lasa tekstu un noskaidro tekstā izcelto vārdu nozīmi, izmantojot katrs savu stratēģiju. Skolēni stāsta, kā ir noskaidrojuši vārda nozīmi (Pajautāju skolotājam/klasesbiedram.
Sameklēju vārdnīcā. Lasīju teikumu un domāju, ko šis vārds varētu teikumā nozīmēt. Sapratu
vārdu skaidrojumu. Skatījos zīmējumus.), izlasa teikumus ar šiem vārdiem, veido vārdu savienojumus ar šiem vārdiem, lietojot citu kontekstu (piemēram, tuvojas svētki – tuvojas vilciens,
sarīkosim ballīti – sarīkosim talku u. c.).
Lai varētu stāstīt par dzimšanas dienu, skolēni veido domu karti. Skolotājs var iedot gatavus
jautājumus, un skolēni veido stāstījuma plānu. Skolēns var stāstīt par savu dzimšanas dienu
vai izlozēt/izdomāt sev lomu (trīsgadīgs bērns, 70 gadus vecs vectētiņš). Pirms stāstījuma
ieteicams veidot dialogus.

Lai skolēni varētu atstāstīt izlasīto, iejūtoties kāda varoņa tēlā, skolotājs iepazīstina ar šī
uzdevuma veikšanas stratēģiju. Iedomājies, kurš no teksta varoņiem tu esi. Ko tu par viņu zini?
Lasi tekstu un sameklē atbildes uz jautājumiem (Kur notika darbība? Ko darīja varonis? Kas
varonim patika? Kas varonim nepatika?). Uzraksti stāstījumu 1. personā (es, man), iedod to izlasīt
skolotājam. Uzlabo savu tekstu. Iemācies atstāstīt uzrakstīto.
Mācoties nosaukt datumu, skolēniem vajadzētu zināt katra mēneša kārtas numuru (pirmais
mēnesis – janvāris), lai varētu saprast datuma pierakstu (01.01.2019.). Uzdevumu piemēri:
Roberts vārdadienu svin gada pirmajā mēnesī. Kā sauc šo mēnesi? Kurā nedēļas dienā šogad
viņam būs vārdadiena?
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2.1. Mēs skolā

2.2. Mēs mājās

2.3. Mēs mājās

2.4. Mēs sabiedrībā

2.5. Mēs sabiedrībā

2.6. Mēs pasaulē

Runāsim par nodarbībām
pēc skolas!

Runāsim par tuvāko
apkārtni!

Runāsim par svētkiem!

Sarunas par veselību

Runāsim par zoodārzu!

Kā pastāstīt par savām
spējām, prasmēm, vēlmēm
un sasniegumiem?
Kā sarunāties par nodarbībām
pulciņos?
Kā nosaukt pulksteņa laiku (cikos?)?
Kā izmantot vārdnīcu?
Kā izteikt prieku?
Kā rakstīt nosaukumus?
Kā noteikt darbības vietu un laiku?

Kā uzrakstīt adresi?
Kas ir vietvārdi
un kā tos rakstīt?
Kā pastāstīt par savu
ielu, pagalmu, pilsētu
vai ciematu?
Kā raksturot objektu
vai rīcību?
Kādi uzraksti ir
mums apkārt?

Kā uzrakstīt ielūgumu
uz dzimšanas dienu?
Kā pateikties
par dāvanām?
Kā apsveikt dzimšanas
dienā?
Kā pastāstīt par savu
dzimšanas dienu un
Ziemassvētku svinēšanu?
Kā nosaukt un uzrakstīt
datumu?

Kā sarunāties par savu
veselības stāvokli
un pašsajūtu?
Kā izteikt bažas un bailes?
Kā pamatot savas domas?

Parunāsim par
transportu!
Kā pastāstīt par
transportlīdzekļiem?
Kā pastāstīt, ar ko tu
proti braukt?
Kā atrast tekstā vajadzīgo
informāciju?
Kā salīdzināt priekšmetus
vai dzīvas būtnes?

Ko un kā var pastāstīt
par savvaļas dzīvniekiem?
Kā iegūt dažādu
informāciju par zoodārzu?

2.4. Mēs sabiedrībā. Sarunas par veselību
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 15 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Apgūt praktiskas iemaņas iesākt, uzturēt un pabeigt sarunu par savu veselības stāvokli un
pašsajūtu.
Vingrināties saskaņot vārdus teikumos, lai rakstos un mutvārdos veidotu jēgpilnus un
precīzus izteikumus par savu veselību.
Iemācīties izteikt bažas, ieteikt, ko darīt, kā rīkoties. Attīstīt prasmi pamatot savas domas.
Veidot prasmi atpazīt tekstā vārdus, kas nosauc darbības, un noteikt, uz kādiem jautājumiem
tie atbild.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Pamatot var savas domas, darbību vai tās rezultātu. Pamatojumu izsaka, atbildot
uz jautājumu kāpēc?. Pamatojuma izteikšanai lieto vārdus jo, tāpēc ka. (V.Li.1.)
• Sarunai ir noteikta struktūra: sākums, turpinājums un beigas. Katrā sarunas posmā
lieto noteiktas frāzes. (V.Li.1.)
• Anketa ietver jautājumus, lai uzzinātu cilvēku viedokli vai iegūtu informāciju. (V.Li.2.)
• Vārdi, kas nosauc dažādas darbības, atbild uz jautājumiem ko darīt? ko dara? ko darīja?
ko darīs? un citiem. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Nosauc, kas sāp, raksturo savu pašsajūtu (slims, vesels, slikti jūtos, saaukstējos, sāp u. c.),
nosauc atsevišķus medicīnas speciālistus (ģimenes ārsts, acu ārsts, ķirurgs u. c.), zāļu
formas (tablete, kapsula, pulveris u. c.).
• Veido dialogus par savu veselības stāvokli, pašsajūtu un ārstēšanos.
• Nosauc sāpju iemeslu, cēloņus (atbild uz jautājumiem Kas tev kaiš? Kas notika?), iesaka,
ko darīt.
• Veido tiešus jautājumus par izlasīto tekstu, tabulu, tekstā minētajām darbībām.
• Izsaka bailes, bažas (Man bail. Es baidos no zobārsta.).
• Iesaistās sarunā par to, kas sāp, kā jūtas un kas notika, par ārstēšanos un nodarbēm
mājās slimības laikā.
Teksts un tekstveide
• Veido īsu stāstījumu par attēlā redzamo situāciju (Kas sāp? Kā jūtas? Kas notika?).
• Raksta īsziņu par savu veselības stāvokli.
• Veido īsu stāstījumu par savu pieredzi, kas gūta, slimojot mājās.
• Raksta teikumus ar saikļiem jo, tāpēc ka, raksturojot iemeslu.
• Aizpilda anketu par nodarbošanos slimības laikā.
Valodas struktūra
• Pēc parauga lieto darbības vārdus vienkāršās tagadnes un vienkāršās pagātnes
vienskaitļa 1. personas formā (Es sasitu/klepoju/nokritu…).
• Lieto pakārtojuma saikļus jo, tāpēc ka iemesla izteikšanai (Man sāp pirksts, jo es to
sagriezu.).
• Lieto darbības vārda būt vienkāršo laiku formas.
• Saskata nebalsīgā t zudumu nedēļas dienu nosaukumos.
• Vārdu nozīmes skaidrošanai izmanto vizualizēšanu.
• Raksta vienkāršus paplašinātus teikumus, lietojot nepieciešamās pieturzīmes
teikuma beigās.
• Saskata tekstā vārdus, kas nosauc darbības. Noskaidro, uz kādiem jautājumiem
tie atbild.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Veido tiešus jautājumus par izlasīto un atbild uz uzdotajiem jautājumiem.
(VLM.3.1.1.3.)
• Lieto vienkāršas frāzes, lai iesāktu, uzturētu un pabeigtu īsu sarunu par savu veselību.
(VLM.3.1.1.5.)
• Veido vienkāršu tekstu, izmantojot zīmējumus, tematā apgūtās frāzes, vārdus.
(VLM.3.2.1.6.)
• Pēc parauga raksta īsu ziņu par savu veselības stāvokli. Sniedz par sevi informāciju
anketā. (VLM.3.2.1.7.)
• Veido saprotamu mutvārdu runu par savu pieredzi, kas gūta, slimojot mājās.
(VLM.3.2.1.10.)
• Saskaņo vārdus vienkāršos teikumos, izmantojot tematā apgūtās gramatiskās
konstrukcijas. (VLM.3.3.1.7.)

Ieradumi
• Veido ieradumu domāt un rakstīt radoši, uzdrīkstēties fantazēt.
(Tikums – gudrība; vērtība – kultūra)
• Veido ieradumu paveikt mācību uzdevumus līdz galam, pildīt tos, rūpīgi izlasot
vai noklausoties izpildes noteikumus.
(Tikumi – centība, atbildība; vērtība – darba tikums)
• Veido ieradumu veikt pierakstus (piezīmes), lai mācītos sevi organizēt darbam
un izmantotu šos pierakstus, veidojot savus mutvārdu vai rakstveida tekstus.
(Tikumi – atbildība, centība, gudrība; vērtība – darba tikums)

Jēdziens: anketa.
Teksti: klausās un lasa dzejoli, literāra teksta fragmentu, mīklu, aprakstu, pieteikumu;
veido stāstījumu par attēlā redzamo situāciju, dialogu par attēlu, īsziņu draugam.
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Temata apguves norise
Kā sauc ķermeņa
daļas?
Pieturzīmes teikuma
beigās.
Nebalsīgā t zudums
nedēļas dienu
nosaukumos.
Kā sarunāties par
savu veselības stāvokli
un pašsajūtu?
Vārdi, kas nosauc
darbību.
Kā pamatot savas
domas?
Saikļi jo, tāpēc ka.
Darbības vārda būt
vienkāršo laiku formas.

Atkārto ķermeņa daļu nosaukumus.
Lasa literāru tekstu, piemēram, V. Luksa dzejoli “Dziesma par slinko Jānīti”, savieno teikumus ar attēliem, papildina tekstu, izdomā tam nosaukumu
un pamato savu izvēli, atbild uz jautājumiem par teksta saturu un galveno varoni. Precizē atsevišķu tekstā minēto vārdu nozīmi, izsaka savas domas,
kādā kontekstā šos vārdus parasti lieto, saista tos ar savu pieredzi. Klausās nedēļas dienu nosaukumus, nosaka to pareizrakstību. Veido teikumus
no piedāvātajiem vārdiem, vērtē cits cita veikumu, piemēram, kam ir visīsākais, visgarākais, visinteresantākais teikums, izsaka savas domas par to,
kādās situācijās varētu tā teikt.

Veido vārdu savienojumus ar darbības vārdiem un lietvārdiem akuzatīvā (sasitu ko? celi). Pēta darbības vārdus un spriež, ko nosauc šie vārdi, uz kādiem
jautājumiem tie atbild, kā tos varētu nosaukt.
Nostiprina izpratni ar daudzveidīgiem uzdevumiem, piemēram, veido liriskus vēstījumus par dažādiem tematiem, izmantojot darbības vārdus tikai
vienkāršās tagadnes vai tikai vienkāršās pagātnes formā (Mana diena: piecēlos, gāju, mācījos, piekusu, lasīju, atpūtos, paēdu, spēlējos, mācījos utt.),
pilda savietošanas uzdevumus (lietvārds un darbības vārds), papildina tekstu ar vārdiem, kas nosauc darbības, u. c. Mācās frāzes, kuras izmanto,
lai pastāstītu par veselības stāvokli (sasitu celi, salauzu kāju, sagriezu pirkstu, man ir iesnas, klepus, slikta dūša, ir temperatūra, sāp galva, vēders u. c.).
Lasa tekstu vai skatās animācijas filmas fragmentu par Karlsona slimošanu, uzdod tiešus jautājumus, atbild uz jautājumiem par saturu. Atrod tekstā
vārdus, kas raksturo darbības. Izmanto tos sava teksta radīšanā.
Salīdzinot divus attēlus vai pēc apraksta/attēla spriež, vai cilvēks ir vesels vai slims (zilums, ieģipsēta roka, temperatūra, sarkani vaigi, bāls, rēta,
nobrāzums, plāksteris uz pirksta, sāp zobs, šķauda u. c.), pamato savas domas. No saraksta izvēlas frāzes, kuras izmantos sarunā ar cilvēku, kam ir
slimības pazīmes (Kā klājas? Vai tev viss kārtībā? Kā tu jūties? Kas notika? Kas tev kaiš? Kas tev sāp? Vai tev stipri sāp? Uz veselību!).
Iejūtas pacienta lomā un stāsta par to, kas sāp, kā jūtas un kas notika. Izdomā un raksta iemeslu, kādēļ sāp kāda ķermeņa daļa, lieto saikļus jo, tāpēc ka
(Man sāp pirksts, jo es to apdedzināju.).
Izmantojot plānu vai jautājumus, veido teikumus par to, ko varētu stāstīt cilvēki attēlos redzamajās situācijās. (Kas notika? Kad? Kur? Kas kaiš? Es vakar
braucu ar riteni un nokritu. Man sāp kāja.)
Lasa dialogus lomās (skolotājs/skolēns, bērns/garāmgājējs, skolēns/medmāsa), analizē, kādas frāzes izmanto sarunas sākumā, vidū, beigās. Veido
loģiskus dialogus no gatavām frāzēm, ievērojot sarunas struktūru (sākums, turpinājums, beigas). Vingrinās runāt dialogā, iesāk, uztur un pabeidz
sarunu. Ievieto atbilstošas frāzes komiksos.
Lasa teikumus ar darbības vārda būt vienkāršo laiku formām, aizpilda tabulu, ierakstot personas formas (es esmu, biju, būšu; tu esi, biji, būsi; viņš ir, bija,
būs). Ievieto tekstā atbilstošas darbības vārda formas, veido stāstījuma un jautājuma teikumus, izmantojot darbības vārda būt formas.
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Kad slimojam mājās
Kā pastāstīt par savu
slimošanu?
Anketas aizpildīšana.
Kā pastāstīt par savu
mīļāko datorspēli?

Lasa tekstu par slimošanu mājās, atrod tekstā darbības vārdus, atbild uz jautājumiem par teksta varoņiem, darbības vietu, laiku, notikumiem, izdomā
tekstam virsrakstu.
Lasa, pēta kavējuma pieteikumu e-klases žurnālā, raksta īsziņu draugam/skolotājam par savu saslimšanu. Salīdzina šos divus informācijas nodošanas
veidus.
Izmantojot balsta frāzes un attēlus, stāsta par savu pieredzi, kas gūta, slimojot mājās (dzeru zāles, tēju, skaloju kaklu u. c.), veido dialogus.
Aizpilda anketu, apkopo rezultātus un veido 5 labāko nodarbību sarakstu slimības laikā.
Mācās stāstīt par savām mīļākajām datorspēlēm: darbojoties grupā, aizpilda tabulu, ierakstot spēles nosaukumu, spēles galvenos varoņus, svarīgākās
darbības, rīkus, kas tiek izmantoti. Noskaidro, kuras spēles ir populārākās klasē, kādas spēles spēlē meitenes, kādas – zēni.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Anketa, pieteikums, apraksts.

Sociālās zinības

Droša uzvedība uz ielas, pagalmā, skolā; vienotais ārkārtas palīdzības tālruņa numurs 112.

Sports un veselība

Saslimšana, traumas, pašsajūta, veselīgs dzīvesveids, drošības pasākumi, lietojot zāles.
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2.1. Mēs skolā

2.2. Mēs mājās

2.3. Mēs mājās

2.4. Mēs sabiedrībā

2.5. Mēs sabiedrībā

2.6. Mēs pasaulē

Runāsim par nodarbībām
pēc skolas!

Runāsim par tuvāko
apkārtni!

Runāsim par svētkiem!

Sarunas par veselību

Runāsim par zoodārzu!

Kā pastāstīt par savām
spējām, prasmēm, vēlmēm
un sasniegumiem?
Kā sarunāties par nodarbībām
pulciņos?
Kā nosaukt pulksteņa laiku (cikos?)?
Kā izmantot vārdnīcu?
Kā izteikt prieku?
Kā rakstīt nosaukumus?
Kā noteikt darbības vietu un laiku?

Kā uzrakstīt adresi?
Kas ir vietvārdi
un kā tos rakstīt?
Kā pastāstīt par savu
ielu, pagalmu, pilsētu
vai ciematu?
Kā raksturot objektu
vai rīcību?
Kādi uzraksti ir
mums apkārt?

Kā uzrakstīt ielūgumu
uz dzimšanas dienu?
Kā pateikties
par dāvanām?
Kā apsveikt dzimšanas
dienā?
Kā pastāstīt par savu
dzimšanas dienu un
Ziemassvētku svinēšanu?
Kā nosaukt un uzrakstīt
datumu?

Kā sarunāties par savu
veselības stāvokli
un pašsajūtu?
Kā izteikt bažas un bailes?
Kā pamatot savas domas?

Parunāsim par
transportu!
Kā pastāstīt par
transportlīdzekļiem?
Kā pastāstīt, ar ko tu
proti braukt?
Kā atrast tekstā vajadzīgo
informāciju?
Kā salīdzināt priekšmetus
vai dzīvas būtnes?

Ko un kā var pastāstīt
par savvaļas dzīvniekiem?
Kā iegūt dažādu
informāciju par zoodārzu?

2.5. Mēs sabiedrībā. Parunāsim par transportu!
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 17 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Apgūt prasmi nosaukt transportlīdzekļus, to sastāvdaļas, atrašanās vietu, pārvietošanās
veidu, lai veiksmīgi iesaistītos saziņā par transporta izmantošanu un pārvietošanos.
Veidot prasmi stāstīt par transportlīdzekļiem un iesaistīties saziņā par savu pieredzi transportlīdzekļu izmantošanā.
Lietot apgūto leksiku, stāstot par izdomātu transportlīdzekli, rakstot īsas aprakstošas mīklas, salīdzinot transportlīdzekļus. Iemācīties informatīvā tekstā atrast svarīgāko informāciju,
izmantojot caurlūkošanas paņēmienu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Informāciju tekstā vieglāk var atrast, izmantojot meklēšanas (caurlūkošanas)
paņēmienu. (V.Li.1.)
• Lai bagātinātu savu vārdu krājumu, ir daudz jālasa, uzmanīgi jāklausās un jāvēro
uzraksti apkārtnē. (V.Li.2.)
• Lai salīdzinātu dzīvas būtnes vai priekšmetus, var lietot vārdus ar pretēju nozīmi
un vārda salīdzināmās pakāpes. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Prot nosaukt dažādus transportlīdzekļus, to raksturīgākās detaļas, pārvietošanās
veidus un vietu.
• Atbild uz jautājumiem un jautā par pieredzi transportlīdzekļu izmantošanā.
• Raksturo savas prasmes izmantot dažādus pārvietošanās līdzekļus.
• Veido dialogus par pārvietošanās līdzekļu lietojumu un prasmēm tos izmantot.
• Grupē, salīdzina transportlīdzekļus, to braukšanas ātrumu.
• Stāsta par dažādiem transportlīdzekļiem, kā nokļūst skolā.
• Klausās informāciju par transportlīdzekļiem un izsaka savu vērtējumu.
Teksts un tekstveide
• Izmanto caurlūkošanas (meklēšanas) paņēmienu informācijas atrašanai tekstā, stāsta,
ko ir uzzinājis.
• Raksta aprakstošas mīklas par transportlīdzekļiem un min citu izdomātās mīklas.
• Pēc plāna prezentē savu izdomāto nākotnes pārvietošanās līdzekli.
Valodas struktūra
• Pēc parauga lieto teikumos lietvārdus akuzatīvā, lokatīvā un datīvā.
• Lieto prievārdu ar saistījumā ar lietvārdu vienskaitļa akuzatīvā (braukt, lidot, peldēt
ar ko?).
• Lieto un pareizi raksta darbības vārdus vienkāršās tagadnes un vienkāršās pagātnes
vienskaitļa 3. personas formā (mašīna brauc, viņi peldēja), vienskaitļa 1. personas formā
(es braucu, lidoju), vienkāršās nākotnes daudzskaitļa 1. personas formā (mēs lidosim)
un nenoteiksmē (braukt, peldēt).
• Lieto apstākļa vārdus salīdzinājuma konstrukcijās (ātrāk, lēnāk nekā).
• Darina un lieto īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes.
• Lieto skaitļa vārdus pulksteņa laika apzīmējumos.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Lasot vienkāršas uzbūves tekstus, atrod konkrētu informāciju, izmantojot
caurlūkošanas paņēmienu. (VLM.3.1.1.4.)
• Saprot un pamatlīmenī lieto valodu informācijas noskaidrošanai, apmaiņai, attieksmes,
domu izteikšanai par transporta izmantošanu un pārvietošanos. (VLM.3.1.1.9.)
• Vienkāršas uzbūves informatīvā tekstā atrod nozīmīgu informāciju, izmantojot
caurlūkošanas paņēmienu. (VLM.3.2.1.4.)
• Veido aprakstošas mīklas par transportlīdzekļiem. (VLM.3.2.1.6.)
• Veido saprotamu mutvārdu runu par izdomāto nākotnes pārvietošanās līdzekli.
(VLM.3.2.1.10.)
• Paplašina savu vārdu krājumu, darinot pēc parauga īpašības vārdu salīdzināmās
pakāpes. (VLM.3.3.1.6.)

Ieradumi
• Veido ieradumu paveikt mācību uzdevumus līdz galam, pildīt tos, rūpīgi izlasot
vai noklausoties izpildes noteikumus.
(Tikumi – centība, atbildība; vērtība – darba tikums)
• Veido ieradumu veikt pierakstus (piezīmes), lai mācītos sevi organizēt darbam
un izmantotu šos pierakstus, veidojot savus mutvārdu vai rakstveida tekstus.
(Tikumi – atbildība, centība, gudrība; vērtība – darba tikums)
• Veido ieradumu domāt un rakstīt radoši, uzdrīkstēties fantazēt.
(Tikums – gudrība; vērtība – kultūra)

Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto krustvārdu mīklu, aprakstošo mīklu, literāra teksta fragmentu, animācijas filmu, stāstījumu (prezentāciju), populārzinātnisku tekstu no interneta
resursiem, sabiedriskā transporta kustības sarakstu;
veido aprakstošu mīklu, grupas veikuma mutvārdu prezentāciju.

Temata apguves norise
Kā pastāstīt par
transportlīdzekļiem?
Lietvārdu datīva formas.
Īpašības vārdu
salīdzināmās pakāpes.
Salīdzinājuma
konstrukcijas ar vārdiem
ātrāk, lēnāk nekā.
Darbības vārdi vienkāršās
tagadnes vienskaitļa
3. personas formā.

Mācās nosaukt transportlīdzekļus.
Apskata attēlus un lasa teikumus par transportlīdzekļu pārvietošanās veidu un vietu (mašīna brauc pa ceļu, gaisa balons lido gaisā, tramvajs brauc
pa sliedēm u. c.); veido un raksta attēliem atbilstošus teikumus. Attēlo transportlīdzekļu kustības.
Izmantojot attēlu kartītes ar dažādām transportlīdzekļu detaļām (stūre, riteņi, lukturi, buras, airi u. c.) papildina teikumus, lietojot lietvārdus datīvā
(piemēram, vilcienam ir riteņi). Apraksta transportlīdzekļus, nosaucot to izmēru, krāsu, detaļas u. c.
Atceras lasītās pasakas, lasa literāro pasaku fragmentus vai skatās attēlus/animācijas filmas un atzīmē informāciju par to, kas ar ko pārvietojas (Ragana
lido ar slotu. Aladins lido ar paklāju. Ansītis lido ar zosi. Sprīdītis peld ar gulbīti. Vinnijs Pūks lido ar gaisa balonu.). Izdomā savus pārvietošanās veidus.
Pēta īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes, spriež, kā tās tiek darinātas, vingrinās darināt pārāko pakāpi. Salīdzina transportlīdzekļus, izmantojot
īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes (lielāks, mazāks, skaistāks, jaunāks, ātrāks). Rīko “sacīkstes” ar spēļu transporta modeļiem vai kartītēm, izvēloties
divus transportlīdzekļus pēc nejaušības principa: salīdzina transportlīdzekļu, piemēram, velosipēda un skrejriteņa, braukšanas ātrumu (…brauc ātrāk
nekā…), stāsta, kurš no tiem ātrāk nonāks finišā.
Lasa un min aprakstošas mīklas par transportlīdzekļiem. Raksta aprakstošas mīklas par transportlīdzekļiem, izmantojot apgūtos lietvārdus, darbības
vārdus, apstākļa vārdus, īpašības vārdus, vietniekvārdus tas, tā, tie, tās, min citu izdomātās mīklas.
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Kā pastāstīt, ar ko tu
proti braukt?
Prievārds ar saistījumā
ar lietvārdu vienskaitļa
akuzatīvā.
Darbības vārdi vienkāršās
tagadnes vienskaitļa
1. personas formā.
Kā jūs tur nokļūsiet?
Darbības vārdi vienkāršās
nākotnes daudzskaitļa
1. personas formā.
Skaitļa vārdi pulksteņa
laika apzīmējumos.

Raksta teikuma turpinājumu, lietojot transportlīdzekļu nosaukumus akuzatīvā. (Es esmu braucis ar… Es nekad neesmu lidojusi ar...) Izjautā cits citu par
pieredzi transportlīdzekļu izmantošanā, vingrinās lietot jautājumus, izvēloties tos no jautājumu saraksta (Ar ko tu esi lidojis? Vai tu esi peldējis ar kuģi?
Uz kurieni tu lidoji? Kad tu iemācījies braukt ar velosipēdu? u. c.). Mācās nosaukt dažas emocijas un izjūtas, patiku un nepatiku, saistītu ar savu pieredzi
dažādu transportlīdzekļu izmantošanā. (Man ir bail lidot. Man ir jūrasslimība. Man paliek slikti mašīnā.). Spriež, kas ir jūrasslimība? Lasa literāru tekstu
par ceļojumu, prognozē teksta turpinājumu, veido plānu; atbildot uz jautājumiem, raksturo galveno varoni un viņa rīcību.
Stāsta, kā nokļūst skolā (Es braucu ar autobusu, eju kājām, braucu ar mašīnu.), izmantojot paraugus, fantazē, kā gribētu nokļūt skolā (Es gribētu lidot
ar mazu helikopteru.).
Veido dialogus par prasmēm izmantot mūsdienu pārvietošanās līdzekļus (Es protu braukt ar giroskūteru. Vai tu proti? Ar ko tu vēl proti braukt?).
Sadarbojoties risina problēmsituāciju (Kā jūs nokļūsiet uz neapdzīvotas salas, Ķīnā, kalna virsotnē, Rīgā u. c.?), piedāvā pārvietošanās veidu, izmantojot
balstvārdus – darbības vārdus vienkāršās nākotnes formā (Mēs lidosim ar dronu.).
Mācās ieteikt, piekrist un nepiekrist piedāvājumam. Izmanto balsta frāzes darbības saskaņošanai, strādājot grupā (Es piedāvāju… Laba ideja! Varbūt…
Es piekrītu. Man patīk!).
Pēta sabiedriskā transporta kustības sarakstu, vingrinās nosaukt atiešanas un pienākšanas laiku. Veido dialogu informācijas birojā (Cikos pienāk vilciens
no Rīgas? Cikos atiet autobuss uz Jelgavu?).
Lasa/klausās literāru tekstu, piemēram, pasaku “Zaķa kāposti”, atbild uz jautājumiem par teksta saturu, saistot to ar apgūstamo tematu.

Kā tekstā atrast
vajadzīgo informāciju?
Darbības vārdu
nenoteiksmē
pareizrakstība.

Apskata attēlus un lasa vienkāršas uzbūves informatīvu tekstu par transportlīdzekļiem agrākos laikos (laiva, kuģis, pajūgs, kariete); izmantojot
caurlūkošanas stratēģiju, atrod nepieciešamo informāciju (Ar ko cilvēki pārvietojās agrāk? Kad tas notika? Kur?). Raksta kopsavilkumu vienā teikumā,
lietojot atgādni par lietvārdu galotnēm akuzatīvā, pārbauda uzrakstīto pēc parauga, labo savu tekstu. Spriež par to, vai šos transportlīdzekļus izmanto
arī mūsdienās, kā tos izmanto. Stāsta par savu pieredzi (Vai ir redzējuši īstu kuģi, karieti, pajūgu, laivu? Vai ir braukuši tajos? Kur un kad?).
Sarunājas grupā par savu mīļāko automašīnas marku, demonstrē to, izmantojot internetu, piedalās automobiļu marku logo labāko zinātāju konkursā.
Lasa par neparastiem pārvietošanās līdzekļiem (ātrgaitas zābaki, ūdens ķengurs, ūdens zābaki u. c.); balstoties uz tekstu, stāsta, ko uzzināja.
Strādājot grupā, izdomā un zīmē nākotnes transportlīdzekli, izdomā tam nosaukumu, izmanto balsta frāzes darbību saskaņošanai. Prezentē savu
veikumu, pastāstot dažus teikumus par savu transportlīdzekli un nosaucot, ko tas spēj (var lidot, pacelties, braukt, peldēt), no kāda materiāla izgatavots,
kādu enerģijas avotu izmanto.
Klausās skolotāja/skolēnu prezentāciju par nākotnes transportu, izsaka savu vērtējumu par to, kas visvairāk patika, nosauc, kādus jaunus
transportlīdzekļus saklausīja.
Vērtē savas valodas prasmes pēc piedāvātajiem kritērijiem.
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Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Transporta kustības saraksts, shēma, informācijas meklēšana un atlase.

Dabaszinības

Materiālu īpašības, kustība, ātrums, drošība, izmatojot transportlīdzekļus, enerģijas avoti.

Matemātika

Sakarības starp skaitļiem, lielumiem, lietojot atbilstošus jēdzienus (par tik lielāks/mazāks, vairāk/mazāk, tik reižu lielāks/mazāks, vairāk/mazāk u. tml.).

Vizuālā māksla

Nākotnes pārvietošanās līdzekļa zīmējums.

Metodiskais komentārs
Lai apgūtu transportlīdzekļu nosaukumus, skolēni sameklē klasē izvietotos dažādu transportlīdzekļu attēlus, veido galeriju un mācās nosaukt transportlīdzekļus, spēlējot spēles
(loto, bingo), minot krustvārdu mīklas, veidojot vārdnīcu, uzdodot jautājumus cits citam
(piemēram, Kādi transportlīdzekļi ir mūsu pilsētā/pagastā/ciemā? Kādi transportlīdzekļi tev
patīk?).
Lai salīdzinātu transportlīdzekļus, skolēni spriež, ko nozīmē salīdzināt, – atrast, kas priekšmetiem ir kopīgs, kas atšķirīgs. Lai transportlīdzekļus varētu salīdzināt, tie vispirms ir jāraksturo (lielums, krāsa, detaļas, pārvietošanās veids u. c.) Tad nosaka divu transportlīdzekļu
kopīgās un atšķirīgās īpašības, izmantojot, piemēram, Venna diagrammu. Lai attīstītu skolēnos domāšanas prasmes, skolotājs piedāvā grupēt transportlīdzekļus atbilstoši dotai pazīmei (sauszemes, gaisa, ūdens, sabiedriskais transports, pēc formas, krāsas, lieluma, ātruma,
detaļām). Uzdevumu var sarežģīt, rosinot skolēnus pašiem noteikt, pēc kādām pazīmēm
var sagrupēt attēlotos transportlīdzekļus (piemēram, lidmašīna, mašīna, velosipēds, skrituļ
slidas). Tos var grupēt pēc krāsas, pēc lieluma, pēc braucēju skaita utt.
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2.1. Mēs skolā

2.2. Mēs mājās

2.3. Mēs mājās

2.4. Mēs sabiedrībā

2.5. Mēs sabiedrībā

2.6. Mēs pasaulē

Runāsim par nodarbībām
pēc skolas!

Runāsim par tuvāko
apkārtni!

Runāsim par svētkiem!

Sarunas par veselību

Runāsim par zoodārzu!

Kā pastāstīt par savām
spējām, prasmēm, vēlmēm
un sasniegumiem?
Kā sarunāties par nodarbībām
pulciņos?
Kā nosaukt pulksteņa laiku (cikos?)?
Kā izmantot vārdnīcu?
Kā izteikt prieku?
Kā rakstīt nosaukumus?
Kā noteikt darbības vietu un laiku?

Kā uzrakstīt adresi?
Kas ir vietvārdi
un kā tos rakstīt?
Kā pastāstīt par savu
ielu, pagalmu, pilsētu
vai ciematu?
Kā raksturot objektu
vai rīcību?
Kādi uzraksti ir
mums apkārt?

Kā uzrakstīt ielūgumu
uz dzimšanas dienu?
Kā pateikties
par dāvanām?
Kā apsveikt dzimšanas
dienā?
Kā pastāstīt par savu
dzimšanas dienu un
Ziemassvētku svinēšanu?
Kā nosaukt un uzrakstīt
datumu?

Kā sarunāties par savu
veselības stāvokli
un pašsajūtu?
Kā izteikt bažas un bailes?
Kā pamatot savas domas?

Parunāsim par
transportu!
Kā pastāstīt par
transportlīdzekļiem?
Kā pastāstīt, ar ko tu
proti braukt?
Kā atrast tekstā vajadzīgo
informāciju?
Kā salīdzināt priekšmetus
vai dzīvas būtnes?

Ko un kā var pastāstīt
par savvaļas dzīvniekiem?
Kā iegūt dažādu
informāciju par zoodārzu?

2.6. Mēs pasaulē. Runāsim par zoodārzu!
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 21 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Veidot prasmi dabiskā tempā runātā tekstā saklausīt konkrētu informāciju, izmantojot izlases klausīšanās stratēģiju, un atrast nepieciešamo informāciju tekstā, izmantojot detalizētas
lasīšanas stratēģijas elementus.
Apgūt leksiku, kas raksturo dzīvnieku izskatu, dzīvesvietu, barību, pārvietošanās veidu, lai
veidotu mīklas par dzīvniekiem, lai saprastu informatīvus un literārus tekstus par dzīvniekiem, lai varētu sazināties par zoodārza iemītniekiem.
Mācīties izteikt šaubas, neziņu, pavēli, aizliegumu, brīdinājumu, lai veicinātu emociju un
attieksmju izteikšanu.
Rosināt radoši darboties ar skaņām un vārdiem, veidojot izpratni par valodu.
Mācīties atpazīt tekstā vārdus, kas nosauc īpašības, pazīmes.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Lai labi saprastu teksta saturu, tas ir jālasa rūpīgi, uzmanīgi, pievēršot uzmanību
detaļām (vārdiem), kā to dara detektīvs. (V.Li.2.)
• Iegaumēt vārdus var palīdzēt smieklīga teksta veidošana ar šiem vārdiem. (V.Li.2.)
• Veidojot mīklu, priekšmetu nenosauc tieši, bet izdomā asprātīgu aprakstu, kurā
priekšmets vai būtne ir nosaukti citiem vārdiem, salīdzināti ar kaut ko. (V.Li.2.)
• Vārdi, kas nosauc priekšmeta vai dzīvas būtnes pazīmes vai īpašības, atbild uz
jautājumiem kāds? kāda? kādi? kādas?. (V.Li.3.)
• Pavēli izsaka ar noteiktu intonāciju (Dari! Ko tu dari? Tu dari pareizi.), pavēles teikuma
beigās liek izsaukuma zīmi. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Klausoties saprot lēnā tempā runātu neliela apjoma tekstu par zoodārzu, pilda testu,
izvēloties pareizos apgalvojumus.
• Nosauc savvaļas dzīvniekus, raksturo dzīvnieku izskatu, uzvedību, veicamās darbības,
dzīvesvietu, barību.
• Atbildot uz jautājumiem, izsaka domas par tekstā ietverto informāciju.
• Veido dialogus par zoodārza apmeklējumu, savvaļas dzīvniekiem.
• Izsaka bailes, šaubas, pavēli, aizliegumu, brīdinājumu, ko nedrīkst darīt.
• Atstāsta tekstu, izmantojot balstvārdus.
Teksts un tekstveide
• Lasa mīklas, literārus tekstus, tautas pasaku, nosaka tekstā svarīgāko informāciju.
• Veido loģiskus dialogus no piedāvātajām frāzēm.
• Informatīvos tekstos (shēma, plāns, cenrādis, uzraksti, uzvedības noteikumi) atrod sev
noderīgu informāciju par biļešu cenām, adresi, darba laiku, uzvedības noteikumiem
zoodārzā.
• Raksta nelielas mīklas par dzīvniekiem, veido dzīvnieka pasi.
• Stāsta par savu mīļāko dzīvnieku.
Valodas struktūra
• Pareizi raksta atsevišķus vārdus ar īso patskani kopā ar līdzskaņiem j, v (zivs, nav, tev).
• Darina darbības vārdus, nosaucot dzīvnieku radītās skaņas (ņaud, pīkst u. c.).
• Lieto lietvārdus vienskaitļa datīvā, izsakot piederību (nīlzirgam ir…).
• Darina lietvārdu deminutīvus ar izskaņām -ītis, -īte, -iņš, -iņa, -ēns, -ēna.
• Lieto prievārdu par savienojumā ar lietvārdu vienskaitļa akuzatīvā (par vilku).
• Lieto izsaukuma zīmi pavēles teikuma beigās.
• Pēc parauga darina un lieto darbības vārdu pavēles izteiksmes formas aizlieguma,
brīdinājuma, pavēles izteikšanai.
• Saskata tekstā vārdus, kas nosauc pazīmes, īpašības.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausās un kopumā saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma tekstus par
apkārtējo vidi un notikumiem. (VLM.3.1.1.2.)
• Ar izpratni lasa tematam atbilstošus vienkāršas uzbūves tekstus. (VLM.3.1.1.3.)
• Lasot ar tematu saistītus vienkāršas uzbūves tekstus, atrod nepieciešamo informāciju,
izmantojot detalizētas lasīšanas elementus. (VLM.3.1.1.4.)
• Dialogā izsaka savas domas par zoodārza apmeklējumu, dabas aizsardzību.
(VLM.3.1.1.6.)
• Runas situācijā nosauc savas un literāro tēlu emocijas (bailes, šaubas). (VLM.3.1.1.8.)
• Informatīvos tekstos atrod sev noderīgu informāciju par zoodārzu. (VLM.3.2.1.4.)
• Izmanto burtus un citas rakstzīmes sava teksta veidošanā un tā radošā noformēšanā,
veidojot mīklas par dzīvniekiem, dzīvnieka pasi, dzīvnieka aprakstu. (VLM.3.2.1.8.)
• Teksta veidošanā izmanto vienkāršus teikumus. Sāk teikumu ar lielo sākumburtu, lieto
teikuma beigu pieturzīmes. (VLM.3.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu domāt un rakstīt radoši, uzdrīkstēties fantazēt.
(Tikums – gudrība; vērtība – kultūra)
• Veido ieradumu palūkoties uz sevi kā ieinteresētu lasītāju un izvēlēties grāmatas,
kuru lasīšana aizrauj un sagādā prieku. Attīsta sapratni par aktīva lasītāja un prasmīga
rakstītāja cēloņsakarību.
(Tikums – gudrība; vērtība – kultūra)

Jēdziens: mīkla.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto shēmu, uzvedības noteikumus, mājdzīvnieka pasi, testu, videoierakstu, pasaku, teiku, dzejoli, cenrādi, enciklopēdiju;
veido mīklu, aprakstu, savvaļas dzīvnieka pasi.

Temata apguves norise
Kādus dzīvniekus
tu pazīsti?
Vārdu dalīšana zilbēs.
Vārdu pārnešana jaunā
rindā.
Īsais patskanis kopā
ar līdzskaņiem j, v.
Kā iegaumēt vārdus?

Izmantojot attēlus, vārdu spēles, savietošanas uzdevumus, krustvārdu mīklas, videoierakstus u. c., atkārto mājdzīvnieku un to mazuļu nosaukumus.
Stāsta par savu mājdzīvnieku, veido jautājumus un atbild uz citu uzdotajiem jautājumiem par mājdzīvnieka izskatu, vecumu, vārdu, personisko
attieksmi pret mājdzīvnieku.
Pēta enciklopēdijas un veido savvaļas dzīvnieku nosaukumu sarakstu. Pēc analoģijas ar salikteni mājdzīvnieki (dzīvnieki, kas dzīvo mājās) spriež,
kā veidots nosaukums savvaļas dzīvnieki (dzīvo savā vaļā).
Lasa piedāvātos dzīvnieku nosaukumus, spriež, vai tie varētu dzīvot ezerā. Lasa dzejoli, piemēram, E. Gulbes dzejoli “Ezerā”, radoši to papildina,
pamato, kāpēc ievietoja dzejolī tieši šos vārdus; balstoties uz tekstā izmantotajiem vārdiem, izsaka šaubas. Salīdzina papildināto dzejoļa variantu
ar oriģinālu. Ar tekstu pamato dzejoļa varoņu emocijas. Pievērš uzmanību vārda zivs izrunai un rakstībai, min citus piemērus (nav, tev, kafejnīca).
Apgūst vārdu iegaumēšanas stratēģiju, veidojot stāstiņu ar šiem vārdiem.
Stāsta, kādus dzīvniekus ir redzējuši savām acīm, kur un kad.
Lasa latviešu tautas pasaku par dzīvniekiem. Mācās atstāstīt pasaku, izmantojot dotos balstvārdus.
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Dzīvnieki – kādi tie ir?

Atkārto un mācās dzīvnieku ķermeņa daļu nosaukumus (zvīņas, bruņas, ilkņi, snuķis u. c.).

Vārdi, kas nosauc
īpašības, pazīmes.
Darbības vārdu
darināšana skaņas
nosaukšanai.
Lietvārdi vienskaitļa
datīvā.
Kā saprast lasītu tekstu?
Kā izdomāt mīklu?

Izmantojot attēlus, veido teikumus, nosaucot, kādiem dzīvniekiem ir noteiktas ķermeņa daļas (Snuķis ir zilonim. Aste ir daudziem dzīvniekiem.). Veido
atgādni par lietvārdu galotnēm vienskaitļa datīvā. Grupē dzīvniekus pēc dažādām ārējām pazīmēm (krāsa, lielums, ķermeņa daļas), piedāvā savas
idejas, kā varētu grupēt dzīvniekus.
Veido domu karti par to, ko varētu stāstīt par dzīvniekiem (izskats, barība, dzīvesvieta, uzvedība), veido jautājumus ar vārdiem dzīvo, ēd, izskatās, dara.
Pēta mājdzīvnieka pasi, sadarbojoties veido savvaļas dzīvnieka pasi. Lasa izlozētu informatīvu tekstu par dzīvnieku, pasvītro ar krāsu zīmuļiem
noteiktu informāciju (ar dzeltenu – dzīvesvietu, ar sarkanu – izskatu, ar zaļu – barību, ar melnu – uzvedību, darbības u. c.). Aizpilda izlozētā dzīvnieka
pasi, izjautājot klasesbiedru, kuram ir teksts par šo dzīvnieku. Stāsta, ko jau zināja par šo dzīvnieku, ko jaunu uzzināja, ko vēl gribētu uzzināt.
Izmantojot tekstus, aizpilda tabulu ar īpašības vārdiem, kas raksturo dzīvnieku (veikls, stiprs, indīga, liels, smags u. c.). Vingrinās raksturot dzīvniekus,
saskaņojot lietvārdus un īpašības vārdus. Spriež, ko nosauc šie vārdi (īpašības, pazīmes), uz kādu jautājumu atbild. Kā tos varētu nosaukt? Min savus
piemērus.
Veido vārdu savienojumus ar apstākļa vārdiem lēni, ātri, augstu, zemu, klusi, skaļi, veikli u. c. un darbības vārdiem (veikli kāpelē). Raksturo dažādu
dzīvnieku darbības (Papagaiļi skaļi kliedz.), attēlo tās.
Izmanto apgūto leksiku un spēlē lomu spēli, veidojot sarunu starp diviem dzīvniekiem, kas satikušies uz ceļa.
Klausās dabas skaņas, stāsta, ko dzird, kā dzīvnieki “runā”. Mēģina dzīvnieku radītās skaņas atveidot ar darbības vārdiem (ku-kū – kūko, čiv-čiv – čivina).
Klausās putnu dziesmas un veido darbības vārdus to nosaukšanai. Pārbauda, vai izveidotie darbības vārdi ir vārdnīcā. Spriež, kāpēc vārdnīcā nav visu
izveidoto vārdu?
Lasa un min mīklas par dzīvniekiem, izdomā savas mīklas par dzīvniekiem, min citu izdomātās mīklas. Spriež, kas ir mīkla?
Stāsta, kurš dzīvnieks nepatīk, no kuriem dzīvniekiem baidās, pamato savas domas.
Apraksta un zīmē mīļāko dzīvnieku un veido izstādi. Vērtē darbus pēc kopīgi izstrādātiem kritērijiem.
Pārrunā, kādi dzīvnieki bija agrāk. Pēta grāmatas par dinozauriem, lasa dinozauru nosaukumus, informāciju par dinozauriem. Stāsta par interesantiem
faktiem, kurus uzzināja no teksta. Saskata tekstā vārdus, kas nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, objektus (lietvārdi), darbības (darbības vārdi), skaitļus
(skaitļa vārdi), īpašības, pazīmes (īpašības vārdi).
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Dosimies uz zoodārzu!

Spriež, no kādiem vārdiem sastāv vārds zoodārzs, ko nozīmē zoo. Stāsta, kad un kur bija zoodārzā. Kur Latvijā ir zoodārzi? Kas ir minizoodārzs?

Kā izteikt pavēli,
aizliegumu, brīdinājumu?
Kā iegūt dažādu
informāciju par zoodārzu
(Cik maksā biļete? Kāds ir
darba laiks, adrese?)?
Kā pastāstīt par to,
kas notiek zoodārzā?
Kā saklausīt konkrētu
informāciju?
Lietvārdu deminutīvi
ar izskaņām -ītis, -īte,
-iņš, -iņa, -ēns, -ēna.
Darbības vārdi pavēles
izteiksmē.

Lasa uzvedības noteikumus zoodārzā, meklē un pasvītro vārdus, kas izsaka pavēli, spriež, kas var dot pavēles. Salīdzina ar teikumiem, kuros šie vārdi
ir lietoti īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes 2. personas formā (nebaro! – Kāpēc tu nebaro kaķi?), izdara secinājumus. Raksta, ko varētu teikt
zoodārza darbinieks noteiktās situācijās (Tu brauc ar skrituļdēli. Nebrauc ar skrituļdēli!). Lasa teikumus ar atbilstošu intonāciju.

Ko tu gribētu pateikt
cilvēkiem par dabu?

Skatās videosižetus, lasa īsus informatīvus tekstus par dabas aizsardzību, mācās uztvert to saturu un atstāstīt, balstoties uz tekstu, nosaucot
svarīgākos faktus. Mācās izteikt savas emocijas.

Darbības vārdi pavēles
izteiksmē.

Iesaistās sarunā par vasaras tuvošanos un to, kas jāzina par dabas aizsardzību. Zīmē zīmējumus par dabas aizsardzību un raksta aizliegumu,
brīdinājumu vai pavēli, izmantojot darbības vārdus pavēles izteiksmē. Veido klasē zīmējumu sienu, prezentē savus darbus.

Izmantojot internetu, noskaidro, cik maksā biļete uz zoodārzu. Izmantojot gatavas frāzes, veido loģisku dialogu pie kases. Lasa izveidotos dialogus.
Pēta zoodārza shēmu un atbild uz daudzveidīgiem jautājumiem (Kāda ir zoodārza adrese? Kāds ir zoodārza darba laiks? Ko var apskatīt zoodārzā?
Kā sauc dažādu dzīvnieku mājas? Kādi dzīvnieki ir zoodārzā? Kur atrodas lāča mājvieta? u. c.).
Skatās videoierakstu par zoodārzu un pilda testu (apvelk pareizās atbildes). Novērtē, kā izpildīja testu. Spriež, kā labāk veikt šādu uzdevumu.
Pēta zoodārzā piedzimušo dzīvnieku mazuļu sarakstu un izsaka savas domas par to, kā veido mazuļu nosaukumus. Veido savus piemērus.
Izdomā un raksta jautājumus, kurus uzdos savam draugam par zoodārza apmeklējumu. Pārbauda, uzlabo tos. Veido dialogus ar klasesbiedriem.
No piedāvātajām frāzēm izveido apmeklētāju sarunu pie kāda dzīvnieka mitekļa.
Kopā ar pieaugušajiem plāno ekskursiju vai pārgājienu uz zoodārzu vai minizoodārzu.
Piedalās virtuālā vai klātienes ekskursijā uz zoodārzu, dalās ar iespaidiem (es redzēju, man patika u. c).

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Enciklopēdija, mīkla, vides informācija, shēma, īpašības vārds.

Sociālās zinības

Uzvedības noteikumi zoodārzā, brīdinājumi.

Dabaszinības

Dabas aizsardzība, dzīvnieku grupas, dzīvesveids, uzturs, pārvietošanās.

Matemātika

Dzīvnieka svars, pārvietošanās attālums.

Vizuālā māksla

Dzīvnieku attēlošana zīmējumos.

Mūzika

Dabas skaņas.

Dizains un tehnoloģijas

Informācijas izvietojums zoodārzā.

Metodiskais komentārs
Domu karti var veidot, izmantojot kustības. Viens skolēns stāv, bet pārējie pa vienam nāk
klāt un pieskaroties veido “ideju zarus”. Katrs nākamais skolēns var veidot jaunus zarus vai
atzarus.
Informāciju par zoodārziem Latvijā skolēni mācās sameklēt internetā.
Virtuālo ekskursiju uz zoodārzu var organizēt, izmantojot interneta resursus vai kopīgi izveidojot zoodārzu kabinetā (dzīvnieku attēli, uzraksti u. c.).
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3.1. Mēs mājās

3.2. Mēs sabiedrībā

3.3. Mēs pasaulē

3.4. Mēs skolā

Runāsim par ģimeni un
ģimenes locekļu ikdienu!

Runāsim par profesijām!

Mēs braucam ekskursijā

Kā pastāstīt par dažādu profesiju
pārstāvju pienākumiem?
Kā sagatavoties intervijai un pastāstīt
par iegūto informāciju (prezentēt)?
Kā sarunāties ēdnīcā, kafejnīcā?

Kā pastāstīt par ekskursijā redzēto,
dzirdēto, piedzīvoto?
Kā noteikt teksta galveno domu?
Kā noteikt saziņas dalībnieku emocijas?
Kā lūgt un sniegt palīdzību nelaimes
gadījumā?

Grāmatas, kuras es lasu latviski.
TV raidījumi un filmas,
kurus es skatos latviski.
Kultūras pasākumi, kurus apmeklēju

Kā pastāstīt par ģimenes ikdienu,
par radiniekiem, par dienas režīmu,
svētkiem un mīļāko ģimenes ēdienu?
Kā uzrakstīt īsziņu?

Kā pastāstīt par grāmatu, spēlfilmu,
TV raidījumu, kultūras pasākumu?
Kā uzrakstīt grāmatas aprakstu?
Kā noteikt grāmatas tematu?

3.1. Mēs mājās. Runāsim par ģimeni un ģimenes locekļu ikdienu!
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 34 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Klausoties un lasot apgūt nepieciešamo vārdu krājumu, lai iesaistītos sarunā, jautātu un
atbildētu, kā arī stāstītu par ģimenes locekļiem, to ikdienu, pienākumiem, ēdienu gatavošanu, dienas režīmu, par svētku (Lieldienas, Mātes diena, Tēva diena) svinēšanu un citiem
notikumiem ģimenē, izteiktu savu attieksmi un noskaidrotu klasesbiedru viedokli.
Mācību un ikdienas saziņas situācijās izmantot īpašas saziņas frāzes, lai paslavētu, pajautātu, ieteiktu, palūgtu atļauju, pieņemtu/nepieņemtu uzaicinājumu.
Lasot vienkāršus vecumposmam atbilstošus tekstus, mācīties izmantot detalizēto lasīšanu
un lasīt caurskatot, lai noteiktu ievadu, galveno daļu, nobeigumu, tematu, galveno domu,
neparastus vārdus, uzdotu tiešus jautājumus par tekstu un atbildētu uz jautājumiem par
sižetu un tēliem. Attīstīt prasmi prognozēt nepazīstamo vārdu nozīmi pēc konteksta, lai
lasot uztvertu nepieciešamo informāciju.
Mācīties izmantot domu karti informācijas apkopošanai un īsziņu – informācijas sniegšanai
un iegūšanai.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Novērtēt klasesbiedra darbu var paslavējot, pajautājot, piedāvājot. Lai paslavētu,
pajautātu un piedāvātu, izmanto noteiktas frāzes. (V.Li.1.)
• Lai saprastu nepazīstamo vārdu nozīmi teikumā, var izmantot citus vārdus, kas ir lietoti
tekstā. (V.Li.2.)
• Domu karti izmanto, lai pierakstītu domas un idejas. Domu karte palīdz apkopot
informāciju. (V.Li.2.)
• Īsziņa dod iespēju iegūt un sniegt informāciju. Tai ir jābūt īsai un saprotamai. (V.Li.2.)
• Raita un pareiza lasīšana palīdz saprast teksta saturu. (V.Li.2.)
• Atkarībā no mērķa tekstu var lasīt iedziļinoties vai caurskatot. (V.Li.2.)
• Stāstā tiek aprakstīti notikumi (sižets) un darbojas literārie tēli. (V.Li.2.)
• Tekstam ir ievads, galvenā daļa un nobeigums. (V.Li.2.)
• Klasesbiedra ieteikumi palīdz pilnveidot uzrakstīto tekstu. (V.Li.2.)
• Vārdu pareizrakstību var pārbaudīt vārdnīcā. (V.Li.3.)
• Uzdodot jautājumu cik ir pulkstenis? un atbildot uz to, nosaucam laiku. Uzdodot
jautājumu cikos? un atbildot uz to, informējam par norises laiku. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Ar pedagoga atbalstu vērtē savu un klasesbiedru mutvārdu stāstījumu, radošo darbu,
apsveikumu.
• Klausās un kopumā saprot vecumposmam atbilstošus tekstus par ģimenes locekļiem,
viņu ikdienu, nodarbošanos, svētkiem.
• Lasa vienkāršu daiļliteratūras tekstu iedziļinoties un ar izpratni; izmanto caurskatīšanu,
lai atrastu tekstā galveno domu un konkrētu informāciju.
• Prot paslavēt, pajautāt, ieteikt, palūgt atļauju, pieņem/nepieņemt uzaicinājumu,
izmantojot īpašas saziņas frāzes.
• Prot izteikt savu attieksmi pret notikumiem ģimenē un pamatot savu viedokli, mācās
izteikt savu attieksmi, vērtējot klasesbiedra darbu.
• Iesaistās sarunā – jautā un atbild par ģimenes locekļiem, to ikdienu, pienākumiem,
ēdienu gatavošanu, dienas režīmu, par svētku svinēšanu un citiem notikumiem ģimenē.
• Stāstot par ģimenes locekļiem, notikumiem ģimenē un par dienas režīmu, ievēro
hronoloģisko secību.
• Prot izteikt savu un noskaidrot klasesbiedra viedokli.
Teksts un tekstveide
• Zina, ka tekstam ir ievads, galvenā daļa, nobeigums, prot šīs daļas noteikt
daiļliteratūras tekstā.
• Nosaka literārā darba tematu, galveno domu, tēlus, uzdod tiešus jautājumus par tekstu
un atbild uz jautājumiem par stāsta sižetu un literārajiem tēliem, raksturo literāro tēlu,
atstāsta sižetu.
• Saskata literārajos darbos salīdzinājumus, neparastus vārdus, kas raksturo tēlus vai vidi.
• Atrod nozīmīgu informāciju vienkāršas uzbūves informatīvā tekstā.
• Prot atstāstīt un veido īsu stāstījumu ar apraksta un vēstījuma elementiem, runājot
par ģimenes locekļiem, viņu ikdienu, notikumiem ģimenē un izmantojot virsrakstu,
attēlu, doto plānu.
• Pēc īsziņas teksta prot noteikt, kas to raksta, kam raksta un ko vēlas pateikt; prot
rakstīt īsu īsziņu, lai sniegtu informāciju par sevi ģimenes locekļiem.
• Ar skolotāja palīdzību veido īsu anketu un sniedz anketā informāciju par saviem
pienākumiem mājās.
• Prot uzrakstīt zīmīti klasesbiedram, paslavējot vai iesakot pilnveidot darbu.
• Veido domu karti, lai apkopotu savas un klasesbiedru izteiktās idejas.
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• Mācās veidot ilustrācijas, kuras papildina tekstu, svarīgāko notikumu atspoguļošanai
un tēlu raksturošanai.
• Zina, ka teksta veidošana ir process, kura laikā tekstu vairākkārt var uzlabot. Pēc
parauga un pedagoga vai klasesbiedru ieteikumiem labo un pilnveido uzrakstīto tekstu.
• Mācās prognozēt teksta turpinājumu pēc virsraksta un dotā plāna.
Valodas struktūra
• Nosaka vārda nozīmi, izmantojot kontekstu.
• Izmanto apgūto vārdu krājumu, lai runātu par ģimeni, ģimenes ikdienu, ģimenes
locekļu pienākumiem, ģimenē svinamajiem svētkiem.
• Pareizi izrunā latviešu valodas skaņas.
• Rakstot teikumus, pareizi pieraksta vārdus, kuru izruna un rakstība sakrīt.
• Izmanto īpašības vārdus apraksta veidošanai par sevi un ģimenes locekļiem.
• Izmanto kārtas skaitļa vārdus, stāstot par dienas režīmu, svinamo dienu datumiem.
• Izmanto savā stāstījumā par pienākumiem, ēdiena gatavošanu, svētku svinēšanu
u. tml. darbības vārdus vienkāršo laiku vienskaitļa un daudzskaitļa 1., 2. un 3. personā.
• Pēc parauga izmanto darbības vārdus vēlējuma izteiksmē, izsakot vēlēšanos.
• Izmanto darbības vārda pavēles izteiksmes formas, lai runātu par pienākumu
sadalīšanu un atgādinot par kādu informāciju.
• Izmanto izsauksmes vārdus ai, vai, cik prieka, patikas, pārsteiguma izteikšanai.
• Pēc parauga veido deminutīvus ģimenes locekļu nosaukumiem.
• Prot stāstījumā saskaņot lietvārdus ar prievārdiem uz, zem, virs un vārdu
savienojumiem pa labi, pa kreisi.
• Prot izmantot konstrukcijas Man patīk/patika tas, ka … un Man patīk/nepatīk, tāpēc ka…,
izsakot attieksmi un pamatojot savu viedokli.
• Prot saskaņot lietvārdu datīvā ar darbības vārdu būt un pamata skaitļa vārdu
nominatīvā, kā arī ar skaitļa vārdu un lietvārdu akuzatīvā ģimenes locekļu vecuma
izteikšanai.
• Prot izmantot apstākļa vārdus (piemēram, vakarā, pēc tam, vispirms, blakus), prievārdus
un lietvārdus (piemēram, no rīta, līdz vakaram), stāstot par notikumu secību.
• Lieto svētku norises laika nosaukšanai lietvārdu ģenitīvā kopā ar kārtas skaitļa vārdu
un lietvārdu lokatīvā, kā arī kārtas skaitļa vārdu kopā ar darbības vārdiem svin, atzīmē
un lietvārdu akuzatīvā.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Ar pedagoga atbalstu plāno un vērtē uzrakstīto tekstu (apsveikumu, dzejoli).
(VLM.3.1.1.1.)
• Klausās un kopumā saprot animācijas filmu tekstus par ģimenes ikdienu un
notikumiem ģimenē. Veido tiešus jautājumus par dzirdēto un atbild uz uzdotajiem
jautājumiem. (VLM.3.1.1.2.)
• Ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošus vienkāršas uzbūves tekstus
par ģimenes ikdienu un notikumiem ģimenē. Veido tiešus jautājumus par izlasīto
un atbild uz uzdotajiem jautājumiem. (VLM.3.1.1.3.)
• Vērojot, klausoties un lasot vienkāršas uzbūves tekstus, nosaka to galveno domu,
atrod un pieraksta konkrētu informāciju. (VLM.3.1.1.4.)
• Lieto vienkāršas frāzes, lai paslavētu, pajautātu, ieteiktu, palūgtu atļauju,
pieņemtu/nepieņemtu uzaicinājumu. Ievēro saziņas kultūru. (VLM.3.1.1.5.)
• Dialogā izsaka savas domas un vajadzības sadzīves un mācību situācijās. Veido
vienkāršu monoloģisko runu, pastāstot par sevi un apkārtni. (VLM.3.1.1.6.)
• Pamana atšķirības mutvārdu tekstu un rakstu darbu saturā un izteiksmes veidā.
(VLM.3.1.1.7.)
• Izsaka ikdienas situācijā savas emocijas – prieku, patiku, pārsteigumu. (VLM.3.1.1.8.)
• Saprot un pamatlīmenī lieto valodu informācijas noskaidrošanai, attieksmes paušanai,
savu domu un vajadzību izteikšanai. (VLM.3.1.1.9.)
• Lasa savām interesēm un vecumposmam atbilstošus literāros darbus. Nosaka teksta
galvenās daļas. (VLM.3.2.1.1.)
• Nosaka literārā darba tematu, galvenos tēlus, īsi tos raksturo. (VLM.3.2.1.2.)
• Saskata literārajos darbos tēlainās izteiksmes paņēmienus, piemēram, salīdzinājumus,
neparastus vārdus, kas raksturo tēlus vai vidi. (VLM.3.2.1.3.)
• Atrod nozīmīgu informāciju vienkāršas uzbūves informatīvā tekstā. (VLM.3.2.1.4.)
• Veido īsu, vienkāršu tekstu (20–40 vārdu), izmantojot vienkāršu plānu, zīmējumus,
jautājumus un atslēgvārdus. (VLM.3.2.1.6.)
• Pēc parauga raksta īsu ziņu un apsveikumu. Sniedz par sevi informāciju anketā.
(VLM.3.2.1.7.)
• Izmanto burtus un citas rakstzīmes sava teksta veidošanā un tā radošā noformēšanā.
(VLM.3.2.1.8.)
• Saprot, ka tekstveide ir process, kura laikā tekstu vairākkārt var uzlabot. Pēc parauga
un pedagoga ieteikumiem labo un pilnveido tekstu. (VLM.3.2.1.9.)
• Veido saprotamu, ar personisko pieredzi saistītu mutvārdu runu; reaģē uz klausītāju
jautājumiem. (VLM.3.2.1.10.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu palūkoties uz sevi kā ieinteresētu lasītāju un izvēlēties grāmatas,
kuru lasīšana aizrauj un sagādā prieku. Attīsta sapratni par aktīva lasītāja un prasmīga
rakstītāja cēloņsakarību.
(Tikums – gudrība; vērtība – kultūra)
• Veido ieradumu paveikt mācību uzdevumus līdz galam, pildīt tos, rūpīgi izlasot vai
noklausoties izpildes noteikumus; reflektēt par savu darbu vai paveikto uzdevumu,
pārdomājot, kas darbā ir izdevies un kas jādara, lai darbs būtu labāks.
(Tikumi – centība, atbildība; vērtība – darba tikums)
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• Nosaka vārda nozīmi kontekstā. (VLM.3.3.1.1.)
• Izmanto apgūto vārdu krājumu vienkāršās sadzīves situācijās. (VLM.3.3.1.2.)
• Saklausa un saprotami izrunā latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus.
(VLM.3.3.1.3.)
• Pareizi raksta vārdus, kuriem nav izrunas un rakstības atšķirību. (VLM.3.3.1.4.)
• Izmanto patstāvīgos vārdus un palīgvārdus, saskaņo tos, veidojot vienkāršus teikumus.
(VLM.3.3.1.5.)
• Paplašina savu vārdu krājumu, darinot deminutīvus. (VLM.3.3.1.6.)
• Saskaņo vārdus vienkāršos teikumos, izmantojot vienkāršas gramatiskās konstrukcijas.
(VLM.3.3.1.7.)

Jēdzieni: teksta sižets, teksta daļas (ievads, galvenā daļa un nobeigums), plāns, īsziņa, domu karte.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto stāstu, dzejoli, animācijas filmu, īsziņu, recepti, kalendāru, dienas režīmu;
veido domu karti, sarakstu, veicamo darbu sarakstu, dzejoli, anketu, īsziņu, recepti, zīmīti.

Temata apguves norise
Lasīsim stāstu,
iepazīsimies ar literāro
tēlu un viņa ģimeni!

Detalizēti un ar izpratni lasa tematam atbilstošu literāro tekstu. Strādājot pārī, ievēro un izlabo kļūdas savā un/vai klasesbiedru lasījumā. Lasot
tekstu un meklējot atbildes uz jautājumiem par teksta tematu, sižetu un tēliem, mācās izmantot caurskatīšanas stratēģiju. Nepazīstamo vārdu
nozīmes noteikšanai mācās izmantot kontekstu.

Literārā teksta lasīšana
detalizēti un caurskatot.
Konteksta izmantošana
vārda nozīmes noteikšanai.
Rakstītajā tekstā izmantoto
vārdu un teikumu
pareizrakstības pārbaude.
Domu un ideju apkopošana
domu kartē. Īsa stāstījuma
veidošana pēc virsraksta
un dotā plāna.

Veido domu karti un sarunājas par to ar klasesbiedru, salīdzina domu kartes un atrod kopīgo informāciju. Izmantojot vārdnīcu, pārbauda rakstīto
vārdu pareizrakstību.
Prognozē stāsta turpinājumu, pēc virsraksta un dotā plāna veidojot stāstījumu un aprakstot literārā tēla mājas apkārtni, ģimenes locekļu
nodarbošanos, notikumus ģimenē. Teksta veidošanai izmanto doto atbalsta materiālu (atgādnes).
Skatās animācijas filmu, piemēram, “Lote no izgudrotāju ciema” (Eesti Joonisfilm, Filmu studija “Rija”, 2006). Strādājot grupā, veido tiešus
jautājumus par redzēto un dzirdēto, uzdod tos un atbild uz uzdotajiem jautājumiem.
Pamana atšķirības lasītā literārā teksta un animācijas filmas saturā un izteiksmes veidā.
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Ar ko nodarbojas ģimenē?
Kāda ir mājinieku ikdiena?

Ar izpratni un raiti lasa literāro tekstu par ģimenes ikdienu. Izdomā un pieraksta jautājumus par lasītā teksta sižetu un tēliem, uzdod tos
klasesbiedram, pieraksta atbildes. Nosaka teksta galveno domu.

Literārā teksta sižets
un tēli. Viedokļa izteikšana
un noskaidrošana.
Stāstījuma veidošana
pēc plāna (izmantojot
prievārdus uz, zem, virs kopā
ar lietvārdu ģenitīvā, kā arī
apstākļa vārdu blakus).

Lasa apgalvojumus par to, kas ir ģimene, papildina tos atbilstoši lasītajam tekstam un/vai savai pieredzei. Iepazīstina klasesbiedru ar savu viedokli
un noskaidro klasesbiedra domas. Veido kopīgu skaidrojumu vārdam ģimene.

Notikumi ģimenē. Dzejoļi
par ģimenes locekļiem

Klausās tekstu par notikumiem vienā Izgudrotāju ciema ģimenē, sakārto teksta daļas pareizā secībā. Secina, ka tekstam ir ievads, galvenā daļa
un nobeigums. Apstiprina vai noliedz dotos apgalvojumus par dzirdēto sižetu un tēliem. Nosaka teksta galveno domu. Saskata tekstā tēlainās
izteiksmes līdzekļus (salīdzinājumus), neparastus vārdus, kas raksturo tēlus vai vidi. Izmanto konstrukciju Man patīk/patika tas, ka … un
Man patīk/nepatīk, tāpēc ka…, lai izteiktu savu attieksmi pret notikumiem ģimenē un pamatotu savu viedokli.

Informācijas saklausīšana
tekstā. Attieksmes izteikšana
un viedokļa pamatošana.
Mīļvārdiņu veidošana.
Dzejoļu sacerēšana pēc
parauga, prezentēšana
un pilnveidošana pēc
klasesbiedru ieteikuma,
ilustrāciju veidošana.

Nosauc radiniekus (piemēram, brālēns, māsīca, tante, tēvocis, vecvecmamma, vecvectēvs), veido īsu, vienkāršu stāstījumu par savu mājinieku ikdienu.
Raksta to galda piederumu sarakstu, kurus varētu izmantot kāda izgudrojuma uzbūvēšanai, konstruēšanai. Izdomā un pieraksta sava izgudrojuma
nosaukumu. Stāsta par izgudrojumu, atbildot uz jautājumiem: Kāds ir izgudrojuma nosaukums? No kādiem galda piederumiem tu to izgatavoji? Kā tu
to veidoji? Ko uz kā liki? Ko liki virs kā? Ko liki zem kā? Kas atrodas zem…? Ko liki blakus? Kā šo izgudrojumu lieto? Pirms stāstījuma veidošanas pārrunā
apraksta vērtēšanas kritērijus, piemēram, stāstījuma saturs, izmantotais vārdu krājums, pareizruna, izteiksmīgums, prasme atbildēt uz uzdotajiem
jautājumiem. Stāstījuma laikā vērtē cits citu, izmantojot dotos kritērijus, un īsi pamato savu vērtējumu.

Lasa dzejoļus, pievēršot uzmanību latviešu valodas skaņu pareizrunai, saskata tekstā ģimenes locekļu nosaukumus, pēc parauga veido
mīļvārdiņus: vectētiņš, vecmāmiņa, māmiņa, māsiņa, brālītis… Iesaista izveidotos mīļvārdiņus teikumos. Rakstot teikumus, pareizi pieraksta vārdus,
kuriem nav izrunas un rakstības atšķirību. Pēc parauga veido savu dzejoli par kādu no ģimenes locekļiem, nolasa to klasesbiedriem. Pasaka, kas
patika klasesbiedra uzrakstītajā dzejolī, un iesaka, ko varētu uzlabot. Pēc klasesbiedra ieteikuma pilnveido savu dzejoli. Ilustrē uzrakstīto dzejoli
un prezentē klasē. Apkopo dzejoļus kopīgā klases dzejoļu grāmatā, lasa tos un raksta klasesbiedriem zīmītes, paslavējot un/vai iesakot, ko varētu
pilnveidot.
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Ģimenes fotogrāfija.
Katram savi pienākumi!
Apsveikums, tā izvērtēšana
pēc dotajiem kritērijiem.
Stāstījums par ģimeni,
raksturojot kopīgās
nodarbes, informējot par
radniecību, cilvēku vecumu
un ārējo izskatu. Ikdienā
mājās veicamie pienākumi.
Anketa klasesbiedru
aptaujāšanai par viņu
pienākumiem.
Kādi esam ģimenē?
Kā plānojam savu laiku?
Īpašības vārdu izmantošana
aprakstā. Kārtas skaitļa
vārdi pulksteņa laika
apzīmējumos. Stāstījums
par savu ikdienu, ievērojot
hronoloģisko secību. Īsa ziņa
(arī elektroniska) ģimenes
loceklim.
Manas ģimenes mīļākā
ēdiena recepte
Recepte. Stāstījums
pēc parauga par ēdiena
pagatavošanu.

Turpina lasīt fragmentus no literārā teksta (stāsta). Nosaka ievadu, galveno daļu, nobeigumu. Izmanto tekstu, lai pabeigtu iesāktos teikumus.
Pēc dotajiem jautājumiem atstāsta klasesbiedram lasīto tekstu, klausās klasesbiedra stāstījumu un paslavē (Paldies! Man patika! Bija interesanti.),
pajautā (Ko vēl... Kāpēc... Kad... Kam...), piedāvā (Runā drošāk! Pasaki, kāpēc tu tā domā!).
Stāsta par ģimeni pēc fotogrāfijas vai zīmējuma. Stāstot raksturo ģimeni (Ģimene ir… kāda?), kopīgās nodarbes brīvajā laikā (ģimene kopā… ko dara?),
informē par radniecību, nosauc cilvēka vecumu, pastāsta par ārējo izskatu. Atbild uz jautājumiem par savu dzimtu/ģimeni (Cik bieži jūs satiekaties?
Mēs satiekamies reti. Visi radi atbrauca uz mana brāļa kāzām.). Stāstījumā saskaņo prievārdu blakus ar lietvārdu datīvā (Blakus mammai sēž mans
brālēns.), apstākļa vārdus pa labi, pa kreisi ar prievārdu no un lietvārdu ģenitīvā (Pa kreisi no vectēva stāv mana māsa.), lietvārdu datīvā ar darbības
vārdu būt un pamata skaitļa vārdu nominatīvā (Tēvam ir 35 gadi.), darbības vārdu būt saistījumā ar skaitļa vārdu un lietvārdu akuzatīvā vecuma
izteikšanai (Tētis ir 35 gadus vecs.).
Stāsta par ikdienas pienākumiem mājās, izmantojot doto darbu sarakstu.
Ar skolotāja palīdzību sagatavo īsu anketu, lai noskaidrotu klasesbiedru pienākumus mājās. Aptaujā klasesbiedrus, apkopo rezultātus un secina,
kādi ir bērnu pienākumi mājās. Stāsta par citu ģimenes locekļu pienākumiem mājās. Runājot par pienākumiem, izmanto darbības vārdu vienkāršās
tagadnes vienskaitļa 1., 2. un 3. personā un saskaņo ar to lietvārdu akuzatīvā.
Izmanto īpašības vārdus, lai raksturotu literāro tēlu, sevi un savus ģimenes locekļus. Raksta īsu cilvēka raksturojumu.
Iesaistās didaktiskajā spēlē, jautājot par pulksteņa laiku (Cik ir pulkstenis? Kāds ir pareizs laiks?) un atbildot uz jautājumiem (Pulkstenis ir divi, pustrīs…
Tagad ir deviņi.). Noskaidro, cikos kaut kas notiks (Cikos sāksies … ?). Informē par norises laiku.
Lasa literārā tēla dienas režīmu un pēc parauga raksta tabulā savu dienas plānojumu. Stāsta par dienas režīmu, ievērojot hronoloģisko secību, un
par to, kā pavada brīvo laiku. Stāstījumā par savu ikdienu izmanto apstākļa vārdus, prievārdus un lietvārdus (no rīta, vakarā, vispirms, pēc tam u. c.).
Lūdz atļauju kaut ko izdarīt (Vai es drīkstu aiziet ciemos pie drauga?). Pieņem/nepieņem uzaicinājumu (Iesim vakarā pie Daces! Jā, iesim! Nē, paldies.
Es iešu uz treniņu.).
Lasot īsziņas, nosaka, kas raksta, kam raksta un ko vēlas pateikt. Iegūst un sniedz informāciju ģimenes locekļiem īsā ziņā (Cikos būsi mājās no
darba? Es esmu ar draugiem sporta hallē.). Pamana atšķirības mutvārdu teksta un rakstu darbu saturā un izteiksmes veidā.
Izteiksmīgi lasa tekstu lomās un pēc parauga stāsta par savas ģimenes mīļāko ēdienu. Pieraksta tā ēdiena nosaukumu, kas garšo ģimenes
locekļiem, un šī ēdiena pagatavošanai nepieciešamos produktus. Pēc parauga un izmantojot dotos darbības vārdus raksta ģimenes mīļākā ēdiena
recepti. Veido jautājumus par klasesbiedra ēdiena recepti, lai noskaidrotu ēdiena pagatavošanas secību. Stāsta pēc parauga par to, kā pagatavo
kādu ēdienu.
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Svētki, kurus svinam
ģimenē: Lieldienas,
Tēva diena, Mātes diena

Lasa kalendārā, kad Latvijā tiek svinētas Lieldienas, Tēva diena un Mātes diena. Svētku norises laika nosaukšanai lietvārdu ģenitīvā saista ar kārtas
skaitļa vārdu un lietvārdu lokatīvā (Maija otrajā svētdienā ir Mātes diena.), kārtas skaitļa vārdu saista ar darbības vārdiem svin, atzīmē un lietvārdu
akuzatīvā (Maija otrajā svētdienā svin Mātes dienu. Septembra otrajā svētdienā atzīmē Tēva dienu.).

Kārtas skaitļa vārdi svētku
norises laika nosaukšanai.
Stāstījums pēc pieredzes
un sižetiskā attēla par
gatavošanos svētkiem,
svētku svinēšanu. Vēlējuma
un atgādinājuma izteikšana.
Prieka, patikas, pārsteiguma
izteikšana.

Aptaujā klasesbiedrus, ģimenes locekļus, draugus par to, kā notiek gatavošanās un kā tiek svinētas Lieldienas, Mātes diena, Tēva diena. Grupā
salīdzina svētku svinēšanas pieredzi, apkopo informāciju un stāsta par Lieldienu svinēšanas tradīcijām Latvijā un ģimenē (Lieldienās mēs krāsojam
olas. Tās mēs krāsojam sīpolu mizās un biešu sulā.), par Mātes un Tēva dienas svinēšanu pilsētā vai novadā, skolā, ģimenē. Stāstot par gatavošanos
svētkiem, lieto darbības vārdus vienkāršo laiku vienskaitļa un daudzskaitļa 1. un 3. personas formā saistījumā ar lietvārdu akuzatīvā (Es kārtoju
savu istabu, mamma cep torti, brālis klāj galdu. Es izgatavošu apsveikuma kartītes. Mēs mammai pagatavosim brokastis.). Runā par dāvanām, izmantojot
darbības vārdus vēlējuma izteiksmē (Es varētu māmiņai uzdāvināt grāmatzīmi. Es gribētu, lai brālis tētim sagatavo apsveikumu.). Izsaka vēlēšanos
(Es gribētu, lai… Es vēlētos, lai…). Izmanto darbības vārdus pavēles izteiksmes 3. personā, runājot par to, kā tiek sadalīti pienākumi, gatavojoties
svētkiem (Lai Veronika mizo kartupeļus!), un darbības vārdus pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personā, atgādinot par pasākuma
norises laiku (Atcerieties, ka mums šodien četros nāks viesi! Neaizmirsti, ka…).
Stāsta par sižetisko attēlu, prieka, patikas, pārsteiguma izteikšanai izmantojot izsauksmes vārdus ai, vai, cik (Cik liela torte! Vai, cik garšīgas
pankūkas!).

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Lasīšana detalizēti un caurskatot, vārda nozīme, teksta sižets, literārais tēls, plāns, deminutīvs, apsveikums, īsziņa, teksta daļas (ievads, galvenā
daļa, nobeigums), pareizrakstības vārdnīca.

Sociālās zinības

Ģimene, ģimenes locekļi, mājinieku ikdiena, pienākumi, dienas režīms, brīvais laiks, svētki un svinamās dienas.

Matemātika

Skaitļi pulksteņa laika apzīmējumos.

Dizains un tehnoloģijas

Virtuves piederumi un tehnika, ēdiena recepte, apsveikuma un elektroniskās īsziņas noformēšana.
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Metodiskais komentārs
3. klasē skolēni no skaļās lasīšanas pakāpeniski pāriet uz kluso lasīšanu, turpina uzlabot
lasīšanas ātrumu un attīsta prasmi lasīt pareizi, ar izpratni un izteiksmīgi. Lasītprasmes
pilnveidei var izmantot programmas VIMALA (Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai) elementus: lasīšana pārī, atstāstīšana, secināšana, prognožu izteikšana
u. c. Viens no būtiskiem lasīšanas kvalitātes rādītājiem ir lasīšanas ātrums, un skolēnus var
rosināt pašiem sekot savai izaugsmei. Tā, piemēram, skolēni ar skolotāja palīdzību katrs sev
sagatavo “Lasītprasmes izaugsmes lapu”. Šajā lapā, kopīgi vienojoties, tiek ierakstīti datumi,
kuros tiks pārbaudīts lasīšanas ātrums. Noteiktajā datumā klasē tiek organizēta “lasīšana
uz ātrumu” – visi skolēni saņem vienādu tekstu, pēc skolotāja signāla lasa vienu minūti un
atzīmē, kur ir beiguši lasīt. Katrs skolēns pats saskaita savu izlasīto vārdu skaitu, ieraksta to
savā “Lasītprasmes izaugsmes lapā”, parakstās un raksta pašvērtējumu par to, vai izlasīto
vārdus skaits ir lielāks vai mazāks nekā iepriekšējā reizē, vai ir apmierināts ar savu rezultātu,
secina, kāpēc šāds rezultāts ir un ko varētu darīt, lai to uzlabotu. “Lasītprasmes izaugsmes
lapa” glabājas pie paša skolēna, un viņš tiek rosināts ar to iepazīstināt ģimenes locekļus un
klasesbiedrus.
Līdzās detalizētai lasīšanai jeb lasīšanai iedziļinoties (atbilstoši lingvodidaktikas skaidrojošajai vārdnīcai – lasīšanas veids, ko izmanto, lai uztvertu visu tekstu, to saprastu un izprastu,
ja nepieciešams, arī iegaumētu) skolēniem aktuāla kļūst caurskatīšana jeb caurlūkošana
(atbilstoši lingvodidaktikas skaidrojošai vārdnīcai – ātras lasīšanas paņēmiens, ko izmanto,
lai lasīšanas gaitā, uztverot tekstu, iegūtu vispārīgu informāciju, atrastu atsevišķas valodas vienības (vārdu, frāzi, teikumu) vai teksta fragmentu). Teksta caurskatīšanas prasme
jeb prasme ātri sameklēt nepieciešamo informāciju skolēniem ir īpaši jāmāca, piedāvājot
daudzveidīgus uzdevumus daiļliteratūras un informatīvo tekstu lasīšanas laikā, piemēram,
galvenās domas un atslēgvārdu noteikšana teksta rindkopās. Caurskatīšanas prasmes veicināšanai ir jāpaplašina skolēna redzes lauks, un tam tiek izmantoti tādi uzdevumi kā, piemēram, pēc skolotāja komandas skatiena atraušana no lasāmā teksta un aktuālā teksta
atrašana pēc atkārtota signāla. Skolēnu redzes lauka paplašināšanai var izmantot uzdevumu
atstāstīt teksta saturu, balstoties uz tekstā pasvītrotajiem atslēgvārdiem.
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3.1. Mēs mājās

3.2. Mēs sabiedrībā

3.3. Mēs pasaulē

3.4. Mēs skolā

Runāsim par ģimeni un
ģimenes locekļu ikdienu!

Runāsim par profesijām!

Mēs braucam ekskursijā

Kā pastāstīt par dažādu profesiju
pārstāvju pienākumiem?
Kā sagatavoties intervijai un pastāstīt
par iegūto informāciju (prezentēt)?
Kā sarunāties ēdnīcā, kafejnīcā?

Kā pastāstīt par ekskursijā redzēto,
dzirdēto, piedzīvoto?
Kā noteikt teksta galveno domu?
Kā noteikt saziņas dalībnieku emocijas?
Kā lūgt un sniegt palīdzību nelaimes
gadījumā?

Grāmatas, kuras es lasu latviski.
TV raidījumi un filmas,
kurus es skatos latviski.
Kultūras pasākumi, kurus apmeklēju

Kā pastāstīt par ģimenes ikdienu,
par radiniekiem, par dienas režīmu,
svētkiem un mīļāko ģimenes ēdienu?
Kā uzrakstīt īsziņu?

Kā pastāstīt par grāmatu, spēlfilmu,
TV raidījumu, kultūras pasākumu?
Kā uzrakstīt grāmatas aprakstu?
Kā noteikt grāmatas tematu?

3.2. Mēs sabiedrībā. Runāsim par profesijām!
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 18 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Klausoties, lasot un veicot ar personisko pieredzi saistītus uzdevumus, apgūt vārdus un
mācīties izmantot vārdformas un vārdu savienojumus, lai jautātu, atbildētu un stāstītu par
dažādu profesiju pārstāvju darba pienākumiem, prasmēm, darbarīkiem un darbavietu.
Iesaistoties situāciju izspēlē un izstrādājot projektu, mācīties ievērot runas kultūru, saprast
un lietot valodu intervijas veikšanas un kafejnīcas apmeklējuma laikā, lai noskaidrotu informāciju, izteiktu attieksmi, savas domas un vajadzības.
Apkopojot informatīvā tekstā un mutiskā intervijā iegūto informāciju, mācīties veidot un
pēc klasesbiedra ieteikumiem pilnveidot prezentācijas tekstu, lai izmantotu to kā atbalstu
savam stāstījumam par veikto projektu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Informāciju par profesijām var atrast grāmatās, interneta resursos, var pajautāt
skolotājam vai noskaidrot, intervējot profesijas pārstāvi. (V.Li.1.)
• Intervijas sākumā jāsasveicinās, bet intervijas beigās jāpateicas un jāatvadās. (V.Li.1.)
• Prezentācija ir vizuāls materiāls, ko izmanto runātājs, lai piesaistītu klausītāju uzmanību
un palīdzētu viņiem saprast stāstīto. (V.Li.2.)
• Prezentācijas veidošanai var izmantot datoru vai to var veidot papīra formātā. (V.Li.2.)
• Apgūtos vārdus var izmantot, lai stāstītu par dažādu profesiju pārstāvju darba
pienākumiem, prasmēm, darbarīkiem un darbavietu. (V.Li.3.)
• Profesijas nosaukumus var veidot sieviešu un vīriešu dzimtē. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Prot vērtēt savu interviju un prezentācijas prasmes, plānot to pilnveidi.
• Klausās, jautā un atbild par dažādu profesiju pārstāvju darba pienākumiem, prasmēm,
darbarīkiem un darbavietu ar mērķi izzināt savu nākotnes profesiju vai sākt domāt
par savas profesijas izvēli.
• Klausās, lasa un kopumā saprot vecumposmam atbilstošus vienkāršus informatīvus
tekstus par profesijām.
• Lasot vienkāršas uzbūves tekstus par profesijām, atrod un pieraksta konkrētu
informāciju.
• Prot uzrunāt pieaugušo cilvēku, lai uzaicinātu piedalīties intervijā, prot pastāstīt par
intervijas tematu, vienoties par intervijas vietu, laiku, palūgt atļauju intervijas laikā
filmēt vai fotografēt.
• Ievēro runas kultūru intervijas laikā.
• Pēc dotā plāna veido monologu (prezentāciju) par profesiju.
• Pēc attēla veido īsu stāstījumu par dārza iekārtojumu.
• Prot kafejnīcā sarunāties par to, ko vēlas ēst, par ēdiena cenu un garšas īpašībām.
• Veido dialogu ar klasesbiedru, grupā veicot mācību uzdevumus: sadalot darba
pienākumus, vienojoties par veicamajām darbībām, izvērtējot veikumu u. tml.
• Pamana saziņas situācijā kafejnīcā vai intervijā ar profesijas pārstāvi saziņas dalībnieku
emocijas un izsaka savas emocijas.
• Saprot un pamatlīmenī lieto valodu informācijas noskaidrošanai intervijas un kafejnīcas
apmeklējuma laikā, attieksmes paušanai, savu domu un vajadzību izteikšanai.
Teksts un tekstveide
• Informatīvā tekstā, arī interneta resursos, atrod informāciju par profesijām.
• Prot veidot pēc dotā plāna vienkāršu prezentāciju.
• Prot pēc parauga izveidot savus intervijas jautājumus kādam profesijas pārstāvim.
• Prot radoši noformēt savu tekstu (prezentāciju, ēdienkarti).
• Saprot, ka intervijas un prezentācijas veidošanas procesā teksts vairākkārt ir
jāpilnveido. Pilnveido tekstu, ņemot vērā klasesbiedra un skolotāja ieteikumus.
• Prot saprotami pastāstīt (prezentēt) savu iegūto informāciju un atbildēt uz uzdotajiem
jautājumiem.
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Valodas struktūra
• Izmanto iegūto vārdu krājumu, lai klausītos, runātu, lasītu, rakstītu par dažādām
profesijām, darba pienākumiem, prasmēm, lai sazinātos kafejnīcā/ēdnīcā.
• Veidojot savu tekstu, pareizi pieraksta vārdus, kuriem nav izrunas un rakstības
atšķirību.
• Izmanto personu vietniekvārdus saistījumā ar darbības vārdu būt visos laikos profesijas
nosaukšanai.
• Lieto lietvārdu nominatīvā saistījumā ar darbības vārdu vienkāršās tagadnes 1. un
3. personā un lietvārdu akuzatīvā, lai nosauktu profesijas pārstāvju veicamos
pienākumus.
• Izsakoties par profesiju, lieto lietvārdu ģenitīvā saistījumā ar lietvārdu nominatīvā.
• Izmanto lietvārdu lokatīvā, nosaucot profesijas pārstāvja darbavietu.
• Lieto darbības vārdus vienkāršās tagadnes 1. un 3. personā, stāstot par dažādu
profesiju pārstāvju darba pienākumiem.
• Pēc parauga lieto darbības vārdus vajadzības izteiksmē kopā ar lietvārdu nominatīvā
darāmo darbu nosaukšanai.
• Veido un nosauc profesiju nosaukumus vīriešu un sieviešu dzimtē.
• Prot nosaukt cenas, izmantojot nelokāmo lietvārdu eiro un lokāmo lietvārdu cents
saistījumā ar skaitļa vārdu.
• Lieto darbības vārdu ēst vienkāršās nākotnes 1. personas formā kopā ar lietvārdu
vienskaitļa vai daudzskaitļa akuzatīvā.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Ar pedagoga atbalstu plāno un vērtē savu interviju un prezentāciju. Plāno savu
prasmju pilnveidi. (VLM.3.1.1.1.)
• Klausās un kopumā saprot informāciju par profesijām, profesijas pārstāvju darba
pienākumiem, to veikšanai nepieciešamajām prasmēm, darbarīkiem. Veido tiešus
jautājumus par dzirdēto un redzēto, atbild uz uzdotajiem jautājumiem. (VLM.3.1.1.2.)
• Ar izpratni lasa vienkāršas uzbūves tekstus par sev interesējošām profesijām. Veido
tiešus jautājumus par izlasīto un atbild uz uzdotajiem jautājumiem. (VLM.3.1.1.3.)
• Vērojot, klausoties un lasot vienkāršas uzbūves tekstus, atrod un pieraksta konkrētu
informāciju. (VLM.3.1.1.4.)
• Lieto vienkāršas frāzes, lai uzrunātu pieaugušo cilvēku, uzaicinot piedalīties intervijā,
un vienotos par intervijas norisi. Ievēro saziņas kultūru intervijas laikā un sarunājoties
ēdnīcā, kafejnīcā. (VLM.3.1.1.5.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē (organizējot
interviju) saziņas kultūru.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu paveikt mācību uzdevumus līdz galam, pildīt tos, rūpīgi izlasot
vai noklausoties izpildes noteikumus.
(Tikumi – centība, atbildība; vērtība – darba tikums)
• Veido ieradumu veikt pierakstus (piezīmes), lai mācītos sevi organizēt darbam
un izmantotu šos pierakstus, veidojot savus mutvārdu vai rakstveida tekstus.
(Tikumi – atbildība, centība, gudrība; vērtība – darba tikums)
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• Dialogā izsaka savas domas un vajadzības ikdienas un mācību situācijās. Veido
vienkāršu monoloģisko runu, prezentācijā pastāstot apkopoto informāciju par
profesiju. (VLM.3.1.1.6.)
• Pamana saziņas situācijā citu cilvēku emocijas un izsaka savas emocijas. (VLM.3.1.1.8.)
• Saprot un pamatlīmenī lieto valodu informācijas noskaidrošanai, attieksmes paušanai,
savu domu un vajadzību izteikšanai. (VLM.3.1.1.9.)
• Vienkāršas uzbūves informatīvā tekstā atrod nozīmīgu informāciju par profesijām.
(VLM.3.2.1.4.)
• Veido īsu, vienkāršu tekstu (20–40 vārdu), izmantojot vienkāršu plānu, zīmējumus,
jautājumus un atslēgvārdus. (VLM.3.2.1.6.)
• Pēc parauga veido vienkāršus intervijas jautājumus profesijas pārstāvim. (VLM.3.2.1.7.)
• Izmanto burtus un citas rakstzīmes sava teksta (prezentācijas, ēdienkartes) veidošanā
un tā radošā noformēšanā. (VLM.3.2.1.8.)
• Saprot, ka tekstveide ir process, kura laikā tekstu vairākkārt var uzlabot. Pēc parauga,
klasesbiedra un pedagoga ieteikumiem labo un pilnveido tekstu. (VLM.3.2.1.9.)
• Veido saprotamu, ar personisko pieredzi saistītu mutvārdu runu; reaģē uz klausītāju
jautājumiem par sagatavoto prezentāciju. (VLM.3.2.1.10.)
• Izmanto apgūto vārdu krājumu vienkāršās sadzīves situācijās, lai runātu par profesijām.
(VLM.3.3.1.2.)
• Pareizi raksta vārdus, kuriem nav izrunas un rakstības atšķirību. (VLM.3.3.1.4.)
• Izmanto patstāvīgos vārdus un palīgvārdus, saskaņo tos, veidojot vienkāršus teikumus.
(VLM.3.3.1.5.)
• Paplašina savu vārdu krājumu, veidojot profesijas nosaukumus vīriešu un sieviešu
dzimtē. (VLM.3.3.1.6.)
• Saskaņo vārdus vienkāršos teikumos, izmantojot vienkāršas gramatiskās konstrukcijas.
(VLM.3.3.1.7.)

Jēdzieni: intervija, saruna.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto atgādni intervijas veidošanai un prezentēšanai, ēdienkarti, profesiju aprakstu, videosižetu;
veido aprakstu par profesiju, interviju, sarunu, prezentāciju, profesiju nosaukumu “banku”.
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Temata apguves norise
Ko dara dažādu
profesiju pārstāvji?

Vēro attēlus, nosauc profesijas un izmanto darbības vārdus 3. personā, lai pastāstītu, ko dara attēlā redzamais profesijas pārstāvis (Pārdevēja apkalpo,
pārdod, izdod… Skolotāji māca, labo, palīdz… Programmētājs izdomā, izveido…).

Profesiju nosaukumi,
veicamie pienākumi,
darbarīku, darbavietu
nosaukumi. Informācijas
saklausīšana, meklēšana,
apkopošana. Stāstījums
par profesiju.

Mācās veidot profesiju nosaukumus vīriešu un sieviešu dzimtē, lieto personu vietniekvārdus saistījumā ar darbības vārdu būt profesijas nosaukšanai
(Viņš ir pārdevējs. Viņa ir ārste.).
Izsaka viedokli par to, kāpēc ir svarīga katra profesija, pamato, kāpēc tā vajadzīga.
Lasa profesijas aprakstu, savieno to ar atbilstošo profesijas nosaukumu un attēlu. Pēc parauga izveido divus savus piemērus – pieraksta profesijas
nosaukumu un to, ko dara profesijas pārstāvis, uzzīmē profesijas pārstāvi. Pastāsta klasesbiedram par saviem piemēriem, noklausās, ko ir uzrakstījis
klasesbiedrs. Secina, vai ir rakstījuši par līdzīgām profesijām. Spriež, kāpēc rakstīja par līdzīgām vai dažādām profesijām.
Skatās videoieraksta fragmentus un pieraksta tajos redzēto profesiju nosaukumus. Salīdzina savu darbu ar klasesbiedra veikumu.
Strādājot pārī, lasa tabulā dotos profesiju nosaukumus un atzīmē nepazīstamos. Lai iegūtu informāciju par profesiju, jautā klasesbiedriem un
skolotājam, izmanto grāmatas un interneta resursus. Stāstot par izpētīto profesiju, lieto piedāvātos darbības vārdus.
Uz lapiņām pierakstot profesiju nosaukumus, veido profesiju “banku”. Izmanto profesiju “banku”, lai 1) vingrinātos lietot darbības vārdus 3. personā
kopā ar lietvārdu akuzatīvā (Pārdevēja pārdod kleitas, kurpes… Celtnieki ceļ mājas.); viens skolēns nosauc, ko dara šīs profesijas pārstāvis, pārējie min
profesijas nosaukumu; 2) nostiprinātu lietvārda lietojumu lokatīvā, nosaucot un/vai pierakstot vietu, kur strādā profesijas pārstāvis; 3) vingrinātos
lietot darbības vārdus 1. personā, stāstot par sevi kā par izvēlētās profesijas pārstāvi.
Raksta to profesiju nosaukumus, kuru pārstāvji strādā skolā. Grupā izvēlas vienu skolas darbinieku, pie kura ies, lai uzdotu jautājumus, fotografētu
vai filmētu un veidotu par viņu prezentāciju.

Intervējam profesijas
pārstāvjus.
Prezentējam iegūto
informāciju
Intervijas jautājumu
sagatavošana
profesijas pārstāvim,
to pilnveidošana pēc
klasesbiedra ieteikuma.
Intervijas veikšana
un pierakstīšana.
Informācijas apkopošana.
Prezentācijas veidošana
un pašvērtēšana.

Spriež par to, kas ir prezentācija. Secina, ka tas ir vizuāls materiāls, ko izmanto runātājs, lai piesaistītu klausītāju uzmanību un palīdzētu viņiem
saprast stāstīto. Lasa ieteikumus (atbalsta materiālu) prezentācijas veidošanai. Vienojas par prezentācijas veidošanas veidu – uz papīra vai datorā.
Lasa vērtēšanas kritērijus uz papīra veidotai prezentācijai (saturs, noformējums, uzstāšanās). Izsaka priekšlikumus to pilnveidošanai un ar skolotāja
palīdzību vienojas par kritērijiem sava darba vērtēšanai. Sekojot aprakstītajiem darbību soļiem, sagatavo un veic interviju, veido prezentāciju un
iepazīstina klasesbiedrus ar intervijā iegūto informāciju.
Uzsākot darbu grupā, sadala pienākumus (grupas vadītājs – darba organizētājs un runātājs; noformētājs; zīmētājs; rakstītājs; fotogrāfs vai filmētājs;
intervētājs), izveido un tabulā ieraksta intervijas jautājumus.
Strādājot pārī ar klasesbiedru, iejūtas profesijas pārstāvja vai intervētāja lomā un organizē interviju. Ieraksta sarunu diktofonā vai pieraksta atbildes
uz papīra. Izvērtē, kas intervijā izdevās, un secina, kas jāmaina.
Intervē iepriekš pabrīdināto skolas darbinieku. Fotografē, filmē, ieraksta atbildes diktofonā vai pieraksta uz papīra.
Apkopo iegūto informāciju: uzraksta profesijas nosaukumu, pievieno fotogrāfiju vai attēlu, uzraksta prezentācijas autoru vārdus, uzraksta, kas jādara
šīs profesijas pārstāvjiem, kas jāprot, raksta, kādi instrumenti jāizmanto, ieraksta mācību priekšmetus, kas palīdzēs apgūt šo profesiju, uzraksta, kāpēc
šo profesiju vajadzētu vai nevajadzētu apgūt, pievieno pēc vēlēšanās savu informāciju, pasaka klausītājiem paldies par uzmanību.
Prezentē savu darbu un vērtē, ko ir iemācījies, kā to var izmantot dzīvē, ko nākamreiz darītu citādi.
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Ēdnīcā. Kafejnīcā

Aktualizē savu pieredzi, pārrunājot, ko zina par oficianta darbu. Secina, kādas prasmes ir nepieciešamas šīs profesijas pārstāvim, un pieraksta tās.

Ēdienkarte. Saziņa
kafejnīcā, ēdnīcā.

Gatavojoties izspēlēt sižeta lomu rotaļu “Ēdnīcā. Kafejnīcā”, izpēta dažādas ēdienkartes, secina, kāda informācija un kā tajās tiek rakstīta.
Pārī izveido un radoši noformē savu ēdienkarti, pierakstot tajā ēdienu nosaukumus un cenas. Ēdienu nosaukumu un to pareizrakstības noskaidrošanai
izmanto interneta resursus, jautā klasesbiedriem un skolotājam.
Izvēlas vienu no izveidotajām ēdienkartēm, pārī sadala lomas – oficiants un apmeklētājs. Izspēlējot sižeta lomu rotaļu, jautā un atbild par produktu
cenu (Cik maksā … ?), pasūta/pērk ēdienu (Dodiet man, lūdzu, ceptus kartupeļus un salātus! Es ēdīšu cepelīnus.), novērtē ēdiena garšu un izsaka pamatotu
apmierinātību vai neapmierinātību ar to (sāļš, trūkst sāls, salds, pārāk salds, ass, pārāk ass, rūgts, skābs, ciets u. tml.). Nosaucot ēdiena cenas, izmanto
nelokāmo lietvārdu eiro un lokāmo lietvārdu cents saistījumā ar skaitļa vārdu (Pica maksā 1 eiro. Sula maksā 45 centus.). Secina, kādas latviešu valodas
prasmes oficiantam ir nepieciešamas. Izvērtē, kuras no šīm prasmēm jau ir apguvis un kuras vēl jāturpina mācīties.

Dārzā
Darbi dārzā, to
nosaukšana, izmantojot
darbības vārda
vajadzības izteiksmi.
Augu nosaukumi, to
raksturojums. Jautājumi
un atbildes, vienkāršs
stāstījums par dārza
iekārtojumu.

Aktualizē savu pieredzi, pārrunājot, ko zina par zemnieku un lauksaimnieku darbu (atbild uz jautājumiem Ko dara? Ar kādiem darbarīkiem strādā?
Kur strādā? Kāds labums citiem cilvēkiem no viņu darba? Kādas rakstura īpašības vajadzīgas?). Spriež, vai visus cilvēkus, kam ir dārzs, var saukt par
zemniekiem. Nosauc augus, kas aug dārzā, raksturo tos, izmantojot lietvārdus datīvā saistījumā ar darbības vārda būt 3. personas formu un īpašības
vārdu un lietvārdu nominatīvā (Rozēm ir ērkšķi. Kļavām ir lielas lapas.). Stāstot par augiem, saskaņo īpašības vārdu ar lietvārdu visos locījumos (vecas
ābeles, saldi āboli, sarkanas tulpes).
Nosauc dārzā veicamos darbus, lietojot darbības vārdu vajadzības izteiksmē saistījumā ar lietvārdu nominatīvā (jāstāda puķes, jāaudzē tomāti,
jārok zeme). Grupē nosauktos darbus, piemēram, pavasara un rudens darbos, smagos un vieglos darbos, darbos, kurus prot/neprot, darbos,
kas patīk/nepatīk, u. tml.
Izmantojot attēlus, stāsta par to, kas aug dārzā, par dārza iekārtojumu.
Saņem attēlus ar 7–10 atšķirībām un pārī spēlē spēli “Sameklē atšķirības attēlos”. Uzdodot jautājumus, noskaidro, kas attēlos ir kopīgs un kas atšķiras.
Jautājot un atbildot, izmanto piederības vietniekvārdu saistījumā ar lietvārdu lokatīvā (Manā dārzā aug… Vai tavā dārzā…), personas vietniekvārdu
saistījumā ar ir, nav (Vai tev/jums dārzā ir plūmes? Nē, man/mums nav.), darbības vārdu nebūt vienkāršajā tagadnē un lietvārdu ģenitīvā (nav zemeņu,
koku, krūmu). Pieraksta noskaidroto informāciju.
Klausās stāstījumu par augu izvietojumu dārzā. Izmantojot attēlus, iekārto dārzu, stāsta par izveidoto dārzu, lieto prievārdus gar, pie, zem dārza
iekārtojuma aprakstīšanai (gar žogu, pie mājas, zem ābeles), pieraksta stāstījumu.
Lasa tekstu, kurā aprakstīts dārza iekārtojums, papildina zīmējumu atbilstoši lasītajam tekstam. Ieraksta zīmējumā augu nosaukumus.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

98

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Intervija, ēdienkarte, prezentācija.

Sociālās zinības

Profesijas, intervija.

Dabaszinības

Augi, to raksturojums, darbi dārzā.

Dizains un tehnoloģijas
vai vizuālā māksla

Videosižets, fotografēšana un filmēšana.

Metodiskais komentārs
Ja ir iespēja, šī temata ietvaros uz skolu var uzaicināt kādu no bērnu vecākiem, kas pastāsta
par savu profesiju, vai apmeklēt vecāku darbavietas. To vislabāk darīt tad, kad bērni ir intervējuši skolas darbinieku, veidojuši prezentāciju, prezentējuši savu darbu, jo tas iedrošinās
viņus uzdot jautājumus vecākiem vai citu profesiju pārstāvjiem, lai uzzinātu nepieciešamo
informāciju.
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3.1. Mēs mājās

3.2. Mēs sabiedrībā

3.3. Mēs pasaulē

3.4. Mēs skolā

Runāsim par ģimeni un
ģimenes locekļu ikdienu!

Runāsim par profesijām!

Mēs braucam ekskursijā

Kā pastāstīt par ģimenes ikdienu,
par radiniekiem, par dienas režīmu,
svētkiem un mīļāko ģimenes ēdienu?

Kā pastāstīt par dažādu profesiju
pārstāvju pienākumiem?

Kā pastāstīt par ekskursijā redzēto,
dzirdēto, piedzīvoto?

Kā sagatavoties intervijai un pastāstīt
par iegūto informāciju (prezentēt)?

Kā noteikt teksta galveno domu?

Grāmatas, kuras es lasu latviski.
TV raidījumi un filmas,
kurus es skatos latviski.
Kultūras pasākumi, kurus apmeklēju

Kā uzrakstīt īsziņu?

Kā sarunāties ēdnīcā, kafejnīcā?

Kā noteikt saziņas dalībnieku emocijas?
Kā lūgt un sniegt palīdzību nelaimes
gadījumā?

Kā pastāstīt par grāmatu, spēlfilmu,
TV raidījumu, kultūras pasākumu?
Kā uzrakstīt grāmatas aprakstu?
Kā noteikt grāmatas tematu?

3.3. Mēs pasaulē. Mēs braucam ekskursijā
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 20 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Lasīt un klausīties personiskajām interesēm un vajadzībām atbilstošus tekstus, lai jautātu,
atbildētu un stāstītu par ekskursijā redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, par ekskursijas maršrutu,
apskates objektiem, attīstot prasmi veidot plānu un izmantot to par atbalstu sava stāstījuma
veidošanai, kā arī pilnveidojot prasmi stāstījumā ievērot teksta struktūru (ievads, galvenā
daļa un nobeigums) un lietot noteiktas vārdformas un vārdu savienojumus. Attīstīt prasmi
noteikt atslēgvārdus un galveno domu ar personisko pieredzi saistītā lasītā daiļliteratūras
un informatīvā tekstā, lai secinātu par teksta mērķi un sagatavotos par to pastāstīt citiem.
Pilnveidot prasmi vienkāršās saziņas situācijās ievērot runātāju žestus, intonāciju un mīmiku,
lai spriestu par saziņas dalībnieku emocijām; mācīties izmantot žestus, intonāciju un mīmiku
savas attieksmes paušanai par pazīstamiem tematiem veidotos dialogos un monologā.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Apgūtos vārdus var izmantot, lai pastāstītu par ekskursijā redzēto, dzirdēto, piedzīvoto,
lai jautātu, stāstītu un atbildētu par tūrisma apskates objektiem un to atrašanās vietu.
(V.Li.1.)
• Par saziņas dalībnieku emocijām var spriest pēc viņu žestiem, intonācijas un mīmikas.
(V.Li.1.)
• Atslēgvārdi ir vārdi, kas pasaka svarīgāko informāciju tekstā. (V.Li.2.)
• Lai izveidotu teksta plānu, teksts jāsadala daļās, jānosaka katras daļas temats un
saskaņā ar to jāizdomā daļas virsraksts. (V.Li.2.)
• Tekstu autors raksta, lai kaut ko pavēstītu lasītājam. Galvenā doma ir svarīgākā atziņa
tekstā, kas lasītājam jāsaprot. (V.Li.2.)
• Saskaņojot vārdus un noteiktā veidā tos sakārtojot, var izveidot satura ziņā dažādus
teikumus. (V.Li.3.)
• Lai pastāstītu par to, kur esi bijis, vietu apzīmējumi jāpārveido tā, lai tie atbildētu uz
jautājumu kur?. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Klausās un kopumā saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma vienkāršas
uzbūves tekstus par tūrisma objektiem.
• Lasa un saprot vienkāršus ar ekskursijas plānošanu saistītus informatīva satura tekstus,
veido jautājumus par izlasīto, atbild uz klasesbiedru uzdotajiem jautājumiem.
• Prot atrast nepieciešamo informāciju par apskates objektiem, to atrašanās vietu.
• Ievēro saziņas kultūru, pajautājot un paskaidrojot, kā nokļūt līdz kādam objektam.
• Iesaistās dialogā, informējot par nelaimes gadījumu, lūdzot un sniedzot palīdzību,
jautājot un atbildot par pašsajūtu un veselības stāvokli, veido īsu monologu par
ekskursijas maršrutu un apskates objektiem.
• Strādājot pārī, noskaidrojot un pastāstot par objektu atrašanās vietu pilsētā/novadā,
izsaka savas domas un vajadzības. Veido vienkāršu monoloģisko runu, pastāstot par
apkārtni.
• Zina, ka ar žestiem, intonāciju un mīmiku var izteikt emocijas. Prot nosaukt savas
un saziņas dalībnieku emocijas.
• Strādājot grupā un veidojot projektu, lieto valodu informācijas apmaiņai, domu
un vajadzību izteikšanai.
Teksts un tekstveide
• Prognozē teksta nobeigumu.
• Zina, kas ir teksta galvenā doma, prot to noteikt vienkāršā tekstā.
• Lasot tekstu, pamana vārdus, kas ir svarīgi satura izpratnei. Izmanto šos vārdus,
jautājot, atbildot un stāstot par tekstu.
• Prot veidot plānu – sadalīt tekstu daļās, noteikt katras daļas tematu un atbilstoši
tam nosaukt plāna punktu.
• Veido stāstījumu par izstrādāto projektu, par klases ekskursijā redzēto, dzirdēto,
piedzīvoto, ievērojot loģisko secību.
• Izmanto attēlus sava teksta veidošanā par apkārtnē pazīstamu tūrisma apskates
objektu un tā radošā noformēšanā.
Valodas struktūra
• Lieto lielos sākumburtus zināmajos vietvārdos.
• Izmanto apgūto vārdu krājumu, lai pastāstītu par piedzīvoto, redzēto, dzirdēto
ekskursijā, lai pajautātu, atbildētu un pastāstītu par zināmiem tūrisma apskates
objektiem un to atrašanās vietu.
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•
•
•
•
•
•

Lasot informatīvus tekstus, nepazīstamo vārdu nozīmi secina pēc konteksta.
Izmanto mutvārdu un rakstveida runā lietvārdu akuzatīvā un lokatīvā.
Saskaņo vienkāršos teikumos lietvārdu, darbības vārdu un prievārdu.
Saprot prievārdu gar, pie, aiz, līdz nozīmi, izmanto tos teikumos.
Izmanto apstākļa vārdus pa labi, pa kreisi vietas raksturošanai.
Izmanto saistītājvārdus tādēļ ka…, lai izteiktu patiku/nepatiku par redzēto un pamatotu
savu viedokli.
• Stāstījumā par pilsētas apskates objektiem saskaņo īpašības vārdu vispārākajā pakāpē
ar lietvārdu; izmanto pamata skaitļa vārdus saistījumā ar lietvārdu nominatīvā,
akuzatīvā un ģenitīvā, kā arī kārtas skaitļa vārdus nominatīvā un lokatīvā.
• Saprotami izrunā latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Ar pedagoga atbalstu plāno un vērtē uzrakstīto tekstu (apskates objektu aprakstu).
(VLM.3.1.1.1.)
• Klausās un kopumā saprot vienkāršus tekstus par tūrisma objektiem. (VLM.3.1.1.2.)
• Pamana un nosauc saziņas dalībnieku un savas emocijas ikdienas runas situācijās.
(VLM.3.1.1.8.)
• Izmanto patstāvīgos vārdus un palīgvārdus, saskaņo tos, veidojot vienkāršus teikumus.
(VLM.3.3.1.5.)
• Ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošus vienkāršas uzbūves tekstus
par ekskursiju un tūrisma apskates objektiem. Veido tiešus jautājumus par izlasīto
un atbild uz uzdotajiem jautājumiem. (VLM.3.1.1.3.)
• Vērojot, klausoties un lasot vienkāršas uzbūves tekstus, nosaka to galveno domu,
atrod un pieraksta konkrētu informāciju. (VLM.3.1.1.4.)
• Lieto vienkāršas frāzes, lai paslavētu, pajautātu, piedāvātu, ieteiktu, kā rīkoties, palūgtu
palīdzību un pateiktos par palīdzību. Ievēro saziņas kultūru. (VLM.3.1.1.5.)
• Dialogā izsaka savas domas un vajadzības sadzīves un mācību situācijās. Veido
vienkāršu monoloģisko runu, pastāstot par sevi un apkārtni. (VLM.3.1.1.6.)
• Pamana un nosauc savas un saziņas dalībnieku emocijas ikdienas runas situācijās.
(VLM.3.1.1.8.)
• Saprot un pamatlīmenī lieto valodu informācijas noskaidrošanai, attieksmes paušanai,
savu domu un vajadzību izteikšanai. (VLM.3.1.1.9.)
• Nosaka teksta galvenās daļas. (VLM.3.2.1.1.)
• Vienkāršas uzbūves informatīvā tekstā atrod nozīmīgu informāciju, nosakot teksta
galveno domu, personas un darbības norises vietu. (VLM.3.2.1.4.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu korekti pārjautāt un precizēt jautājumu vai citu informāciju,
ja to nav sapratis.
(Tikumi – gudrība, atbildība; vērtība – latviešu valoda)
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• Saskata vienkārša teksta virsraksta saistību ar saturu. Pamana tekstā galvenos vārdus,
kas ir svarīgi teksta satura sapratnei. (VLM.3.2.1.5.)
• Veido īsu, vienkāršu tekstu (20–40 vārdu), izmantojot vienkāršu plānu, zīmējumus,
jautājumus un atslēgvārdus. (VLM.3.2.1.6.)
• Izmanto burtus un citas rakstzīmes sava teksta veidošanā un tā radošā noformēšanā.
(VLM.3.2.1.8.)
• Veido saprotamu, ar personisko pieredzi saistītu mutvārdu runu; reaģē uz klausītāju
jautājumiem. (VLM.3.2.1.10.)
• Nosaka vārda nozīmi kontekstā. (VLM.3.3.1.1.)
• Izmanto apgūto vārdu krājumu vienkāršās sadzīves situācijās. (VLM.3.3.1.2.)
• Saprotami izrunā latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. (VLM.3.3.1.3.)
• Pareizi raksta vārdus, kuriem nav izrunas un rakstības atšķirību. Lieto lielos
sākumburtus zināmos vietvārdos. (VLM.3.3.1.4.)
• Izmanto patstāvīgos vārdus un palīgvārdus, saskaņo tos, veidojot vienkāršus teikumus.
(VLM.3.3.1.5.)
• Saskaņo vārdus teikumos, izmantojot vienkāršas gramatiskās konstrukcijas. (VLM.3.3.1.8.)

Jēdzieni: teksta galvenā doma/atziņa, emociju izteikšana un atpazīšana saziņas situācijā.
Teksti: klausās, lasa daiļliteratūras tekstu (stāstu), ekskursijas aprakstu skolas tīmekļvietnē, ekskursijas plānošanas piezīmes, Latvijas karti, domu karti, pilsētas logo, dziesmu,
informatīvo tekstu par apskates objektiem, izcelšanās teiku, audiovizuālu kādas vietas, objekta, notikuma prezentāciju;
veido plānu, stāstījumu par ekskursijā redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, aprakstu par apskates objektu.
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Temata apguves norise
Kur esam bijuši,
ko esam redzējuši,
dzirdējuši, piedzīvojuši?
Vietvārdi lokatīvā.
Klases ekskursijas
apraksts. Plāna
veidošana. Stāstījums
pēc izveidotā plāna par
klases ekskursijā redzēto,
dzirdēto, piedzīvoto.
Jautājumi un atbildes
par ekskursiju.
Kur gribam aizbraukt?
Ko gribam redzēt?
Ko gribam uzzināt?
Emociju atpazīšana
un izteikšana saziņas
situācijā. Teksta
prognozēšana. Vārdu
saskaņošana teikumā.

Pētot Latvijas karti un nosaucot vietas, kuras ir apmeklējis kopā ar ģimeni vai klasi, vingrinās lietot vietvārdus lokatīvā (Es biju Valmierā, Jūrmalā,
Daugavpilī. Kārlis bija Bauskā.).
Lasa skolas tīmekļvietnē pieejamos klases ekskursiju aprakstus, sadala tekstu daļās, nosaka katras teksta daļas tematu un saskaņā ar to izdomā
virsrakstu. Ieraksta virsrakstus domu kartē, apkopojot idejas stāstījumam par klases ekskursiju. Izvēlas, ko vēlas pastāstīt pats, un pieraksta savu
plānu. Pēc plāna un lasīto tekstu parauga, ievērojot loģisko secību, stāsta par klases ekskursijā redzēto, dzirdēto un piedzīvoto. Stāstījumā, lai
raksturotu maršrutu vai apskates objektu vietu, izmanto apstākļa vārdus pa labi, pa kreisi, prievārdus pie (pie ezera), aiz (aiz pils), gar (gar upi), līdz
(parkam) saistījumā ar lietvārdu vienskaitlī un daudzskaitlī. Izsaka patiku/nepatiku par redzēto un pamato savu viedokli, izmantojot saistītājvārdus
tādēļ ka… (Man ļoti patika Cesvaines pils, tādēļ ka tā ir liela. Man nepatika osta, tādēļ ka tur bija netīrs ūdens.). Atbild uz jautājumiem par ekskursijā redzēto
un notikušo (tur es redzēju… mēs bijām/apskatījām/apmeklējām…).

Lasītajā daiļliteratūras teksta (stāsta) fragmentā atrod teikumu, kurā atklājas saziņas dalībnieku emocijas, nosauc tās, salīdzina ar savām emocijām,
stāstot par ekskursiju. Spriež, kā var noteikt cilvēku emocijas.
Atkārto doto teikumu (piemēram, Kurmītis ekskursijā sastrīdējās ar saviem draugiem.), izmantojot dažādus žestus un mīmiku (saraucot uzacis,
sakrustojot rokas, sasitot plaukstas, pamājot ar galvu u. tml.). Pārī izdomā savu teikumu vai izvēlas teikumu no lasītā teksta un aicina klasesbiedrus
atkārtot to priecīgi, bēdīgi, skumīgi, domīgi, pārsteigti, viltīgi.
Secina, kuras teksta daļas trūkst (ievada, galvenās daļas, nobeiguma), prognozē šīs daļas notikumus.
Raksta, kur grib aizbraukt un ko vēlas apskatīt kopā ar klasesbiedriem. Veidojot teikumus, izmanto lietvārdu akuzatīvā (Es gribu aizbraukt uz Rīgu,
Liepāju, muzeju, teātri. Es gribu redzēt, apskatīt mežu, pļavu, dzīvniekus.).
Lasa tabulā dotos vārdus, kas atbild uz jautājumiem kas? un ko darīt?. Pārveido vārdus tā, lai tie atbildētu uz jautājumiem kas? ko dara? ar ko? uz
kurieni? kur?, veido un pareizi pieraksta teikumu, saskaņojot vārdus (piemēram, Draugi apmeklē izstādi muzejā.). Salīdzina uzrakstītos teikumus un
secina, kāda ir galotnes nozīme vārdu saistījumā teikumā.
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Projekts “Ekskursijas
maršruta plānošana”
Informācijas meklēšana
informatīvā tekstā.
Atslēgvārdu noteikšana.

Lasa 3. klases skolēnu izstrādāto projektu par ekskursiju (ekskursijas maršruta plānošanas piezīmes, pienākumu sadalījums grupā, informācija par
ekskursijas objektu – teritorijas karte, domu karte, pilsētas logo, dziesma, apskates vietas, izcelšanās teika u. tml.). Izmanto caurskatīšanas stratēģiju
un nosaka atslēgvārdus tekstā, lai jautātu, atbildētu un stāstītu par skolēnu darbu projektā, par projektā aprakstītajiem apskates objektiem, par to,
kur tie atrodas, kā līdz tiem var nokļūt u. tml. Izvērtē skolēnu izstrādāto projektu paslavējot, pajautājot un piedāvājot priekšlikumu darba uzlabošanai.
Strādā grupā, izstrādā projektu – sadala pienākumus, plāno ekskursiju un pieraksta, kādus priekšlikumus grupas dalībnieki izteica, kādu ekskursijas
maršrutu grupa izvēlējās un kāpēc.
Pēc parauga apraksta, kur atrodas vieta, uz kuru vēlas doties, kā līdz šai vietai var nokļūt, kādus objektus tur var apskatīt, kur un ko par tiem
var uzzināt?
Plānojot ekskursijas maršrutu un atlasot informāciju par apskates objektiem, izmanto daudzveidīgus resursus, to skaitā arī digitālos.
Stāsta par savu projektu klasesbiedriem un noskaidro viņu viedokli par šo piedāvājumu. Stāstot pareizi izrunā latviešu valodas skaņas.
Apkopo izstrādātajos projektos izteiktās idejas, lai iepazīstinātu ar tām vecākus un izmantotu, izvēloties klases ekskursijas maršrutu.

Ko var apskatīt
ekskursanti mūsu
tuvākajā apkārtnē?
Galvenā doma – atziņa.
Apraksta veidošana
pēc plāna.

Lasa tekstu, sadala daļās, nosaka katrā daļā atslēgvārdus, atbild uz jautājumu, kāpēc autors ir uzrakstījis tekstu, ko viņš ir gribējis pateikt.
Noskaidro, ka tā ir teksta galvenā doma – atziņa.
Uz lapiņām raksta apskates objektus, kurus ieteiktu apskatīt ekskursantiem savā pilsētā, novadā u. tml. Lieto lielos sākumburtus. Izvēlas vienu no
uzrakstītajiem objektiem un izspēlē sižeta lomu rotaļu, kurā viens saziņas dalībnieks lūdz palīdzību atrast kādu objektu, bet otrs stāsta par objekta
izvietojumu un iesaka maršrutu, kā nokļūt līdz objektam.
Strādājot pārī, meklē informāciju par kādu no uzrakstītajiem objektiem un sagatavo aprakstu (nosaukums, objekts; attēls, fotogrāfija vai zīmējums;
kur atrodas; ko citiem par to var pastāstīt, kāpēc iesaka apskatīt). Iepazīstina klasesbiedrus ar aprakstu. Stāsta un jautā par notikumiem, vietām,
objektiem, cilvēkiem (Kad uzcēla šo pili? Kam… ? Kurš… ? Cik ilgi… ? Cik augsta ir… ? Kurā gadā… ? Kas atklāja… ? Kurš izgudroja… ?). Stāstījumā saskaņo
īpašības vārdu vispārākajā pakāpē un lietvārdu (vislielākā pils, visvecākais ozols visaugstākais kalns), lieto pamata skaitļa vārdus (1–1000) saistījumā ar
lietvārdu nominatīvā un akuzatīvā (trīsdesmit trīs gadi, trīsdesmit trīs gadus), pamata skaitļa vārdus (10–20, 30, 40… 90, 100, 200, 300… 900) saistījumā
ar lietvārdu ģenitīvā (400 cilvēku, 15 izgudrojumu), kārtas skaitļa vārdus (1–100) nominatīvā un lokatīvā (divi gadi, trešajā gadā).
Aizpilda valodas prasmju pašvērtējuma lapu.
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Kā rīkoties nelaimes
gadījumā?
Kā pastāstīt par rīcību
nelaimes gadījumā, kā
izteikt norādījumus,
brīdinājumu, paskaidrot,
ko drīkst/nedrīkst darīt?
Kā nelaimes gadījumā
palūgt palīdzību,
apvaicāties un pastāstīt
par pašsajūtu, veselību?
Kā izteikt nožēlu?

Aplūko piktogrammas, kas informē par to, kā drīkst/nedrīkst rīkoties sabiedriskās vietās.
Spriež par to, kādi drošības noteikumi jāievēro ekskursijas laikā un kādas sekas var rasties gadījumā, ja drošības noteikumi netiek ievēroti.
Pēc sižetisku attēlu kartītēm stāsta par situācijām, kas var rasties ekskursijas laikā. Stāstot pareizi lielo ķermeņa daļu nosaukumus, iesaka, kā rīkoties
konkrētajā situācijā (jānotīra brūce, jāapsien pirksts). Izmantojot darbības vārdu pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa 2. un 3. personā, izsaka
norādījumus, brīdinājumus (Pagaidiet! Nekusties! Piezvani ātrajai palīdzībai! Lai Deniss pasauc skolotāju!). Paskaidro, kāpēc drīkst/nedrīkst ko darīt
(Nedrīkst peldēt aiz bojas, jo…).
Izspēlē sižeta lomu rotaļu: lūdz palīdzību (Palīdzi/palīdziet man, lūdzu… Padod/padodiet, pasniedz/pasniedziet, parādi/parādiet man, lūdzu…), apvaicājas
par pašsajūtu, veselību (Kā tu jūties? Kas tev kaiš? Vai tu jūties labāk?), atbild par pašsajūtu vai notikušo (Es jūtos slikti. Es sasitu roku.), izsaka nožēlu
(Man (ļoti) žēl!).

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Emociju paušana saziņā ar neverbālajiem izteiksmes līdzekļiem (žestiem, intonāciju, mīmiku), teksta galvenā doma, plāns.

Sociālās zinības

Pienākumu sadalīšana grupā, drošības noteikumi, to ievērošana ekskursijas laikā.

Dabaszinības

Apskates objekti pilsētā un dabā, vietas Latvijas kartē, orientēšanās apvidū.

Matemātika

Ekskursijas maršruta plānošana (attālums, laiks).

Vizuālā māksla

Pilsētas logo.

Sports un veselība

Rīcība nelaimes gadījuma laikā.
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Metodiskais komentārs
Temata ietvaros skolēni mācās noteikt teksta galveno domu, aktualizējot jēdzienus teksta temats, virsraksts, atslēgvārdi. Pamatprasmes teksta temata, virsraksta, galvenās domas
un atslēgvārdu noteikšanai skolēniem jau ir izveidojušās dzimtās valodas stundās, tāpēc
latviešu valodas kā otrās valodas mācību stundās tās tiek nostiprinātas un pilnveidotas.
Jāņem vērā, ka, lasot otrajā valodā rakstītu literāru vai informatīvu tekstu, skolēni sastopas
ar nepazīstamiem vārdiem, izteicieniem, tāpēc latviešu valodas kā otrās valodas stundās
viņiem ir jānostiprina arī nepazīstamo vārdu nozīmju noskaidrošanas stratēģijas.
Daži metodiskie paņēmieni, kas izmantojami, attīstot skolēnu prasmes noteikt teksta
tematu, galveno domu un atslēgvārdus:
• prognozēt teksta tematu un notikumus pēc virsraksta;
• prognozēt tekstu pēc dotajiem atslēgvārdiem;
• noteikt izlasītajā tekstā ievadu, nobeigumu, galveno daļu, izdomāt nosaukumu katrai
teksta daļai;
• sakārtot teksta daļas pareizā secībā;
• lasīt tekstu pa daļām, nosakot, par ko ir rakstīts katrā daļā, meklēt tekstā vārdus un
vārdu savienojumus, kas apstiprina un precizē izteikto viedokli, pasvītrot atrastos vārdus, salīdzināt ar klasesbiedra pasvītrotajiem vārdiem;
• no dotajiem sakāmvārdiem izvēlēties to, kas visvairāk atbilst lasītajam tekstam, pamatot
savu viedokli;
• izvēlēties tekstam vienu no vairākiem dotajiem virsrakstiem, pastāstīt par savu izvēli
klasesbiedram;
• izdomāt tekstam virsrakstu, pamatot viedokli;
• noteikt, kurš no dotajiem piemēriem ir lasītā teksta temats un kurš ir virsraksts;
• izdomāt tekstam nobeigumu (2–3 teikumi);
• izvēlēties dotajai teksta daļai atbilstošo ilustrāciju, pamatot savu izvēli;
• atbildēt uz jautājumu, kāpēc autors ir uzrakstījis šo tekstu, ko viņš ir gribējis pateikt, ko
var mācīties no teksta.
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3.1. Mēs mājās

3.2. Mēs sabiedrībā

3.3. Mēs pasaulē

3.4. Mēs skolā

Runāsim par ģimeni un
ģimenes locekļu ikdienu!

Runāsim par profesijām!

Mēs braucam ekskursijā

Kā pastāstīt par dažādu profesiju
pārstāvju pienākumiem?
Kā sagatavoties intervijai un pastāstīt
par iegūto informāciju (prezentēt)?
Kā sarunāties ēdnīcā, kafejnīcā?

Kā pastāstīt par ekskursijā redzēto,
dzirdēto, piedzīvoto?
Kā noteikt teksta galveno domu?
Kā noteikt saziņas dalībnieku emocijas?
Kā lūgt un sniegt palīdzību nelaimes
gadījumā?

Grāmatas, kuras es lasu latviski.
TV raidījumi un filmas,
kurus es skatos latviski.
Kultūras pasākumi, kurus apmeklēju

Kā pastāstīt par ģimenes ikdienu,
par radiniekiem, par dienas režīmu,
svētkiem un mīļāko ģimenes ēdienu?
Kā uzrakstīt īsziņu?

Kā pastāstīt par grāmatu, spēlfilmu,
TV raidījumu, kultūras pasākumu?
Kā uzrakstīt grāmatas aprakstu?
Kā noteikt grāmatas tematu?

3.4. Mēs skolā. Grāmatas, kuras es lasu latviski.
TV raidījumi un filmas, kurus es skatos latviski.
Kultūras pasākumi, kurus apmeklēju
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 28 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Pilnveidot prasmi klausīties, skatīties, meklēt un lasīt vecumposmam un personiskajām
vajadzībām atbilstošu informāciju par grāmatām, spēlfilmām, TV raidījumiem, kultūras pasākumiem, lai uzdotu precizējošus jautājumus un atbildētu uz citu uzdotajiem jautājumiem,
atrastu un, izmantojot vienkāršus grafiskos organizatorus, atbilstošas vārdformas un saskaņojot vārdus vārdu savienojumos, pierakstītu konkrētu informāciju.
Attīstīt prasmi skatīties spēlfilmas, TV raidījumus, lasīt grāmatas, lai pastāstītu par lasīto

Veidot prasmi noteikt vecumposmam saturiski atbilstošu teksta žanru (mīklas, pasakas,
tautasdziesmas, dzejoļi, lugas, teikas), atrast informāciju par grāmatas autoru, nosaukumu,
saturu, ilustratoru, izdevniecību, izdošanas gadu, lappušu skaitu, galveno varoni/galvenajiem varoņiem, saskatīt atslēgvārdus, lai prognozētu tematu, iespējamos notikumus un
izmantotu iegūto informāciju, izvēloties grāmatu sev lasīšanai.
Attīstīt prasmi pēc parauga veidot izlasītās grāmatas aprakstu, ievērojot pareizrakstības nor-

un redzēto, atstāstītu notikumus, raksturotu filmā un grāmatā darbojošos tēlus, izteiktu
viedokli par viņu rīcību, saskatītu un/vai saklausītu salīdzinājumus, neparastus vārdus, kas
raksturo tēlus vai vidi, ieteiktu citiem izlasīt grāmatu, noskatīties spēlfilmu un/vai TV raidījumu, pamatotu savu attieksmi.

mas (piemēram, lielā sākumburta izmantošana grāmatas autora vārda un uzvārda rakstībā,
grāmatas nosaukuma pirmā vārda rakstībā, pēdiņu izmantošana grāmatas nosaukuma rakstībā), lietojot atbilstošas vārdformas un saskaņojot vārdus vārdu savienojumos; izmantot
izveidoto aprakstu, lai iepazīstinātu klasesbiedrus ar grāmatas saturu un ieinteresētu lasīt.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Grāmatas lasīšanas plāns motivē lasīt un padara lasīšanu par jēgpilnu
nodarbi. (V.Li.1.)
• Teksti var būt dažādi – mīklas, pasakas, tautasdziesmas, dzejoļi, lugas,
teikas –, un tos var atšķirt pēc noteiktām pazīmēm. (V.Li.2.)
• Katrai grāmatai ir autors un nosaukums. Arī grāmatai, kura ir
uzrakstīta citā valodā, nosaukumu var iztulkot un autora vārdu
pierakstīt latviski. (V.Li.2.)
• Izvēloties grāmatu, jāpievērš uzmanība autoram, grāmatas
nosaukumam, saturam, noformējumam, atslēgvārdiem. Grāmatas
nosaukums, ilustrācijas un atslēgvārdi var palīdzēt prognozēt, par ko
būs grāmata. (V.Li.2)
• Informāciju var apkopot, izmantojot grafiskos organizatorus. Grafiskie
organizatori ir informācijas vizuāls attēlojums, kur tā tiek sakārtota
pēc nozīmīguma noteiktā sistēmā. (V.Li.2.)

Saziņa kontekstā
• Ar skolotāja atbalstu izstrādā kritērijus grāmatu reitinga veidošanai.
• Prot ar skolotāja palīdzību plānot grāmatas lasīšanu, veidojot savu individuālu grāmatas lasīšanas plānu.
• Klausās, skatās, jautā un atbild par grāmatām, spēlfilmām, TV raidījumiem, kultūras pasākumiem.
Klausoties prot uzdot precizējošus jautājumus.
• Lasa un saprot vecumposmam un personiskajām vajadzībām atbilstošu informāciju par grāmatām,
spēlfilmām, TV raidījumiem, kultūras pasākumiem. Jautā un atbild par lasīto informāciju.
• Vērojot, klausoties un lasot vienkāršas uzbūves tekstus par grāmatām, spēlfilmām, TV raidījumiem,
kultūras pasākumiem, atrod un pieraksta konkrētu informāciju.
• Sadarbojoties ar klasesbiedriem, plāno pasākumu, uzklausa un jautā cita viedokli.
• Prot pastāstīt, ko un par ko lasa/nelasa, skatās/neskatās pats, ģimenes locekļi un draugi, par
apmeklētajiem kultūras pasākumiem.
• Stāsta, par ko ir spēlfilma, TV raidījums, grāmata. Iesaka izlasīt kādu grāmatu, noskatīties spēlfilmu
un/vai TV raidījumu, pamato savu viedokli.
• Prot izteikt nodomu, priekšlikumu, pajautāt, lai noskaidrotu informāciju.
• Skatās spēlfilmu, lasa grāmatu un atstāsta lasītos un redzētos notikumus (sižetu), raksturo filmā un
grāmatā darbojošos tēlus, izsaka viedokli par viņu rīcību.
• Prot izteikt un noskaidrot noteiktas attieksmes iemeslus (kāpēc patīk vai nepatīk grāmata, spēlfilma,
TV raidījums).
Teksts un tekstveide
• Zina mīklas, pasakas, tautasdziesmas, stāsta, dzejoļa, lugas, teikas svarīgākās teksta pazīmes, prot tās
atpazīt.
• Zina, ka katrai grāmatai ir autors, nosaukums, temats. Prot pierakstīt grāmatas autoru un nosaukumu,
nosaukt tematu lasītajām grāmatām.
• Prot grāmatā atrast informāciju par autoru, nosaukumu, saturu, ilustratoru, izdevniecību, izdošanas gadu,
lappušu skaitu, galveno varoni/galvenajiem varoņiem un notikumiem. Prot saskatīt grāmatā atslēgvārdus.
• Literārajā tekstā pamana tēlainās izteiksmes līdzekļus, piemēram, salīdzinājumus, neparastus vārdus,
kas raksturo tēlus vai vidi.
• Prot meklēt informāciju par bibliotēku un atlasīt sev svarīgāko un interesantāko.
• Pēc grāmatas nosaukuma, anotācijas, ilustrācijām un atslēgvārdiem prognozē grāmatas tematu un
iespējamos notikumus.
• Raksta aprakstu grāmatai, kuru lasa latviski.
• Zina, kas ir grafiskais organizators, un prot apkopot informāciju, izmantojot vienkāršus grafiskos organizatorus.
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Valodas struktūra
• Izmanto apgūto vārdu krājumu, lai klausītos, jautātu, atbildētu, lasītu un stāstītu par grāmatām,
spēlfilmām, TV raidījumiem, kultūras pasākumiem.
• Grāmatas autora vārdu un uzvārdu raksta ar lielo sākumburtu. Ar lielo sākumburtu raksta grāmatas
nosaukuma pirmo vārdu. Zina, ka grāmatas nosaukums rakstot jāliek pēdiņās.
• Izmanto īpašības vārda vispārāko pakāpi, lai raksturotu kultūras pasākumu, grāmatu, spēlfilmu,
TV raidījumu.
• Izmanto darbības vārdus pagātnē, lai pastāstītu par kultūras pasākumiem, kurus ir apmeklējis.
• Raksturojot spēlfilmas un/vai grāmatas tēlus, lieto personvārdus nominatīvā un datīvā, saista lietvārdu
nominatīvā ar lietvārdu ģenitīvā, saskaņo lietvārdu datīvā ar darbības vārdu un darbības vārdu ar
lietvārdu akuzatīvā.
• Izmanto pulksteņa laika izteikšanai skaitļa vārdus no 1 līdz 12 lokatīvā (pilnas stundas/pusstundas) un
lietvārdu saistījumā ar darbības vārdu sākas/beidzas un skaitļa vārdu (ar izskaņām -desmit/-padsmit).
• Izmanto apstākļa vārdus daudz, maz saistījumā ar lietvārdu ģenitīvā, apspriežot TV programmu un
izsakot savas domas par raidījumiem tajā.
• Lieto personas vietniekvārdus saistījumā ar darbības vārdu būt.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Ar pedagoga atbalstu plāno un vērtē savu latviešu valodas apguvi.
(VLM.3.1.1.1.)
• Klausās un kopumā saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma
vienkāršas uzbūves tekstus par notikumiem, vienaudžiem, apkārtējo
vidi. Veido tiešus jautājumus par dzirdēto un atbild uz uzdotajiem
jautājumiem. (VLM.3.1.1.2.)
• Ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošus vienkāršas
uzbūves tekstus. Veido tiešus jautājumus par izlasīto un atbild
uz uzdotajiem jautājumiem. (VLM.3.1.1.3.)
• Vērojot, klausoties un lasot vienkāršas uzbūves tekstus, nosaka
to galveno domu, atrod un pieraksta konkrētu informāciju.
(VLM.3.1.1.4.)
• Dialogā izsaka savas domas un vajadzības sadzīves un mācību
situācijās. Veido vienkāršu monoloģisko runu, pastāstot par sevi
un apkārtni. (VLM.3.1.1.6.)
• Saprot un pamatlīmenī lieto valodu informācijas noskaidrošanai,
apmaiņai, attieksmes paušanai, darbības saskaņošanai, savu domu
un vajadzību izteikšanai. (VLM.3.1.1.9.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru.
(Tikumi – godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu palūkoties uz sevi kā ieinteresētu lasītāju un izvēlēties grāmatas, kuru lasīšana
aizrauj un sagādā prieku. Attīsta sapratni par aktīva lasītāja un prasmīga rakstītāja cēloņsakarību.
(Tikums – gudrība; vērtība – kultūra)
• Veido ieradumu grāmatas lasīšanas laikā izmantot atbalsta paņēmienus, kas motivē lasīt un palīdz
saprast izlasīto, piemēram, lasīšanu kopā ar ģimeni, lasīšanu priekšā mājdzīvniekiem, lasīšanu noteiktā
dienā, laikā un vietā u. tml.
(Tikums – gudrība; vērtība – kultūra)
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• Lasa savām interesēm, vecumposmam un mācībām atbilstošus
latviešu folkloras un literāros darbus. (VLM.3.2.1.1.)
• Nosaka literārā darba tematu, galvenos tēlus, darbības norises vietu
un laiku; īsi raksturo galvenos tēlus. (VLM.3.2.1.2.)
• Saskata latviešu literārajos darbos tēlainās izteiksmes līdzekļus,
piemēram, salīdzinājumus, neparastus vārdus, kas raksturo tēlus vai
vidi. (VLM.3.2.1.3.)
• Vienkāršas uzbūves informatīvā tekstā atrod nozīmīgu informāciju,
nosakot teksta galveno domu, personas un darbības norises vietu.
(VLM.3.2.1.4.)
• Saskata vienkārša teksta virsraksta saistību ar saturu. Pamana tekstā
atslēgvārdus, kas ir svarīgi teksta satura sapratnei. (VLM.3.2.1.5.)
• Veido īsu, vienkāršu tekstu (20–40 vārdu), izmantojot vienkāršu
plānu, zīmējumus, jautājumus un atslēgvārdus. (VLM.3.2.1.6.)
• Izmanto burtus un citas rakstzīmes sava teksta veidošanā un tā
radošā noformēšanā. (VLM.3.2.1.8.)
• Izmanto apgūto vārdu krājumu vienkāršās sadzīves un mācību
situācijās. (VLM.3.3.1.2.)
• Pareizi raksta vārdus, kuriem nav izrunas un rakstības atšķirību.
Lieto lielos sākumburtus, rakstot grāmatas autora vārdu un uzvārdu,
grāmatas nosaukumu. (VLM.3.3.1.4.)
• Izmanto patstāvīgos vārdus un palīgvārdus, saskaņo tos, veidojot
vienkāršus teikumus. (VLM.3.3.1.5.)
• Saskaņo vārdus vienkāršos teikumos, izmantojot vienkāršas
gramatiskās konstrukcijas. (VLM.3.3.1.7.)

Jēdzieni: titullapa, saturs, tēlainās izteiksmes līdzekļi.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto grāmatas titullapu, anotāciju, bibliotēkas tīmekļvietni, dzejoli, stāstu, pasaku, tautasdziesmu, mīklu, lugu, teiku, domu karti, spēlfilmu,
TV programmu, bērnu TV raidījuma videoierakstu, kultūras pasākuma afišu, grafisko organizatoru;
veido tabulu par lasīto grāmatu, grāmatas aprakstu, stāstījumu par lasīto grāmatu, redzēto spēlfilmu, TV raidījumu, apmeklēto kultūras pasākumu.
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Temata apguves norise
Ko lasu es un mani
draugi?
Kā var atpazīt dzejoli,
stāstu, pasaku,
tautasdziesmu, mīklu,
teiku? Kādas grāmatas
mēs lasām? Grāmatas
autors un nosaukums.

Aplūko žanru tabulu (dzejoļi, stāsti, pasakas, tautasdziesmas, mīklas, teikas, lugas), kopā ar skolotāju noskaidro, vai zina, kas ir dzejolis, tautasdziesma,
mīkla u. tml. Spriež, kā tos var atpazīt. Lasa tekstu fragmentus un savieno tos ar atbilstošā žanra nosaukumu. Atzīmē dotajā žanru sarakstā, kurus
tekstus ir lasījis latviski.
Pamato, kāpēc biežāk lasa papīra vai elektroniskās grāmatas.
Stāsta solabiedram par to, ko lasa/nelasa pats, ģimenes locekļi un draugi (Es lasu/nelasu pasakas. Brālis lasa/nelasa dzejoļus.), klausās solabiedra
stāstījumu, uzdod precizējošus jautājumus (Tu lasi/nelasi tautasdziesmas? Tava māsa lasa/nelasa elektroniskās grāmatas?).
Lasa domu kartē, par ko var būt grāmatas, un papildina doto sarakstu.
Raksta teikumus par to, ko patīk lasīt (Man patīk lasīt par piedzīvojumiem.). Jautā un uzraksta, par ko patīk lasīt draugiem un ģimenes locekļiem.
Izsaka un noskaidro noteiktas attieksmes iemeslus.
Veido savu mīļāko grāmatu izstādi, ar skolotāja palīdzību (ja grāmata ir skolēna dzimtajā valodā) pierakstot grāmatas autora vārdu un uzvārdu,
grāmatas nosaukumu (Astrida Lindgrēne “Grāmata par Pepiju Garzeķi”. Lasītājs – Zuze Pienenīte.).

Dosimies ekskursijā
uz bibliotēku!
Kā atrast informāciju
par bibliotēku un to
apkopot? Grafiskie
organizatori. Jautājumu
veidošana un uzdošana
bibliotekārei ekskursijas
laikā. Kā izvēlēties
grāmatu bibliotēkā?

Papildina teikumu Bibliotēka ir… Noskaidro un nosauc, kādas bibliotēkas ir tuvākajā apkārtnē, stāsta, kur tās atrodas.
Strādājot pārī, mērķtiecīgi izvēlas un izmanto grafisko organizatoru, lai apkopotu zināmo informāciju par bibliotēku (var izmantot bibliotēkas
tīmekļvietni).
Lasa dotos jautājumus (piemēram, Kā grāmatas ir sakārtotas plauktos? Kā lasītāji izvēlas grāmatas? Ko lasa bērni?) un atlasa tos, kurus vēlētos uzdot
bibliotekārei. Papildina jautājumu sarakstu ar saviem jautājumiem.
Izmanto atgādni ar lietvārda grāmata locījumiem vienskaitlī un daudzskaitlī, lai pabeigtu iesāktos teikumus. Izmanto atgādni ar darbības vārda
lasīt tagadnes, pagātnes un nākotnes formām, lai atbildētu uz dotajiem jautājumiem. Lieto atbilstošās darbības vārda lasīt formas, veidojot savus
jautājumus.
Izpēta darba lapu, kurā apkopoti uzdevumi, kas ir jāveic bibliotēkas apmeklējuma laikā (piemēram, izvēlēties trīs grāmatas latviešu valodā, kuras
vēlas izlasīt, un paņemt vienu grāmatu lasīšanai, nosaukt divus faktus, ko uzzināja par bibliotēku, uzrakstīt jautājumus, kurus uzdeva bibliotekārei, u .tml.),
papildina darba lapu ar savu uzdevumu. Pēc bibliotēkas apmeklējuma aizpilda darba lapu. Salīdzina, kas kopīgs un atšķirīgs ir paša un solabiedra
atbildēs.
Parāda klasesbiedriem grāmatu, kuru ir izvēlējies bibliotēkā un vēlas izlasīt. Nosauc grāmatas autoru, nosaukumu, pamato tās izvēli.
Sadarbībā ar skolotāju plāno grāmatas lasīšanu, atbildot uz jautājumiem, piemēram, cik ilgi lasīs grāmatu, cik lappuses nedēļā izlasīs, ko darīs,
lai noskaidrotu nepazīstamos vārdus, kam palasīs grāmatu skaļi vienreiz nedēļā, kam vienreiz nedēļā pastāstīs par izlasīto, kad klasē pārrunās
par grāmatas lasīšanas plāna izpildi, kā noslēgumā klasesbiedriem pastāstīs par izlasīto grāmatu, kā vērtēs stāstījumu.
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Runāsim par grāmatām
un filmām!

Izmantojot uz grāmatas vāka un anotācijā pieejamo informāciju par grāmatu, pabeidz iesāktos teikumus. Secina, kādu informāciju parasti izvieto
uz grāmatas vāka un par ko raksta anotācijā.

Grāmatas titullapa,
anotācija, saturs,
ilustrācijas, informācija
par ilustratoru,
izdevniecību, izdošanas
gadu, lappušu skaitu,
galvenajiem varoņiem
un notikumiem.
Tēlainās izteiksmes
līdzekļi literārā tekstā.
Grāmatas apraksta
veidošana. Stāstījums
par lasīto grāmatu,
redzēto spēlfilmu,
varoņu raksturojums.

Lieto vārdu savienojumus ar lietvārdu ģenitīvā un nominatīvā, nosaucot grāmatas autora tautību (zviedru autors) un grāmatas oriģinālvalodu (igauņu
grāmata).

Kādus raidījumus
skatīsimies televīzijā?

Nosauc TV raidījumus (Bērnu raidījums “Gatavo bērni”, animācijas filma “Sniegbaltīte”, koncerts…).

TV raidījumu nosaukumi,
temats, sākuma un
beigu laiki. Stāstījums
par TV raidījumu.
Attieksmes izteikšana
un pamatošana.
Apstākļa vārdu daudz,
maz lietošana kopā
ar lietvārdu ģenitīvā.

Prognozē pēc nosaukuma, satura, anotācijas un ilustrācijas uz vāka, par ko varētu būt grāmata.
Lasa skolēnu rakstītos grāmatu aprakstus, saskata tajos informāciju par grāmatas autoru, grāmatas nosaukumu, grāmatas ilustratoru, izdevniecību,
izdošanas gadu, lappušu skaitu, galveno varoni/galvenajiem varoņiem, galvenajiem notikumiem. Izvēlas vienu aprakstu un aizpilda par to tabulu,
ieraksta savu ieteikumu grāmatas lasītājiem.
Lasa literāro darbu fragmentus, izsaka patiku/nepatiku par izlasīto (Man patika tas, ka rūķīši…).
Pamana tēlainās izteiksmes līdzekļus – salīdzinājumus, neparastus vārdus, kas raksturo tēlus vai vidi.
Lasa savu izvēlēto grāmatu latviešu valodā un raksta tās aprakstu.
Aptaujā draugus, ģimenes locekļus, lai apkopotu informāciju par filmām, kuras varētu noskatīties latviešu valodā. Izvēlas filmas, kuras noskatīties
klasē kopīgi, un filmas, kuras noskatīties kopā ar ģimenes locekļiem. Skatās un atstāsta filmā redzētos notikumus.
Stāsta par filmu un grāmatu (Filmā ir stāstīts par… Grāmatas galvenais varonis ir…), par grāmatu un spēlfilmu literāro tēlu, lietojot personvārdus
nominatīvā un datīvā (Pepija Garzeķe, Pepijai Garzeķei), saistot lietvārdu nominatīvā ar lietvārdu ģenitīvā (Pepijas zirgs, Emīla mamma), lietvārdu datīvā
ar darbības vārdu (Emīlam garšo limonāde. Pepijai ir sava māja.), darbības vārdu ar lietvārdu akuzatīvā (Emīls dzer limonādi. Pepija dzied dziesmas.).
Izsaka viedokli par filmas varoņu rīcību. Prognozē filmas varoņu rīcību (Es domāju, ka Vinnijs Pūks…).

Informē par TV raidījuma sākuma un beigu laiku. Pulksteņa laika izteikšanai izmanto skaitļa vārdus 1–12 lokatīvā, nosaucot pilnas stundas/pusstundas
(Filma sākas divos. Filma beidzas puspiecos.), kā arī lietvārdu saistījumā ar darbības vārdiem sākas, beidzas un skaitļa vārdiem ar izskaņām -desmit/-padsmit
(Konkurss sākas sešos desmit/četros piecpadsmit.).
Iesaka noskatīties kādu raidījumu, filmu (Es ieteiktu noskatīties… Šis raidījums ir par…). Izsaka un pamato savu viedokli (Šis raidījums ir interesants, jo tajā
rāda dažādus eksperimentus. Man patīk/nepatīk, ka... Es skatos/neskatos raidījumus, filmas par..., jo…). Stāsta, par ko ir TV raidījums, kas tajā piedalās
(Raidījums ir par… Raidījumā piedalās…).
Apspriež TV programmu un izsaka savas domas par raidījumiem tajā (Daudz bērnu raidījumu, maz filmu, vēlu rāda…), izmanto apstākļa vārdus daudz,
maz saistījumā ar lietvārdu ģenitīvā (Televīzijā ir maz raidījumu bērniem. TV kanālā “…” rāda daudz animācijas filmu.). Jautā par noteiktas attieksmes
iemesliem (Kāpēc tev/jums patīk/nepatīk... ?). Lieto personas vietniekvārdus saistījumā ar būt atsevišķās frāzēs (Mēs esam redzējuši filmu... Vai jūs arī esat
redzējuši … ?).
Īsi stāsta par kādu TV raidījumu.
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Kultūras pasākumi,
kurus es apmeklēju
Informācija par kultūras
pasākumiem afišā.
Darbības vārds pagātnē.
Īpašības vārds
vispārākajā pakāpē.

Lasa skolas, pilsētas, novada kultūras pasākumu afišas.
Stāsta par pasākumiem, kurus ir apmeklējis, izmantojot darbības vārdu pagātnē (Mēs apmeklējām… Vakar es biju… Klases vakarā mēs… Pasākumu
organizēja… Es redzēju filmu par...). Uzdod jautājumus un atbild par pasākumu apmeklējumu (Uz kādu leļļu teātra izrādi tu biji? Es apmeklēju izrādi
“Trīs sivēntiņi”. Kāds koncerts būs šonedēļ? Šonedēļ uzstāsies vokālā grupa “Pienenīte”.). Izmanto īpašības vārdus vispārākajā pakāpē, nosaucot
visinteresantāko, visgarlaicīgāko, visgarāko, visīsāko, vismuzikālāko, vissportiskāko pasākumu un izdomājot savas nominācijas. Salīdzina pasākumus
(Dzejas dienās skolā notiek dzejoļu konkurss, bet Lāčplēša dienā notiek Spēkavīru konkurss.). Izsaka nodomu apmeklēt kādu pasākumu, izmanto vienskaitļa
1. personas vietniekvārdu saistījumā ar darbības vārda gribēt 1. personas formu un darbības vārdu nenoteiksmē (Es gribu iet uz kino. Es gribu spēlēt
boulingu.).
Sadarbojoties plāno pasākumu, uzklausa un jautā cita viedokli (Ko tu domā par … ? Kā jums liekas/šķiet, vai … ? Ko tu piedāvā? Ko jūs gribētu? Ko jūs
ieteiktu? Kas varētu… ? Kurš gribētu… ?). Izsaka priekšlikumu piedalīties pasākumā un uzstāties tajā, izmanto personas vietniekvārdu saistījumā ar
darbības vārdiem prast, varēt un darbības vārdu nenoteiksmē (Es protu labi dejot. Es varu iemācīt interesantu spēli.) Stāsta klasesbiedriem par saplānotā
pasākuma programmu.

Es izlasīju grāmatu
latviski!

Stāsta par latviski izlasīto grāmatu: par galvenajiem notikumiem, tēliem. Lasa uzrakstīto aprakstu, atbild uz klasesbiedru jautājumiem. Klausās
un uzdod jautājumus klasesbiedriem.

Stāstījums par latviski
izlasīto grāmatu.
Kritēriju izstrāde grāmatu
reitinga veidošanai.

Kopīgi vienojas par kritērijiem: kādām ir jābūt grāmatām, kuras var novērtēt ar trim zvaigznēm, kuras grāmatas var vērtēt ar divām un kuras – ar vienu
zvaigzni. Pieraksta kritērijus, un katrs raksta savas izlasītās grāmatas autoru un nosaukumu zem trim, divām vai vienas zvaigznes. Secina, kuras ir
interesantākās grāmatām, ko vēlētos izlasīt.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Žanri – pasaka, stāsts, dzejolis, mīkla, tautasdziesma, luga, teika; grāmatas apraksts, sižets, tēlainās izteiksmes līdzekļi, lielie sākumburti grāmatas
titullapā.

Vizuālā māksla

Ilustrācija, afiša, grāmatu grafika.
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Metodiskais komentārs
Temata ietvaros skolēni iepazīstas ar grāmatām, kuras var lasīt latviešu valodā. Izlasa grāmatu, iesaka to izlasīt pārējiem klasesbiedriem, pastāstot galveno, kas ir šajā grāmatā,
paužot savu attieksmi pret izlasīto.
Skolēnus var rosināt piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrijā”, piesakoties tuvākajā bibliotēkā, pēc grāmatu izlasīšanas vērtējot grāmatas, izsakot savas domas par
jaunākajām grāmatām.
Izstrādājot grāmatas lasīšanas plānu, svarīgi ir paredzēt pietiekami daudz laika (vismaz 1 mēnesis) grāmatas lasīšanai un tam, lai sagatavotos prezentēt savu darbu. Skolēnu uzstāšanos var
organizēt kā TV raidījumu: studijā ir uzaicināts lasītājs, kas ieinteresē citus, stāstot par savu izlasīto grāmatu. Uzstāšanās var notikt pie apaļā galda, kad visi runā pēc kārtas, stāsta par izlasīto.
Klasē var veidot grāmatu reitingu, sākotnēji kopīgi izveidojot kritērijus, piemēram, trīs
zvaigznes – grāmata, kas ieinteresēja un par ko gribas runāt; to noteikti vajadzētu izlasīt
draugiem; divas zvaigznes – grāmata patika, interesanti notikumi, viegli lasīt, iesaku izlasīt;
viena zvaigzne – grāmata man nepatika, neiesaku citiem to lasīt.
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4.1. Mēs skolā

4.2. Mēs mājās

4.3. Mēs mājās

4.4. Mēs pasaulē

4.5. Mēs sabiedrībā

4.6. Mēs sabiedrībā

Skola agrāk un tagad

Mans vaļasprieks
Kā pastāstīt un
uzrakstīt par savu
vaļasprieku?
Ko raksta
dienasgrāmatā?
Kas ir sižets?
Kā rakstīt komentārus?

Laika prognoze.
Dabas stihijas.
Meteņu tradīcijas

Lielā talka

Kā pastāstīt par skolu agrāk un tagad?
Kā pastāstīt par savu ceļu uz skolu?
Kā uzrakstīt savas sapņu skolas aprakstu?
Kā veidot anketu?
Kā veidot spēles noteikumus?
Kas ir vārda tiešā un vārda
pārnestā nozīme?

Ģimenes atpūta,
kopīgas intereses

Vasaras piedzīvojumi kopā
ar draugiem. Līgo svētki

Kā pastāstīt par
ģimenes kopīgām
interesēm,
pienākumiem
un atpūtu?
Kā stāstīt par ceļošanu?

Kā uzrakstīt pasaku?
Kā saprast laika ziņas?
Kā lielās budēļi?

Kā pastāstīt
par piedalīšanos
Lielajā talkā,
par emocijām
un savu attieksmi?
Kā uzrakstīt rakstu
skolas avīzei?

Ko nozīmē diskutēt?
Kā aprakstīt piedzīvojumu?
Kā veidot telefonsarunu?
Kā uzrakstīt pasākumu
programmu?

4.1. Mēs skolā. Skola agrāk un tagad
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 14 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Apgūt leksiskās un gramatiskās konstrukcijas, lai sarunātos par skolu vēsturi, stāstītu par
savu ceļu uz skolu, veidotu aptaujas anketas un savas sapņu skolas aprakstu, izprastu vārdu
tiešo un pārnesto nozīmi, apgūtu prasmi veidot spēles noteikumus un izklāstīt tās gaitu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Anketa un intervija ir pamats dialogam, un tās palīdz izzināt un saprast saziņas biedru,
noskaidrot viņa uzskatus, intereses un vajadzības. (V.Li.1.)
• Teksti, attēli, e-vide palīdz izprast jēdzienus agrāk, tagad, kopīgs, atšķirīgs. (V.Li.1.)
• Spēles veidošana grupā dod iespēju radoši izmantot apgūtās leksiskās vienības,
strukturē domāšanu, attīsta prasmi uzklausīt citam citu, pieņemt kopīgu lēmumu.
(V.Li.1.)
• Aprakstā nosauc kāda priekšmeta, objekta, cilvēka vai dzīvas būtnes īpašības, pazīmes
(kāds?), darbības (ko dara?), procesus (kas notiek?). (V.Li.2.)
• Atsevišķiem vārdiem var būt tieša un pārnesta nozīme; izmantojot vārdus pārnestā
nozīmē, tekstam var piešķirt tēlainību, spilgtumu, emocionalitāti, individuālu
savdabību. (V.Li.3.)
• Darbības vārdi ir vārdi, kas nosauc darbību, procesu vai stāvokli. Darbības vārdu forma
var palīdzēt saprast, kad notiek darbība – tagadnē, pagātnē vai nākotnē. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Pēc plāna stāsta par savu skolu, minot dažādus faktus.
• Veido dialogu par savu ceļu uz skolu, izmantojot vārdus pārnestajā nozīmē.
• Lasa un saprot tekstus par skolu, atbild uz daudzveidīgiem jautājumiem, izvērtē iegūto
informāciju, izsaka savu viedokli, attieksmi pret tekstā lasīto.
• Strukturē informāciju tekstā, izmantojot norādes (pasvītrot, iekrāsot, atzīmēt).
• Salīdzina un raksturo, kāda skola bija agrāk un kāda ir tagad, izmantojot pretstatījuma
saikli bet.
Teksts un tekstveide
• Veido daudzveidīgus jautājumus par tekstu, atklājot teksta galveno domu, raksturojot
tēlus, norises vietu un laiku.
• Veido un aizpilda anketu par savām skolas gaitām.
• Sadarbojoties izdomā spēli par skolu, formulējot spēles noteikumus un aprakstot
tās gaitu.
• Pēc plāna veido ideālas skolas aprakstu, izmantojot tekstā vārdus pārnestajā nozīmē.
• Mācās sniegt atgriezenisko saikni par uzrakstītā teksta saturu, izmantojot vienkāršus
vērtēšanas kritērijus.
Valodas struktūra
• Lieto skaitļa vārdus gadsimtu apzīmēšanai (kad?).
• Mācās izprast, kas ir vārda tiešā un pārnestā nozīme. Izmanto vārdus pārnestajā
nozīmē sava teksta radīšanā.
• Nosaka tekstā lietoto darbības vārdu laiku (tagadne, pagātne, nākotne) un
nenoteiksmes formu.
• Veido saliktus teikumus, izmantojot saikli bet.
• Atšķir vietniekvārdu kas, kurš, kāds un apstākļa vārdu kāpēc un kādēļ nozīmi.
Veido jautājumus ar šiem vārdiem.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Veido daudzveidīgus jautājumus par teksta saturu. (VLM.6.1.1.3.)
• Lasot iegūst un sistematizē informāciju, pasvītro tekstā nepieciešamo. (VLM.6.1.1.4.)
• Dialogā un monologā izsaka savu viedokli, vērtējumu par mūsdienu skolu.
(VLM.6.1.1.6.)
• Atbilstoši adresātam un saziņas mērķim raksta un pēc parauga noformē lietišķo tekstu
(anketu). (VLM.6.2.1.7.)
• Prot strādāt individuāli un sadarboties teksta pilnveides laikā. (VLM.6.2.1.9.)
• Interpretē vārda nozīmi kontekstā, lieto vārdus pārnestajā nozīmē. (VLM.6.3.1.1.)
• Izmanto darbības vārdus, prievārdus un saikļus, izvēloties precīzākos no tiem sava
teksta radīšanā un teikumu savstarpējā sasaistē. (VLM.6.3.1.5.)
• Teksta veidošanai izmanto vienkāršus un saliktus teikumus ar apgūtajiem
saistītājvārdiem. (VLM.6.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu aktīvi demonstrēt savu dalību un attieksmi sarunas laikā –
ar stāju, acu kontaktu, žestiem un mīmiku.
(Tikumi – laipnība, solidaritāte, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu uzmanīgi uzklausīt saziņas partneru izteikumus diskusijas laikā,
būt iecietīgam pret atšķirīgiem viedokļiem.
(Tikumi – atbildība, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu skaidri un saprotami izteikt savas domas.
(Tikumi – atbildība, gudrība)

Jēdzieni: apraksts, darbības vārds pagātnes, tagadnes, nākotnes formā, vārda tiešā nozīme, vārda pārnestā nozīme.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto literāru un informatīvu tekstu, dialoga piemēru, aprakstu, videostāstu (virtuāla ekskursija);
veido anketu, spēles noteikumus, aprakstu.
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Temata apguves norise
Ko nozīmē skola?
Vārda nozīme.

Kā pastāstīt par skolu?
Kā saprast, kad notiek
teksta darbība?
Darbības vārdu tagadnes,
pagātnes, nākotnes un
nenoteiksmes formas.
Saiklis bet.
Skaitļa vārdi gadsimtu
apzīmēšanai.

Veido domu karti, pierakstot asociācijas ar vārdu skola. Pamato klasesbiedriem, kāpēc minēja tieši šos vārdus, klausās klasesbiedru pierakstītos
vārdus, veido vārdu “banku”, noskaidro nezināmo vārdu nozīmes.
Iedomājas, ka ir saticies ar kādu citas planētas pārstāvi, un raksta nelielu radošu rakstu, kā pastāstīt viņam par savu skolu, izmantojot vārdu “bankā”
iekļautos vārdus.
Lasa tekstu par skolu agrākos laikos, ar krāsu zīmuļiem pasvītro informāciju par skolas piederumiem, skolotāju, skolas izskatu, klases iekārtojumu un
salīdzina ar mūsdienu skolu, izsaka savu vērtējumu un attieksmi. Veido vārdu “banku”. Nosaka, uz kādu jautājumu atbild tekstā pasvītrotie darbības
vārdi. Secina, par kādu darbības laiku ir formulēti jautājumi.
Sagrupē tekstā pasvītrotos darbības vārdus pēc darbības laika: tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Izmantojot atgādnes, vingrinās lietot darbības vārdus
tagadnē un pagātnē, rakstot, ko skolā dara šodien un ko darīja vakar.
Izmantojot dažādu tekstu fragmentus, vingrinās noteikt tekstā minētās darbības laiku (tagadne, pagātne vai nākotne). Saprot, ka darbības vārdu forma
var palīdzēt saprast, kad notiek tekstā aprakstītā darbība.
Analizējot piemērus, secina, kā tekstā atpazīt darbības vārdu nenoteiksmes formu (jautājums ko darīt?, galotne -t, -ties).
Salīdzina attēlus, kuros redzama mūsdienu skola un skola pagātnē, nosauc, kas tajos ir kopīgs un kas atšķirīgs, secina, kas ir mainījies skolas ēkās
un iekārtojumā. Veido teikumus ar saikli bet, izmantojot vārdu “banku”.
Salīdzinot skolotāja un savu skolas gaitu uzsākšanas gadu, spriež, cik sen tas bija. Noskaidro salikteņa gadsimts sastāvu; piedāvātos gadus
un gadsimtus atzīmē uz laika joslas. Vingrinās lietot skaitļa vārdus gadsimtu apzīmēšanai (kad?).
Skatās virtuālo ekskursiju uz Rīgas Skolu muzeju, atzīmē divus faktus par skolu vēsturi, lietojot gadskaitļus; nosaka, kādā laikā ir vēstījums.

Kā pastāstīt par savu
ceļu uz skolu?

Lasa izteicienus (piemēram, ceļš uz skolu un dzīves ceļš) un skaidro, kā tos saprot, kādā situācijā tos var lietot. Nosaka, vai piedāvātie izteicieni lietoti
tiešajā vai pārnestajā nozīmē, pamato savu pieņēmumu. Vingrinās noteikt vārdu tiešo vai pārnesto nozīmi tekstā.

Vārda tiešā un pārnestā
nozīme.

Lasa piemērus skolēnu sarunai par skolas sākumu, raksta savu stāstījumu, izmantojot vārdus pārnestajā nozīmē. Papildina tekstu par ceļu uz skolu
ar piedāvātajiem vārdu savienojumiem, savstarpēji pārbauda veikumu.
Lasa ceļa aprakstu un veido shematisku ceļa zīmējumu.
Veido dialogu par savu ceļu uz skolu, izmantojot soļu karti (atgādni).
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Kā veidot anketu?
Kā veidot spēles
noteikumus?
Vietniekvārdi kas, kurš,
kāds un apstākļa vārdi
kāpēc un kādēļ.

Spriež un izsaka savas domas par to, kas ir anketa, kāpēc veido anketas, stāsta par savu pieredzi anketu aizpildīšanā un veidošanā. Aizpilda anketu
“Mana skola”, vērtē, kā ir veicies, kas radīja grūtības.
Darbojas nelielā grupā un atbild uz piedāvātajiem jautājumiem par skolu, izvēloties tos ar metamā kauliņa palīdzību.
Lasot un analizējot piemērus, noskaidro vietniekvārdu kas, kurš, kāds un apstākļa vārdu kāpēc un kādēļ nozīmi. Veido uzdevumus prasmju
nostiprināšanai un pilda citu izveidotos uzdevumus.
Nofotografē/uzzīmē mīļāko vietu savā skolā un raksta par to, atbildot uz jautājumiem kur? kas? kurš? kāds? kāpēc?.
Iepazīstas ar anketas veidošanas nosacījumiem un veido savu anketu, lai noskaidrotu pieaugušo (vecāku, kaimiņu vai skolotāju) domas par savām
skolas gaitām un mūsdienu skolu. Vērtē savu un citu veikumu pēc kritērijiem. Analizē anketās iegūtos rezultātus.
Lasa spēles veidošanas nosacījumus un sarindo tos loģiskā secībā. Grupā izdomā spēli un, izmantojot tematā apgūto leksiku, sacer spēles noteikumus.
Izmēģina savu spēli paši. Prezentē spēli klasesbiedriem, iepazīstinot ar spēles noteikumiem un norises gaitu. Novērtē citas grupas spēles norisi un
uzraksta atsauksmi. Atbild uz klasesbiedru jautājumiem (Kurš izdomāja spēles ideju? Vai visi piekrita? Vai uzklausījāt visas idejas?).

Kā uzrakstīt savas
sapņu skolas aprakstu?
Apraksts un tā
vērtēšanas kritēriji.

Iedomājas, kāda varētu būt ideāla skola. Lasa apraksta piemēru.
Kopā ar skolotāju izveido apraksta vērtēšanas kritērijus.
Raksta ideālas skolas aprakstu.
Izvērtē savu darbu, pilnveido to, papildina ar ilustrācijām.
Veido izstādi.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Apraksts, anketa, plāns, skaitļa vārds – gadsimta apzīmējums, vārda nozīme, spēles noteikumi.

Sociālās zinības

Darbs grupā – darba pienākumu sadalīšana.

Matemātika

Skaitļa vārdi gadu un gadsimtu apzīmēšanai.

Vizuālā māksla

Ilustrāciju veidošana skolas aprakstam.
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Metodiskais komentārs
Vārdu “banka” ir kāda temata leksikas krājums, atgādne, kas laika gaitā tiek papildināta. Tajā
raksta svarīgākos vārdus, izteicienus, teikumu sākumus u. c. Vārdu “bankas” var veidot par
apgūstamajiem sarunu tematiem, gramatiku (īpašības vārdi, darbības vārdi, apstākļa vārdi
u. c.), jautājumiem utt. Vārdu “banku” var papildināt ar attēliem, fotogrāfijām, definīcijām.
To var organizēt strukturāli dažādi: tabulas veidā, izmantojot grafiskos organizatorus. Vārdu
“banku” var veidot uz sienas, mācību gaitā to papildinot. Vārdu “banka” ir atbalsts skolēniem
rakstot un runājot. To var izmantot radošajos uzdevumos, piedāvājot, piemēram, uzrakstīt
stāstiņu ar nejauši izvēlētiem vārdiem vai uzrakstīt aprakstu, izmantojot īpašības vārdus.
Vārdu “banku” var izmantot dažādās valodas spēlēs.
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4.1. Mēs skolā

4.2. Mēs mājās

4.3. Mēs mājās

4.4. Mēs pasaulē

4.5. Mēs sabiedrībā

4.6. Mēs sabiedrībā

Skola agrāk un tagad

Mans vaļasprieks
Kā pastāstīt un
uzrakstīt par savu
vaļasprieku?
Ko raksta
dienasgrāmatā?
Kas ir sižets?
Kā rakstīt komentārus?

Laika prognoze.
Dabas stihijas.
Meteņu tradīcijas

Lielā talka

Kā pastāstīt par skolu agrāk un tagad?
Kā pastāstīt par savu ceļu uz skolu?
Kā uzrakstīt savas sapņu skolas aprakstu?
Kā veidot anketu?
Kā veidot spēles noteikumus?
Kas ir vārda tiešā un vārda
pārnestā nozīme?

Ģimenes atpūta,
kopīgas intereses

Vasaras piedzīvojumi kopā
ar draugiem. Līgo svētki

Kā pastāstīt par
ģimenes kopīgām
interesēm,
pienākumiem
un atpūtu?
Kā stāstīt par ceļošanu?

Kā uzrakstīt pasaku?
Kā saprast laika ziņas?
Kā lielās budēļi?

Kā pastāstīt
par piedalīšanos
Lielajā talkā,
par emocijām
un savu attieksmi?
Kā uzrakstīt rakstu
skolas avīzei?

Ko nozīmē diskutēt?
Kā aprakstīt piedzīvojumu?
Kā veidot telefonsarunu?
Kā uzrakstīt pasākumu
programmu?

4.2. Mēs mājās. Mans vaļasprieks
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 9 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Apgūt prasmi stāstīt un rakstīt par saviem vaļaspriekiem, rakstīt komentārus par šiem tekstiem.
Lasot dienasgrāmatu, veidot priekšstatu par šo literatūras žanru, analizējot tam raksturīgos
valodas līdzekļus un saturu.
Mācīties saskatīt daiļliteratūras tekstā un nosaukt literārā tēla emocijas un paust savas
emocijas.
Mācīties stāstīt par redzētajām filmām, izlasītajām grāmatām, nosaucot nosaukumu, autoru,
galvenos tēlus/varoņus, tematiku, atstāstot svarīgākos sižeta notikumus, izmantojot darbības vārdus vienkāršās pagātnes formās.
Veidot izpratni par jēdzienu sižets.
Mācīties detalizēti raksturot kolekcijas priekšmetus, nosaucot apjomu, izmēru, detaļas,
formu, krāsu, vērtību, izcelsmi, lietojot vietniekvārdus šis, šī, izmantojot sintaktiskās kon
strukcijas ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, skaitļa vārdus.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Dienasgrāmatas var būt dažādas. Ir dienasgrāmatas, kurās katru dienu raksta par
padarīto, saviem pārdzīvojumiem, pārdomām. Šādas dienasgrāmatas nedrīkst lasīt bez
autora piekrišanas. Šādām dienasgrāmatām ir noteikta struktūra, forma, un tajās tiek
lietoti noteikti valodas līdzekļi (dienu nosaukumi, sarunvalodas vārdi, vārdi, kas nosauc
emocijas, pārdzīvojumus, darbības). (V.Li.2.)
• Sižets ir notikumi, fakti, kuri attēloti mākslas darbā (filmā, grāmatā, stāstā). (V.Li.2.)
• Komentārs ir paskaidrojums, spriedums, secinājums vai vērtējums par kādu pasākumu
vai izteikumu. (V.Li.2.)
• Teikumā var būt vārdi, kas attiecas uz vienu un to pašu vārdu un atbild uz vienu un
to pašu jautājumu. Tie ir vienlīdzīgi teikuma locekļi. Tos atdala ar komatiem, ja tos
nesaista saiklis un. (V.Li.3.)
• Lai nevajadzētu atkārtot un ikreiz nosaukt visus priekšmetus, personas, dzīvas būtnes,
parādības, lieto vārdus, kas tos aizvieto. Vārdus, ar kuriem aizvieto priekšmetu,
personu, dzīvu būtņu, parādību nosaukumus, sauc par vietniekvārdiem. Vietniekvārdi
šis, šī norāda uz konkrētiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm, kas atrodas tuvumā, tepat.
(V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Saprot klasesbiedru stāstījumu par vaļaspriekiem, precizē informāciju, lūdz paskaidrot.
• Lasa daiļliteratūras, publicistikas tekstus, sameklē nepieciešamo informāciju un
strukturē to shēmās.
• Formulē ieteikumus izlasīt grāmatu, noskatīties filmu, nodarboties ar sportu, pamato
savu izvēli.
• Nosauc literārā varoņa emocijas (prieks, satraukums, interese, izbrīns, bailes, dusmas,
riebums, nicinājums, bēdas, kauns u. c.).
Teksts un tekstveide
• Analizē dienasgrāmatas saturu un tās veidošanai izmantotos valodas līdzekļus.
• Raksta komentārus par izteikumu.
• Stāsta par redzētajām filmām, izlasītajām grāmatām, nosaucot nosaukumu, autoru,
galvenos tēlus/varoņus, tematiku, atstāstot svarīgākos sižeta notikumus, izmantojot
darbības vārdus vienkāršās pagātnes formās.
• Raksturo priekšmetu, nosaucot krāsu, formu, detaļas, izmēru, izcelsmi, vērtību,
materiālu.
• Atstāsta filmas, grāmatas sižetu, nosaucot dažus notikumus, ievērojot norises secību
un izmantojot vārdus sākumā, vispirms, pēc tam, tad, beigās.
• Izsaka savas domas par filmas vai grāmatas nosaukuma sasaisti ar sižetu.
Valodas struktūra
• Izmanto pārbaudes formas, lai pareizi pierakstītu vārdus, kuru izrunā notiek līdzskaņu š
un s, ž un s saplūdums, veidojot līdzskani š (košs, spožs).
• Lieto vietniekvārdus šis, šī dažādās formās, saskaņojot dzimtē un skaitlī ar lietvārdu.
• Teksta veidošanā izmanto vienlīdzīgus teikuma locekļus, atdala tos ar komatu.
• Lieto īpašības vārdu mīļākais dažādās formās saistījumā ar lietvārdu.
• Ievēro pareizrakstību darbības vārdu piedēkļos un atgriezenisko darbības vārdu
vienkāršās pagātnes 3. personas formu galotnē (skatījās, atgriezās).
• Veido un lieto lietvārdus ar izskaņu -šana (kolekcionēšana).
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausās un saprot klasesbiedru un skolotāja runātus tekstus par interesēm,
vaļaspriekiem. (VLM.6.1.1.2.)
• Vērojot, klausoties un lasot iegūst un sistematizē informāciju, izmantojot shēmu.
(VLM.6.1.1.4.)
• Pamana un nosauc literāro tēlu emocijas, pamatojot ar piemēriem no teksta.
(VLM.6.1.1.8.)
• Lieto valodu neformālās saziņas situācijās, rakstot komentārus emuāros, apmainoties
ar informāciju. (VLM.6.1.1.9.)
• Raksturo dienasgrāmatas veidošanai izmantotos valodas līdzekļus. (VLM.6.2.1.1.)
• Saskata vārdu izrunas un rakstības atšķirības un skaidro atsevišķu vārdu rakstību.
(VLM.6.3.1.3.)
• Rakstot tekstu, ievēro pareizrakstību apgūtajās gramatiskajās konstrukcijās.
(VLM.6.3.1.4.)
• Teikumu veidošanā un paplašināšanā izmanto vienlīdzīgus teikuma locekļus.
(VLM.6.3.1.7.)

Ieradumi
• Veido ieradumu aktīvi demonstrēt savu dalību un attieksmi sarunas laikā –
ar stāju, acu kontaktu, žestiem un mīmiku.
(Tikumi – laipnība, solidaritāte, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu uzmanīgi uzklausīt saziņas partneru izteikumus diskusijas laikā,
būt iecietīgam pret atšķirīgiem viedokļiem.
(Tikumi – atbildība, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu paust pieklājīgu attieksmi un lietot korektu valodu elektroniskajos
saziņas līdzekļos (īpaši – sociālajos medijos).
(Tikumi – atbildība, laipnība, savaldība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)

Jēdzieni: dienasgrāmata, komentārs, vienlīdzīgi teikuma locekļi, vietniekvārds.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto filmu, dienasgrāmatas fragmentu, filmas aprakstu, kino biļetes tekstu, komentāru;
veido komentāru, sižeta aprakstu attēlu sērijām, priekšmeta aprakstu, ierakstu dienasgrāmatā.
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Temata apguves norise
Manas intereses

Aktualizē ar interesēm saistītu leksiku, izmantojot puzles metodi, veidojot interešu sienu.

Vārdu darināšana
ar izskaņu -šana.

Lasa komentāru paraugus un skaidro, ko nozīmē komentēt. Izmantojot balstvārdus, spriež par komentāra funkciju un izmantotajiem valodas līdzekļiem.
Raksta savus komentārus uz interešu sienas, analizē un uzlabo tos.
Pēta piemērus vārdu darināšanai ar izskaņu -šana (Mans vaļasprieks ir dejošana.). Vingrinās veidot un iesaistīt tekstā lietvārdus ar izskaņu -šana.

Kādas var būt
dienasgrāmatas?
Ko tajās raksta?
Īpašības vārds mīļākais
saistījumā ar lietvārdu.
Kā nosaukt dažādas
emocijas?

Lasa dienasgrāmatas fragmentu, atrod tajā konkrētu informāciju par autoru un viņa mīļākajām nodarbēm, interesēm (vārds, mīļākā grāmata, filma,
spēle, krāsa, mīļākais mājdzīvnieks, ēdiens u. c.) un ieraksta piedāvātajā shēmā/tabulā. Veido savu shēmu un raksta informāciju par sevi, prezentē to.
Izmantojot citu skolēnu veidotās shēmas, stāsta par savu klasesbiedru vaļaspriekiem, interesēm, lietojot īpašības vārdu mīļākais saistījumā ar lietvārdu.
Iepazīstas ar grāmatām, kas rakstītas dienasgrāmatas žanrā, dažādu veidu dienasgrāmatām. Izmantojot balstvārdus, spriež, kādi valodas līdzekļi
raksturīgi dienasgrāmatas žanram (datums, dienas nosaukums, aprakstītās darbības, notikumi, emocijas, attieksme, pārdomas, sarunvalodas vārdi,
emocijzīmes).
Pēta dienasgrāmatas fragmentu un raksta dubulto dienasgrāmatu: vienā ailē raksta literārā varoņa emocijas, otrā – vārdus, kas to pamato. Saista emociju
izpausmes ar savu pieredzi, mācību situācijām, turpinot teikumus (Es priecājos, ka es… Es dusmojos, kad... Man ir kauns, ka es... Man ir bēdīgi, ka es...).
Izsaka domas par to, kas raksta dienasgrāmatas, kādi ir dienasgrāmatu veidi, vai personisko dienasgrāmatu var lasīt bez autora atļaujas; pamato savu
viedokli.
Raksta vienu savas dienasgrāmatas lappusi, ievērojot šī žanra tekstu veidošanas īpatnības.

Kas ir sižets?
Darbības vārdu
pareizrakstība.

Noskaidro vārdu temats, sižets nozīmi, izmantojot savietošanas uzdevumu (jēdziens un vienkāršs, uz piemēriem balstīts apraksts). Spriež par to,
kam var būt temats, sižets (grāmata, filma, pasākums, pasaka u. c.).
Raksta sižetus attēlu sērijām, izmantojot nejauši izvēlētus attēlus; izdomā nosaukumu uzrakstītajam sižetam.
Lasa tekstu un sakārto attēlus atbilstoši notikumu gaitai.
Salīdzina tekstā attēlotos notikumus ar attēlos redzamajiem.
Filmas afišā vai kino biļetē sameklē konkrētu informāciju (filmas nosaukums, režisors, galvenie varoņi, temats, sižets, filmas veids (šausmu filma,
piedzīvojumu filma, detektīvs), filmas seansa sākums, biļetes cena u. c.).
Skatās filmu; darbojoties grupā vai pārī, mācās raksturot redzēto (atstāsta filmas sižetu, ievērojot norises secību un izmantojot vārdus sākumā,
vispirms, pēc tam, tad, beigās, izsaka domas par filmas nosaukumu (kāpēc ir tāds nosaukums?)), prezentē savu darbu, vērtē pēc kopīgi izstrādātajiem
kritērijiem, uzlabo aprakstu.
Raksta individuāli savas mīļākās filmas aprakstu, pievēršot uzmanību darbības vārdu laika formu lietojumam un pareizrakstībai.
Iesaka noskatīties kādu filmu, pamato savu ieteikumu.
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Ko cilvēki kolekcionē?
Kā detalizēti
aprakstīt objektus
un priekšmetus?
Vietniekvārdu šis,
šī formas.
Vienlīdzīgi teikuma
locekļi.
Līdzskaņu saplūdums š–s,
ž–s, veidojot līdzskani š.

Izspēlē lomu spēli “Kolekcionāru saiets” un, izmantojot balsta frāzes (piemēram, teikumu sākumus: es krāju… (ko?), manā kolekcijā ir (cik?) priekšmetu,
es krāju šo kolekciju (cik?) gadu), stāsta par savu kolekciju. “Kolekcionāri” atbild uz “žurnālistu” uzdotajiem jautājumiem. Spriež, ko kolekcionē
numismāti, filatēlisti u. c. Pārbauda savus pieņēmumus ticamos uzziņu avotos (www.tezaurs.lv, skaidrojošā vārdnīca).
Lasa kāda kolekcijas priekšmeta aprakstu; izmantojot balstvārdus, grupā analizē izmantotos valodas līdzekļus (vārdi, kas nosauc daudzumu, gadu,
vecumu; vārdi, kas nosauc ārējo izskatu, formu, detaļas, krāsu, materiālu; darbības vārdi, kas nosauc priekšmeta izcelsmi (nopirku, uzdāvināja, iemainīju,
iedeva u. c.)).
Pēta vārdus, kuros ir līdzskaņu saplūdums š–s, ž–s, veidojot līdzskani š (košs, spožs), pievērš uzmanību rakstībai un izrunai, meklē savus piemērus.
Pēta tekstā vietniekvārdu šis, šī formas, veido atgādni. Spriež, kāda ir šo vietniekvārdu funkcija. Atkārto vietniekvārdus tas, tā. Vingrinās lietot
vietniekvārdus šis, šī, ievietojot tos teikumā; veido savus piemērus.
Pēta aprakstā lietotās pieturzīmes (komatus), spriež, ko atdala ar komatu (vārdus, kuri paskaidro vienu un to pašu vārdu un atbild uz vienu un to pašu
jautājumu), noskaidro, uz kādu jautājumu atbild ar komatu atdalītie vārdi, nosaka vārdu, kuru tie paskaidro. Veido teikumus ar vienlīdzīgiem teikuma
locekļiem, lietojot vārdus, kas nosauc apjomu, izmēru, detaļas, formu, krāsu, vērtību, un ievērojot interpunkciju; vērtē un labo uzrakstīto.
Vingrinās sīki aprakstīt vienu no priekšmetiem, pievēršot uzmanību vārdu saskaņošanai teikumā, lietojot vietniekvārdus šis, šī, pieturzīmes starp
vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Izsaka savas domas par to, kādam nolūkam noder šāds detalizēts apraksts.

Ko tu lasi?

Stāsta par izlasīto grāmatu, žurnālu, nosaucot autoru, nosaukumu, varoņus, tematiku, atstāstot svarīgākos sižeta notikumus, darbības vietu un laiku.

Stāstījums un saruna
par izlasīto grāmatu.
Komentāri emuārā.

Veido dialogus par izlasītajām grāmatām, iesaka tās izlasīt un pamato ieteikumu.

Kāds sporta veids
tev patīk?

Pēta sporta veidu nosaukumus un spriež, kā tie veidoti.

Sporta veidu nosaukumi.

Lasa nelielus fragmentus no savas vai citu ieteiktās grāmatas, raksta komentārus emuārā.

Vingrinās veidot lietvārdus ar izskaņu -šana, nosaucot sporta veidus (daiļslidošana, peldēšana) un citu jomu vārdus.
Iesaista izveidotos vārdus sava mīļākā sporta veida aprakstā un stāstījumā par Latvijas sportistiem.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda), literatūra

Dienasgrāmata, sižets, komentārs, vienlīdzīgi teikuma locekļi.

Sociālās zinības

Brīvā laika lietderīga pavadīšana.

Matemātika

Objekta apjoms, izmērs, vērtība.

Dizains un tehnoloģijas
vai vizuālā māksla

Objekta forma, krāsa, ekslibris, puzles.

Sports un veselība

Sporta veidi.

Metodiskais komentārs
Puzles metode: katram skolēnam tiek piedāvāta lapa ar puzles zīmējumu; katrā tās gabaliņā
skolēns ieraksta savas intereses vai nodarbošanos brīvajā laikā. Var piedāvāt izgrieztas puzles sastāvdaļas, uz kurām skolēns raksta savas intereses un izveido savu puzli, savienojot
tās sastāvdaļas (skolēni kopīgi var veidot klases puzli).
Lai veidotu klasē interešu sienu, skolēni no papīra izplēš vai izgriež kādu priekšmetu, kas
raksturo, simbolizē viņu intereses, mīļāko nodarbošanos (bumba, ģitāra, spēļu konsole, grāmata, mikrofons u. c.). Skolēni stāsta, kā šis priekšmets saistīts ar viņiem un viņu interesēm.
Lai skolēniem veidotos priekšstats par dienasgrāmatu, jādod iespēja aplūkot dažādu veidu
dienasgrāmatas (piezīmju klade ikdienas ierakstiem, lasītāja dienasgrāmata, ceļojumu dienasgrāmata, literārā tēla dienasgrāmata).
Informāciju par dienasgrāmatas autoru un viņa mīļākajām nodarbēm, interesēm, kā arī par
sevi skolēni var apkopot un kārtot dažādās shēmās un tabulās.
Skolēni tiek rosināti rakstīt savu dienasgrāmatu, taču lasīt citu dienasgrāmatas nav vēlams.
Tāpēc var ierosināt rakstīt klases dienasgrāmatu, kurā katrs skolēns apraksta vienu dienu
klasē. Šādu aprakstu var izlasīt stundā vai tas ir pieejams skolēniem brīvai lasīšanai, taču
tam noteikti ir jābūt novērtētam.
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4.1. Mēs skolā

4.2. Mēs mājās

4.3. Mēs mājās

4.4. Mēs pasaulē

4.5. Mēs sabiedrībā

4.6. Mēs sabiedrībā

Skola agrāk un tagad

Mans vaļasprieks
Kā pastāstīt un
uzrakstīt par savu
vaļasprieku?
Ko raksta
dienasgrāmatā?
Kas ir sižets?
Kā rakstīt komentārus?

Laika prognoze.
Dabas stihijas.
Meteņu tradīcijas

Lielā talka

Kā pastāstīt par skolu agrāk un tagad?
Kā pastāstīt par savu ceļu uz skolu?
Kā uzrakstīt savas sapņu skolas aprakstu?
Kā veidot anketu?
Kā veidot spēles noteikumus?
Kas ir vārda tiešā un vārda
pārnestā nozīme?

Ģimenes atpūta,
kopīgas intereses

Vasaras piedzīvojumi kopā
ar draugiem. Līgo svētki

Kā pastāstīt par
ģimenes kopīgām
interesēm,
pienākumiem
un atpūtu?
Kā stāstīt par ceļošanu?

Kā uzrakstīt pasaku?
Kā saprast laika ziņas?
Kā lielās budēļi?

Kā pastāstīt
par piedalīšanos
Lielajā talkā,
par emocijām
un savu attieksmi?
Kā uzrakstīt rakstu
skolas avīzei?

Ko nozīmē diskutēt?
Kā aprakstīt piedzīvojumu?
Kā veidot telefonsarunu?
Kā uzrakstīt pasākumu
programmu?

4.3. Mēs mājās. Ģimenes atpūta, kopīgas intereses
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 28 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Mācīties nosaukt lietu un produktu daudzumu, aprakstīt dažādas darbības, gatavojot
ēdienus, nosaukt dažādus apskates objektus un to raksturojošas pazīmes, spēles, ģimenes
locekļu intereses, lai veidotu dialogus, ar izpratni lasītu tekstus, veidotu mutvārdu un rakst
veida tekstus par ģimenes atpūtu, ceļojumu, ēdienu gatavošanu.
Apgūt leksiskas, gramatiskas konstrukcijas un formas (lietvārda ģenitīvs, pavēles izteiksme,
6. deklinācijas lietvārdi, vienskaitlinieki/daudzskaitlinieki) informācijas apmaiņai, attieksmes
paušanai un noskaidrošanai, vārdu saskaņošanai.
Iemācīties saskatīt tekstā kompozīcijas elementus (sākums, turpinājums, beigas), lai attīstītu
prasmi veidot loģisku tekstu.
Pilnveidot prasmi veidot īsu prezentāciju par ceļojumu, uzstāties ar prezentāciju.
Apgūt uzrunas konstrukcijas, vārddarināšanas paņēmienus (atvasināšana ar priedēkli, salikteņu veidošana), tēlainās izteiksmes līdzekļus (epitets), lai izmantotu tos savā tekstveides
praksē.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Vēstījums ir stāsts par notikumiem. Notikumus tekstā apraksta noteiktā
loģiskā secībā. Tā veidojas teksta kompozīcija: sākums, turpinājums,
nobeigums. (V.Li.2.)
• Epitets ir neparasts, netradicionāls apzīmējums. Tas nosauc kādu priekšmeta,
objekta vai dzīvas būtnes īpašību, īpatnību. (V.Li.3.)
• Uzrunu lieto, lai uzrunātu dzīvu būtni vai priekšmetu. Uzruna var sastāvēt no
viena vai vairākiem vārdiem. Personvārdiem uzrunas formas veido atšķirīgi.
Uzruna var atrasties teikuma sākumā, vidū vai beigās. (V.Li.3.)
• Ir vārdi, kurus parasti lieto tikai vienskaitlī. Tie ir vienskaitlinieki. Tāpat ir vārdi,
kurus parasti lieto tikai daudzskaitlī. Tie ir daudzskaitlinieki. (V.Li.3.)
• Darbības vārdus var darināt ar priedēkļiem. Priedēkļi maina darbības vārda
nozīmi. Priedēklis ir vārda daļa, kas atrodas pirms saknes. (V.Li.3.)
• Vārdus, kas nosauc priekšmetu vai dzīvu būtņu īpašības un pazīmes, sauc par
īpašības vārdiem. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Klausās un saprot vienkāršas uzbūves tekstus par ceļojumu, brīvā laika pavadīšanu ģimenes
lokā, ēdienu gatavošanu.
• Teksta izpratnei izmanto detalizētas lasīšanas stratēģiju.
• Veido dialogus par ģimenes locekļu interesēm un kopīgo darbošanos, ēdienu gatavošanu,
ceļojumu, pikniku.
• Informē par ekskursijas norises laiku, redzētajiem objektiem.
• Precizē, ko pasniegt, kur nolikt, aicina pie galda, novēl labu ēstgribu, lūdz paskaidrot nesaprotamo.
• Lasa receptes, spēles noteikumus, precizē informāciju. Paskaidro spēles noteikumus un gaitu.
Teksts un tekstveide
• Saskata tekstā notikuma sākumu, attīstību un prognozē sižeta tālāko gaitu.
• Saskata tekstā epitetus, skaidro to nozīmi un izmanto sava teksta veidošanā.
• Pēc parauga veido īsu prezentāciju par ceļojumu un uzstājas ar to. Pēc noteiktiem kritērijiem
mācās vērtēt savu un klasesbiedru uzstāšanās saturu un sniegumu.
• Veido loģisku stāstījumu par savas ģimenes atpūtu, kopīgām interesēm, izvēloties izklāsta veidu
(videostāsts, fotostāsts, mutisks stāstījums).
• Raksta īsziņu draugam par iespaidiem ekskursijā.
• Raksta vēstījumu par ekskursiju. Lai saistītu stāstījuma daļas, izmanto vārdus sākumā, vispirms,
pēc tam, tad, beigās.
Valodas struktūra
• Pēc parauga lieto skaitļa vārdus saistījumā ar lietvārdiem ģenitīvā (cik? kā? – sešas karotes cukura).
• Darina un lieto 1. konjugācijas darbības vārdus ar priedēkļiem aiz-, ap-, at-, ie-, iz-, ne-, no-, pa-,
pār-, pie-, sa-, uz- (nogriezt, sagriezt, pārgriezt, izgriezt, nolikt, salikt).
• Darina īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes, ievēro pareizrakstību (piedēklis -āk-). Lieto
salīdzinājuma konstrukcijas ar vārdu nekā (lielāks nekā).
• Zina un lieto 6. deklinācijas lietvārdus (pils, klēts, nakts, govs, uguns, debess, smiltis, brokastis,
ļaudis), pēc parauga saskaņo ar tiem īpašības vārdus.
• Zina un lieto 3. deklinācijas lietvārdu medus dažādos locījumos.
• Zina un lieto 2. deklinācijas lietvārdu sāls dažādos locījumos.
• Saklausa un pareizi raksta vārdus ar līdzskaņu dubultojumu (panna, dilles, manna u. c.).
• Pēc parauga lieto darbības vārdus pavēles izteiksmē (iedod, padod, noliec u. c.).
• Lieto uzrunas konstrukcijas.
• Atpazīst vienskaitliniekus un daudzskaitliniekus, saskaņo tos ar lietvārdiem un vietniekvārdiem.
• Veido salikteņus (vietniekvārds + lietvārds (šovasar, šoruden)).
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausās un saprot dabiskā tempā skaidri runātus tekstus par ceļošanu, brīvā
laika pavadīšanu ģimenes lokā, ēdienu gatavošanu. (VLM.6.1.1.2.)
• Ar izpratni lasa tematam atbilstošus tekstus, izmantojot detalizētas lasīšanas
stratēģiju, precizē informāciju, paskaidro to. (VLM.6.1.1.3.)
• Izmanto atbilstošas frāzes, lai uzturētu divpusēju sarunu par ēdienu
gatavošanu, ekskursiju, ģimenes atpūtu, pikniku. (VLM.6.1.1.5.)
• Lieto valodu formālās un neformālās saziņas situācijās informācijas apmaiņai,
daloties ar iespaidiem, uzstājoties ar savu prezentāciju. (VLM.6.1.1.9.)
• Raksturo literāro darbu kompozīcijas elementus, saskatot tekstā notikuma
sākumu, attīstību. (VLM.6.2.1.1.)
• Saskata literārajos darbos tēlainās izteiksmes līdzekļus – epitetus.
(VLM.6.2.1.3.)
• Plāno un veido tekstu par pieredzēto (stāstījumu par savas ģimenes atpūtu,
kopīgām interesēm, vēstījumu par ekskursiju), ievērojot notikumu secību
un teksta uzbūves principus. (VLM.6.2.1.6.)
• Pēc plāna veido īsu prezentāciju par ekskursiju/ceļojumu un uzstājas,
ievērojot svarīgākās mutvārdu runas snieguma prasības, piemēram stāju,
runas tempu, skaļumu. (VLM.6. 2.1.10.)
• Teksta radīšanā izmanto skaitļa vārdus saistījumā ar lietvārdiem ģenitīvā,
darbības vārdus pavēles izteiksmē, vienskaitliniekus un daudzskaitliniekus.
(VLM.6.3.1.5.)
• Zina un mērķtiecīgi izmanto raksturīgākos latviešu valodas paņēmienus:
vārdu darināšanu ar priedēkļiem un salikteņu darināšanu. (VLM.6.3.1.6.)
• Teksta veidošanā izmanto vienkāršas uzrunas konstrukcijas. (VLM.6.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu aktīvi demonstrēt savu dalību un attieksmi sarunas laikā – ar stāju, acu
kontaktu, žestiem un mīmiku.
(Tikumi – laipnība, solidaritāte, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu uzmanīgi uzklausīt saziņas partneru izteikumus diskusijas laikā, būt iecietīgam
pret atšķirīgiem viedokļiem.
(Tikumi – atbildība, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu skaidri un saprotami izteikt savas domas.
(Tikumi – atbildība, gudrība)
• Veido ieradumu iepriekš rūpīgi pārdomāt publisku izteikumu saturu un snieguma formu.
(Tikumi – atbildība, gudrība, tolerance; vērtība – kultūra)

Jēdzieni: epitets, priedēklis, salīdzināmās pakāpes, teksta kompozīcija, uzruna.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto spēles noteikumus, ēdiena gatavošanas recepti, literāru tekstu, Latvijas karti ar pilsētu nosaukumiem, informāciju par dažādiem apskates
objektiem Latvijā;
veido recepti, produktu sarakstu, komentāru, prezentāciju, stāstu, īsziņu.
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Temata apguves norise
Ko brīvajā laikā dara
ģimenes locekļi?
Ko jūs darāt kopā?
Darbības vārdu personas
formu lietojums tagadnē.

Skaidro un iesaista tekstā vārdu kopā, atklājot dažādas šī vārda nozīmes.
No saraksta atlasa vārdus, kas nosauc katra ģimenes locekļa intereses, mīļākās nodarbes, vaļaspriekus. Secina, kādas intereses un nodarbes patīk
visiem ģimenes locekļiem, ko ģimene dara kopā (Mēs visi kopā…), pievēršot uzmanību darbības vārdu personas formu lietojumam tagadnē. Salīdzina
intereses dažādās ģimenēs, veidojot kolāžu, fotoizstādi u. c.
Sadarbojoties veido jautājumus dialogiem par ģimenes locekļu interesēm un kopīgo darbošanos (Ko patīk darīt mammai? Ko brīvajā laikā dara tētis?)
un izmanto tos dialogos.
Veido stāstu (videostāsts, fotostāsts, mutvārdu stāstījums) par ģimenes locekļu interesēm, hobijiem.
Nosauc spēles, kuras spēlē ģimenē. Atrod internetā spēles noteikumus vai izmanto spēles aprakstu iespiestā veidā, lasa, stāsta citiem spēles noteikumus.
Spēlē klasē vārdu spēles, lai nostiprinātu apgūto leksiku.

Runāsim par ēdiena
gatavošanu!
Darbošanās virtuvē,
ēdienu receptes, pikniks.
Darbības vārdu
darināšana ar
priedēkļiem.
Uzrunas konstrukcijas
teikumā.
Vienskaitlinieki un
daudzskaitlinieki.

Atkārto darbības virtuvē, priekšmetu, trauku nosaukumus. Nosauc produktus daudzskaitlī un vienskaitlī. Secina, ka ir vārdi, kurus parasti lieto tikai
vienskaitlī vai tikai daudzskaitlī. Salīdzina ar citām valodām. Izmantojot vārdnīcas, meklē vienskaitlinieku un daudzskaitlinieku piemērus. Veido
teikumus, saskaņojot ar vienskaitliniekiem un daudzskaitliniekiem vietniekvārdus un īpašības vārdus.
Analizējot piemērus, veido atgādni par lietvārda medus locījumu formām. Min piemērus, kādus vārdus var locīt pēc šī parauga (tirgus, lietus, klepus, ledus).
Pēta ar priedēkļiem darinātus darbības vārdus un tiem atbilstošus attēlus, spriež, kā priedēklis maina vārda nozīmi (nogriezt, sagriezt, pārgriezt, izgriezt).
Darina darbības vārdus ar dažādiem priedēkļiem, iesaista tos teikumos. Veido individuālas atgādnes par priedēkļu nozīmi.
Lasa ēdienu receptes un atstāsta tās (sastāvs, pagatavošana). Vingrinās lietot skaitļa vārdus saistījumā ar lietvārdiem ģenitīvā (cik? kā? – sešas karotes
cukura, divsimt gramu sviesta), 1. konjugācijas darbības vārdus.
Raksta savu recepti un iepazīstina ar to klasesbiedrus; savstarpēji izjautājot cits citu, precizē informāciju par izmantoto produktu daudzumu un ēdiena
gatavošanas secību.
Stāsta par piedalīšanos pikniku organizēšanā.
Grupā izveido produktu sarakstu, kas nepieciešams piknikam. Plāno un veic īsus pierakstus, cik daudz produktu jāiegādājas, cik personām pikniks
plānots, kā to organizēs un ko šajā pasākumā darīs. Prezentē savu plānu klasesbiedriem.
Lasa dialogu paraugus, kuros tiek lietotas uzrunas konstrukcijas. Analizē tekstu, pievēršot uzmanību uzrunas formām, to saturam un atrašanās vietai
teikumā. Izmantojot uzrunas no teksta, veido atgādni par uzrunas formu veidošanu un lietošanu. Veido teikumus ar uzrunu, lietojot to teikuma
sākumā, vidū, beigās, lasa šos teikumus ar atbilstošu intonāciju.
No dialogiem izraksta frāzes, kurās tiek precizēts, ko pasniegt (iedod), kur nolikt (noliec tur), piknika dalībnieki tiek aicināti pie galda, tiek novēlēta laba
ēstgriba. Vingrinās izmantot apgūtās frāzes, uzrunu, pavēles izteiksmi, veidojot dialogus par sviestmaižu gatavošanu, galda klāšanu (Robert, padod,
lūdzu, sieru! Noliec tur! u. c.). Izvēlas frāzes un papildina tekstu atbilstoši runas situācijai.
Izmanto apgūtās frāzes un gramatiskās konstrukcijas klasē inscenētajā vai dabā organizētajā piknikā. Raksta savus iespaidus par pikniku, komentē cits
cita uzrakstīto uz “sarunu sienas”.
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Runāsim par ceļošanu!
Teksta kompozīcija.
Vēstījums.
Īpašības vārds.
Epitets.
6. deklinācijas lietvārdi.
Salikteņi.
Īpašības vārdi vispārākajā
pakāpē.

Lasa literāru tekstu par ceļojumu, atbild uz daudzveidīgiem jautājumiem (Kādas izjūtas bija? Kāpēc? u. c.). Raksturo teksta galveno varoni, sameklējot
atbilstošus vārdus tekstā. Spriež, ko nosauc šie vārdi (rakstura īpašības, uzvedību, attieksmi). Spriež, kuri vārdi ir sevišķi izteiksmīgi, neparasti (epiteti),
interpretē šo vārdu nozīmi. Izdomā epitetus dotajiem lietvārdiem.
Sameklē tekstā aprakstītā notikuma sākumu, turpinājumu, beigas, prognozē, kas varētu notikt tālāk, pamato savas domas, izmantojot tekstā minētos
faktus. Saista teksta saturu ar personisko pieredzi, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem (piemēram, Vai tu esi braucis ar kuģi? Kā tu juties uz kuģa? Kādas
ekskursijas tev nepatīk/patīk? Kā tu uzvedies, kad tev kaut kas nepatīk?).
Veido vēstījumu, izmantojot sižetiskus attēlus un ievērojot kompozīciju: sākums, turpinājums, beigas. Mēģina veidot nelielu tekstu, kurā būtu sākums,
turpinājums un beigas, lietojot vārdus sākumā, vispirms, pēc tam, tad, beigās, visbeidzot.
Skatās un lasa informāciju par dažādiem apskates objektiem Latvijā, veido vārdnīcu, turpina teikumus, izmantojot iegūto informāciju. (Es redzēju (ko?).
Mēs apskatījām (ko?). Mēs izstaigājām (ko?). Mēs apmeklējām (ko?).) Veido savus teikumus, izmantojot attēlus.
Veido salikteņus (šajā vasarā – šovasar), lai turpinātu teikumu Mēs bijām ekskursijā (kad?).
Lasa tekstu ar ekskursijas aprakstu, atbild uz daudzveidīgiem jautājumiem, interpretē vārdu nozīmes, saista ar personīgo pieredzi, meklē tekstā
gramatiskas konstrukcijas, izmantotos valodas līdzekļus (dialogus, vienlīdzīgus teikuma locekļus u. c.).
Pēta 6. deklinācijas lietvārdus, to lietojumu vārdu savienojumos ar īpašības vārdiem, izdara secinājumus par to dzimti, īpašības vārdu saskaņošanu
ar tiem. Iegaumē 6. deklinācijas lietvārdus, izmantojot apgūtās iegaumēšanas stratēģijas.
Vingrinās raksturot attēlos redzamos apskates objektus, izmantojot balstvārdus, saskaņojot īpašības vārdus ar lietvārdiem skaitlī un dzimtē, lietojot
vietniekvārdus šis, šī, šie, šās un prievārdus aiz, virs, zem u. c. Atrod informāciju par šiem objektiem internetā un pastāsta citiem skolēniem, ko
interesantu uzzināja.
Lasa objektu aprakstus, pēta vispārākajā pakāpē lietotos īpašības vārdus (piemēram, visvecākā pils, vislielākais akmens), atkārto, kā tie ir darināti.
Vingrinās darināt īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Vingrinās lietot salīdzinājuma konstrukciju ar vārdu nekā.
Iejūtas ekskursanta lomā un, izmantojot apgūtos īpašības vārdus, pēc parauga raksta kādam no klasesbiedriem īsziņu par saviem iespaidiem,
aplūkojot fotogrāfijā attēloto objektu.
Veido dialogus par reālu vai iedomātu ekskursiju, izmantojot balsta jautājumus.
Skatās prezentāciju par ekskursiju/ceļojumu un secina, kāda informācija ir ietverta prezentācijā. Individuāli vai nelielā grupā veido īsu prezentāciju
par ekskursiju, prezentē to, vērtē pēc kopīgi izstrādātiem kritērijiem.
Raksta vēstījumu par ekskursiju/ceļojumu, izmantojot apgūto leksiku, gramatiskās konstrukcijas. Savstarpēji sadarbojoties, uzlabo savu tekstu.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda), literatūra

Epitets, vēstījums, priedēklis, saliktenis, vienskaitlinieks, daudzskaitlinieks, teksta kompozīcija.

Sociālās zinības

Pozitīva attieksme pret Latviju, tās dabu un kultūras vērtībām.

Matemātika

Lietu daudzums.

Vizuālā māksla

Mākslas un kultūras objekti.

Mūzika

Dziesmas, kuras dzied ģimenē, šūpuļdziesma.

Dizains un tehnoloģijas

Receptes un ēdiena pagatavošana.

Metodiskais komentārs
Apgūstot daudznozīmīgus vārdus, ieteicams iepazīstināt skolēnus ar vairākām vārda nozīmēm, piedāvājot tekstus, kuros atklājas šīs dažādās vārda nozīmes.
Šajā tematā liela uzmanība jāpievērš valodas līdzekļiem tekstā, to atpazīšanai, pētīšanai un
atklāsmei.
Lai iemācītos nosaukt darbības virtuvē, priekšmetus, traukus, tiek izmantoti attēli. Jāpievērš
uzmanība vārdu ar līdzskaņu dubultojumu (panna, dilles, eļļa, manna) pareizrakstībai.
Stāstot par savu pieredzi pikniku organizēšanā, skolēni atbild uz šādiem jautājumiem: Vai
kāds piedalījās piknikā? Ko dara piknikā? Ar ko atšķiras pikniks no pusdienām? Kādi ēdieni ir
piknikā?
Analizējot tekstu ar uzrunas piemēriem, skolēni atbild uz šādiem jautājumiem: Ko nozīmē
vārdi “Andri! Karīna! Dēliņ! Saulīt!”? Ar kādu intonāciju tos lasa? Kad tos lieto? Vai uzrunu veido
tikai personvārdi vai arī citi vārdi? Kas tā ir par gramatisku parādību? Kā to sauc? Kā uzrunu
veido? Kur teikumā var atrasties uzruna?

“Sarunu siena” ir klasē uz sienas piestiprināta liela lapa, uz kuras uzrakstīts kāds apgalvojums vai jautājums. Skolēni raksta uz tās savus komentārus, domas par šo apgalvojumu,
komentē atbildes, iebilst, papildina. Skolēni var rakstīt tieši uz lielās lapas vai uz līmlapiņām,
kuras pēc tam pielīmē pie “Sarunu sienas”.
Veidojot dialogus par reālu vai iedomātu ekskursiju, izmanto šādus balsta jautājumus: Kad
tu biji ekskursijā? Kur tu biji ekskursijā? Ar ko kopā tu biji ekskursijā? Ar kādu transportu jūs
braucāt? Ko jūs apskatījāt ekskursijā? Ko tu redzēji ekskursijā? Kas tev patika visvairāk? Pastāsti
par to! Kādi iespaidi tev palika no ekskursijas?
Ekskursijā redzēto objektu raksturošanai izmantojamie īpašības vārdi: brīnišķīgs, burvīgs,
savdabīgs, grezns, vecs, sens, unikāls, jauks, kluss, vienīgais, izcils, īpatnējs, rets, skaists, ievērojams, nozīmīgs u. c.
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4.1. Mēs skolā

4.2. Mēs mājās

4.3. Mēs mājās

4.4. Mēs pasaulē

4.5. Mēs sabiedrībā

4.6. Mēs sabiedrībā

Skola agrāk un tagad

Mans vaļasprieks
Kā pastāstīt un
uzrakstīt par savu
vaļasprieku?
Ko raksta
dienasgrāmatā?
Kas ir sižets?
Kā rakstīt komentārus?

Laika prognoze.
Dabas stihijas.
Meteņu tradīcijas

Lielā talka

Kā pastāstīt par skolu agrāk un tagad?
Kā pastāstīt par savu ceļu uz skolu?
Kā uzrakstīt savas sapņu skolas aprakstu?
Kā veidot anketu?
Kā veidot spēles noteikumus?
Kas ir vārda tiešā un vārda
pārnestā nozīme?

Ģimenes atpūta,
kopīgas intereses

Vasaras piedzīvojumi kopā
ar draugiem. Līgo svētki

Kā pastāstīt par
ģimenes kopīgām
interesēm,
pienākumiem
un atpūtu?
Kā stāstīt par ceļošanu?

Kā uzrakstīt pasaku?
Kā saprast laika ziņas?
Kā lielās budēļi?

Kā pastāstīt
par piedalīšanos
Lielajā talkā,
par emocijām
un savu attieksmi?
Kā uzrakstīt rakstu
skolas avīzei?

Ko nozīmē diskutēt?
Kā aprakstīt piedzīvojumu?
Kā veidot telefonsarunu?
Kā uzrakstīt pasākumu
programmu?

4.4. Mēs pasaulē. Laika prognoze. Dabas stihijas.
Meteņu tradīcijas
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 17 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Mācīties saprast laika ziņas, stāstīt par laikapstākļiem, Meteņiem, raksturot dabas parādības; mācīties atpazīt tekstā frazeoloģismus un veidot prasmi izmantot tos un salīdzinājumus, lai raksturotu priekšmetus un dzīvas būtnes, dabas parādības, dabas elementus, lai
radītu literāru tēlu; mācīties pamatot savu viedokli, pierādīt, izmantojot faktus no teksta;
mācīties raksturot tēlus, izmantojot detalizētas lasīšanas stratēģiju; veidot izpratni par literārās pasakas kompozīciju, attīstīt prasmi veidot tekstu, ievērojot kompozīcijas elementus;
turpināt apgūt prasmes labot un pilnveidot savu tekstu, sniedzot un iegūstot atgriezenisko
saiti par teksta saturu.

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

135

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Pierādīt nozīmē pamatot ar faktiem. (V.Li.1.)
• Literārajai pasakai ir zināms autors. (V.Li.2.)
• Tēls ir priekšstats, kas rodas lasītāja iztēlē, lasot literāru darbu. Tēls
var būt gan kā dzīva būtne, gan priekšmets vai parādība, kas darbojas,
kustas, rada skaņas, dzīvo savu dzīvi, iedarbojas uz kādu citu. (V.Li.2.)
• Frazeoloģismi ir stabili, nemainīgi izteicieni, vārdu savienojumi,
kurus var izmantot, raksturojot cilvēku, priekšmetu. Frazeoloģismu
skaidrojumu var atrast “Frazeoloģijas vārdnīcā”. Frazeoloģismi
bagātina valodu, padara to izteiksmīgāku un tēlaināku. (V.Li.3.)
• Lai izdomātu salīdzinājumu, jāvēro un jāmeklē kāds objekts, kam
ir līdzīga forma, krāsa, materiāls, īpašība, raksturs vai cita pazīme.
Salīdzinājumu izsaka ar partikulu kā. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Saprot lasīto un dzirdēto laika prognozi un stāsta par laikapstākļiem tagadnē un nākotnē.
• Ar izpratni lasa neliela apjoma daiļliteratūras tekstus, publicistikas, populārzinātniskus un informatīvus
tekstus. Veido daudzveidīgus jautājumus par teksta saturu, galvenajiem varoņiem, notikumiem,
darbības vietu, laiku, uzvedību un atbild uz uzdotajiem jautājumiem.
• Vērtē izlasītās informācijas atbilstību redzētajam.
• Iegūst konkrētu informāciju no lasīta populārzinātniska teksta un ziņām, salīdzina dažādos avotos
iegūto informāciju, sistematizē to grafiskā organizatorā.
• Veido dialogus, izsakot savu attieksmi pret dabas parādībām un to vērtējumu.
• Nosauc dabas parādības, dabas stihijas, Meteņu tradīcijas, veido dialogus, izmantojot savu pieredzi.
• Raksturo savas emocijas, stāsta par savu pieredzi saistībā ar dabas katastrofām.
• Raksturo laikapstākļus, dabas parādības, dabas elementus (zemi, ūdeni, gaisu, uguni), priekšmetus un
dzīvas būtnes, izmantojot īpašības vārdus, salīdzinājumus, darbības vārdus, mērvienības, frazeoloģismus.
• Pierāda apgalvojumu, izmantojot faktus no teksta.
Teksts un tekstveide
• Mācās uztvert vienkāršu frazeoloģismu un sakāmvārdu nozīmi no konteksta. Saskata tekstā
frazeoloģismus un lieto tos, stāstot par sevi un saviem draugiem.
• Analizē apraksta veidošanai izmantotos valodas līdzekļus.
• Mācās raksturot literārus tēlus, izmantojot detalizētas lasīšanas stratēģiju.
• Veido izpratni par literāras pasakas kompozīciju (sākums, problēma, atrisinājums, beigas).
• Sacer literāru pasaku, kurā galvenais tēls ir kāda dabas parādība, dzejoli un mīklu par kādu dabas stihiju,
noformē datorrakstā.
• Mācās izmantot elektroniskos uzziņas avotus.
• Mācās definēt (piemēram, veido stihijas definīciju).
• Labo un pilnveido savu tekstu, ievērojot saņemto atgriezenisko saikni.
• Prezentē sagatavoto informāciju par vienu no dabas elementiem, izvēloties prezentācijas veidu.
Valodas struktūra
• Interpretē izteicienu nozīmi kontekstā. Atklāj vārdu zeme, ūdens, uguns, gaiss daudzveidīgās nozīmes.
• Saskata vārdu auksts un augsts izrunas un rakstības atšķirības.
• Darina vārdus ar izskaņu -ains, -aina.
• Veido salīdzinājuma konstrukcijas ar salīdzinājuma partikulu kā.
• Lieto skaitļa vārdus, izsakot mērus (Cik liels, smags, garš, augsts, dziļš?).
• Apgūst 2. deklinācijas izņēmumus (ūdens, rudens, zibens, akmens, asmens, mēness, suns, sāls) un to
lietojumu vienskaitļa nominatīvā, ģenitīvā, lokatīvā.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausās un saprot lasīto un dzirdēto laika prognozi. (VLM.6.1.1.2.)
• Klausoties un lasot iegūst informāciju par gaidāmo laiku, dabas
stihijām, sistematizē informāciju piedāvātajos grafiskajos
organizatoros, salīdzina un vērtē dažādos avotos iegūto informāciju.
(VLM.6.1.1.4.)
• Dialogā izsaka savus pārdzīvojumus, emocijas saistībā ar dabas
parādībām, dabas katastrofām. (VLM.6.1.1.6.)
• Lieto valodu informācijas apmaiņai, sadarbojoties, radošā darbībā,
viedokļa argumentētai pamatošanai. (VLM.6.1.1.9.)
• Raksturo pasakas kompozīcijas elementus, valodas līdzekļus, kas
izmantoti teksta veidošanai. (VLM.6.2.1.1.)
• Izmanto daudzveidīgas rakstzīmes, to skaitā digitālās zīmes, savu
tekstu veidošanā. (VLM.6.2.1.8.)
• Saskata atsevišķu vārdu izrunas un rakstības atšķirības un skaidro tās.
(VLM.6.3.1.3.)
• Teikumu veidošanai lieto salīdzinājuma konstrukcijas. (VLM.6.3.1.7.)

Ieradumi
• Veido ieradumu precīzi un adresātam saprotami lietot rakstzīmes, simbolus
un saīsinājumus elektroniskajos saziņas līdzekļos.
(Tikumi – atbildība, laipnība, savaldība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
• Attīsta ieradumu izmantot dažādus uzziņu avotus un elektroniskos pārbaudes rīkus sava teksta
kvalitātes uzlabošanai.
(Tikumi – atbildība, gudrība, centība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: tēls, frazeoloģisms, salīdzinājums, literārā pasaka, definīcija.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto kalendāru, laika ziņas, literāro pasaku, mīklu, infografiku, ticējumus, dzejoli, publicistikas tekstu, populārzinātnisku tekstu, enciklopēdiju,
ziņu informāciju;
veido literāru pasaku, dzejoli, mīklu, definīciju, faktu tabulu.
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Temata apguves norise
Runāsim par
laikapstākļiem!
Vārdu darināšana
ar izskaņu -ains.
Frazeoloģisms.
Tēls.
Literārā pasaka.
Salīdzinājuma
konstrukcijas
ar salīdzinājuma
partikulu kā.

Izmantojot kalendāru, atkārto mēnešu un gadalaiku nosaukumus.
Vingrinās nosaukt dažādas dabas parādības: lasa tekstus un pasvītro vārdus, kas nosauc dabas parādības; lasa dabas parādību nosaukumus un
savieno tos ar gadalaikiem, veido teikumus ar dotajiem vārdiem (Putenis ir ziemā.). Veido jaunus vārdus ar izskaņu -ains (vējš – vējains), raksturo laiku
šodien, vakar. Veido dialogus, izsakot savu attieksmi pret dabas parādībām, to vērtējumu.
Mācās saprast laika prognozi un stāstīt par to: lasa laika prognozi un nosaka, kuram gadalaikam tā atbilst. Sameklē laika prognozēs darbības vārdus
vienkāršās nākotnes formā, veido tabulu. Izmantojot laika skalu (rīt, parīt, tuvākajā laikā) veido teikumus par laika prognozi. Lasa laikapstākļu aprakstu,
vērtē, vai informācija atbilst attēlam, precizē informāciju. Aplūko infografiku, attēlus un stāsta, kāds laiks būs tuvākajās dienās. Sameklē laika prognozi
internetā un stāsta par iegūto informāciju, salīdzina dažādos avotos iegūto informāciju. Klausās laika ziņas un izpilda testu. Veic uzdevumus tiešsaistē,
izmantojot interneta resursus.
Apgūst/atkārto, kas ir frazeoloģismi: izmantojot vārdnīcu, izdomā salīdzinājumus dabas parādībām (saule ir kā pankūka), lasa frazeoloģismus ar dabas
parādību nosaukumiem (skrien kā vējš, vējš galvā) un izsaka idejas, par kādiem cilvēkiem tā var teikt, sameklē šo frazeoloģismu skaidrojumu vārdnīcā,
salīdzina ar savu dzimto valodu. Raksturo sevi un savus draugus, izmantojot iemācītos frazeoloģismus; spriež, ar ko šāds raksturojums atšķiras no
raksturojuma, izmantojot īpašības vārdus (Es esmu kā saulīte. Es esmu mīļa, smaidīga, laipna.), spriež, kā izdomāt salīdzinājumus, kādēļ ir vajadzīgi
frazeoloģismi.
Mācās radīt literāru tēlu. Lasa dzejoļus, kuros galvenais tēls ir kāda dabas parādība. Atbildot uz jautājumiem (Kā tas uzvedas? Ko dara? Kā izskatās?
Kur mitinās? Kādas skaņas rada?), iztēlojas dabas parādību kā dzīvu būtni, zīmē to. Salīdzina zīmējumus un secina – katram cilvēkam ir atšķirīga
uztvere. Izdomā savu tēlu, raksturo to, zīmē.
Lasa literāru pasaku; atbildot uz jautājumiem, veido izpratni par pasakas kompozīciju (sākums, problēma, atrisinājums, beigas), tēliem, vidi, nosaka
izmantotos valodas līdzekļus. Veido pasakas plānu. Spriež, kas ir literārā pasaka, ar ko tā atšķiras no tautas pasakas. Raksta savu literāro pasaku,
kurā galvenais tēls ir kāda dabas parādība, un izmanto epitetus, salīdzinājumus, īpašības vārdu un darbības vārdu antonīmus, frazeoloģismus.
Kopā veido pasaku grāmatu.

Runāsim par Meteņiem!
Īpašības vārdi vispārākajā
pakāpē.

Skatoties videoierakstu un lasot tekstus, izmantojot caurskatīšanas lasīšanas un klausīšanās stratēģijas, uzzina par Meteņu dienas nosaukumiem,
svinēšanas tradīcijām, ēdieniem, maskām, budēļiem. Veido vārdu sarakstus.
Organizē budēļu lielīšanos, izmantojot īpašības vārdus vispārākajā pakāpē (Mūsu budēļiem ir visgarākās nūjas, vispilnākās tarbas).
Piedāvā idejas, kā sagatavoties un svinēt Meteņus skolā, klasē vai klašu grupā. Veido pasākuma plānu.
Mācās un deklamē tautasdziesmas un ticējumus par Meteņiem.
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Runāsim par
dabas stihijām
un katastrofām!
Skaitļa vārds.
Definīcija.
Pierādījums.

Izmantojot dotos vārdu savienojumus (varens spēks, dabas parādība, postošs spēks, negaidīts notikums) un norādes, veido stihijas definīciju. Spriež,
kas ir definīcija. Izmantojot balstvārdus, izsaka savu viedokli par to, kura stihija (zeme, uguns, ūdens vai gaiss) ir varenāka, pamato, kāpēc. Izmantojot
savu pieredzi, runā par animācijas filmu varoņiem, kuriem ir spējas, kas ir saistītas ar dabas stihijām, mācās nosaukt šīs spējas (izsauc uguni, sper ar
zibeni u. c.). Raksta vārdu savienojumus ar vārdiem uguns, ūdens, zeme, gaiss (gaisa pilis, ūdens pistole u. c.), pēta, kā mainās galotnes, kas ir jāiegaumē,
saskaņojot vārdus teikumā.
Lasa fragmentus no “Ginesa rekordu grāmatas”, vingrinoties pareizi nosaukt skaitļa vārdus, izsakot mērus (4 kg smags), mācās pareizi lietot vārdus
auksts un augsts.
Lasa populārzinātnisku tekstu par Zemi; izmantojot INSERT metodi, strukturē informāciju. Pildot savietošanas uzdevumu, atklāj vārda zeme vairākas
nozīmes.
Lasa literāru tekstu par uguni, piemēram, I. Ziedoņa “Sarkano pasaku”, atbild uz daudzveidīgiem jautājumiem; pildot dažādus uzdevumus, nonāk
pie izpratnes par galvenā tēla raksturu, valodas līdzekļiem, kurus izmanto autors, piemēram, attēlojot uguns izplatīšanos. Mācās raksturot uguni,
izmantojot vārdus no teksta; izsaka domas par to, kā izprot atsevišķus izteicienus (piemēram, visi dega sarkanām, siltām mutēm). Raksta piecrindi
par uguni.
Lasa informatīvu tekstu un grafiskā organizatorā izraksta informāciju par to, kur dabā ir ūdens, kādā veidā tas ir. Sameklē tekstā vārdu ūdens,
nosaka, uz kādu jautājumu tas atbild, un ieraksta tabulā (atgādnē), pēta vārda galotnes. Vingrinās lietot citus 2. deklinācijas izņēmumus. Darbojoties
grupā, sameklē interneta resursos vai enciklopēdijās interesantus faktus par ūdeni, prezentē saviem klasesbiedriem, izvēloties prezentācijas veidu.
Min mīklas par ūdeni, izdomā savu mīklu.
Skatās videosižetu par dabas katastrofām; izmantojot balstvārdus, mācās raksturot savas emocijas, stāsta par savu pieredzi saistībā ar dabas
katastrofām (es redzēju, es biju, man stāstīja). Izsaka pieņēmumu par to, kādas dabas katastrofas pasaulē notiek visbiežāk. Pēta tabulā informāciju par
dabas katastrofām, analizē to, izdara secinājumus un papildina iesāktos teikumus (Visbiežāk… Visretāk… Visvairāk cietušo… Vispostošākās…). Vērtē, vai
izteiktais pieņēmums ir apstiprinājies, ir bijis pareizs. Veido vārdnīcu, apgūstot dažādu dabas parādību nosaukumus (zemestrīce, viesuļvētra, vulkāna
izvirdums, plūdi).
Lasa sabiedrisko mediju ziņas par dabas katastrofām un veido stāstījumu pēc plāna (kad? kur? kas notika? cik daudz cietušo? kādi lieli postījumi nodarīti?).
Aizpilda tabulu, kurā min faktus, kas pierāda, ka stihija ir varens un postošs spēks. Izmantojot informāciju un faktus, pierāda, ka stihija ir dabas
parādība, kurai piemīt varens un bieži vien postošs spēks.
Izvērtē savas prasmes un zināšanas sasniedzamo rezultātu aprakstā un izvirza sev divus mācīšanās uzdevumus (iemācīties, atkārtot).

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Literatūra

Personifikācija, tēls.

Dabaszinības

Dabas parādības, laikapstākļi, gadalaiki.

Mūzika, vizuālā māksla

Dabas tēli mūzikā un mākslā.

Sports un veselība

Kustības dažādos laikapstākļos.

Metodiskais komentārs
Apgūstot tematu, ieteicams veidot vārdu “banku” ar vārdiem, kas raksturo dažādas dabas
parādības (kādas tās ir, ko dara, frazeoloģismi, salīdzinājumi). Vārdu “banku” papildina, lasot
tekstus, pildot uzdevumus. Apkopotos vārdus skolēni var izmantot, rakstot pasaku, dzejoli,
mīklas par dabas parādībām.
Dabas parādības, par kurām iespējams runāt: lietus, varavīksne, migla, putenis, zibens, rasa,
ledus, sals, sniegs, vējš, sarma, krusa, mākoņi, pērkons; dabas stihijas: zemestrīce, viesuļvētra,
plūdi, vulkāna izvirdums, cunami.
Lai rosinātu skolēnus izteikt savu attieksmi pret dabas parādībām, to vērtējumu, ieteicams
izmantot attēlus ar šīm dabas parādībām. Var piedāvāt skolēniem gatavas frāzes, kuras viņi
var arī pārveidot, papildināt: Man nepatīk vējains laiks. Man patīk ziema, kad ir sals, sniegs un
spīd saule. Ir skaisti, kad debesīs redzama varavīksne. Man patīk vērot mākoņus. Sarma ir tik
brīnišķīga! Migla ir tik neparasta, noslēpumaina. Es nedaudz baidos, kad ir pērkons un zibens.
Lai veidotu izpratni par pasakas kompozīciju (sākums, problēma, atrisinājums, beigas),
tēliem, vidi, izmantotajiem valodas līdzekļiem, skolēni lasa pasakas un meklē tajās atbildes uz
šādiem jautājumiem (pasvītro, izraksta, sistematizē): Ar kādiem vārdiem sākas pasaka? Kāda
problēma bija galvenajam varonim? Kas palīdzēja atrisināt problēmu? Kā atrisināja problēmu?
Kāds ir galvenais varonis? Kur notiek darbība? Ar kādiem vārdiem beidzās pasaka? Skolēni
var lasīt katrs savu pasaku un apkopot atbildes, apgūstot plašāku valodas līdzekļu klāstu.
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4.1. Mēs skolā

4.2. Mēs mājās

4.3. Mēs mājās

4.4. Mēs pasaulē

4.5. Mēs sabiedrībā

4.6. Mēs sabiedrībā

Skola agrāk un tagad

Mans vaļasprieks
Kā pastāstīt un
uzrakstīt par savu
vaļasprieku?
Ko raksta
dienasgrāmatā?
Kas ir sižets?
Kā rakstīt komentārus?

Laika prognoze.
Dabas stihijas.
Meteņu tradīcijas

Lielā talka

Kā pastāstīt par skolu agrāk un tagad?
Kā pastāstīt par savu ceļu uz skolu?
Kā uzrakstīt savas sapņu skolas aprakstu?
Kā veidot anketu?
Kā veidot spēles noteikumus?
Kas ir vārda tiešā un vārda
pārnestā nozīme?

Ģimenes atpūta,
kopīgas intereses

Vasaras piedzīvojumi kopā
ar draugiem. Līgo svētki

Kā pastāstīt par
ģimenes kopīgām
interesēm,
pienākumiem
un atpūtu?
Kā stāstīt par ceļošanu?

Kā uzrakstīt pasaku?
Kā saprast laika ziņas?
Kā lielās budēļi?

Kā pastāstīt
par piedalīšanos
Lielajā talkā,
par emocijām
un savu attieksmi?
Kā uzrakstīt rakstu
skolas avīzei?

Ko nozīmē diskutēt?
Kā aprakstīt piedzīvojumu?
Kā veidot telefonsarunu?
Kā uzrakstīt pasākumu
programmu?

4.5. Mēs sabiedrībā. Lielā talka
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 9 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Apgūt prasmi sarunāties un paust savu attieksmi un emocijas par piedalīšanos Lielajā talkā,
stāstīt par notiekošo talkā, nosaucot dalībniekus, viņu veiktās darbības, izmantotos darbarīkus. Sagatavojot skolas avīzei vai tīmekļvietnei vēstījumu par piedalīšanos Lielajā talkā,
attīstīt teksta plānošanas, radošās rakstīšanas un pareizrakstības prasmes.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Attieksme ir vērtējums, nostāja, izturēšanās pret kaut ko. To var izteikt ar vārdiem
protams, bez šaubām, noteikti, es šaubos, es uzskatu, es atbalstu/neatbalstu,
man patīk/nepatīk u. c. (V.Li.1.)
• Rakstot vēstījumu par notikušu pasākumu, nosauc tā norises laiku, notikuma vietu,
dalībniekus un pastāsta pašu notikumu. (V.Li.2.)
• Lietvārdi ir vārdi, kas nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, dabas parādības, vielas,
norises, abstraktus jēdzienus. Pamatformā tie atbild uz jautājumu kas?. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Nosauc talkā veicamos darbus (stāda kokus, sakopj teritoriju, iztīra mežu, savāc
netīrumus, izveido celiņu u. c.), dalībniekus (talcinieki, talkotāji), darbarīkus (grābeklis,
lāpsta, maiss, slota, cirvis, lupata u. c.), norises vietu (parks, avots, atpūtas vieta, mežs,
upes krasts, ceļa mala, ieleja, dārzs, jūra).
• Izsaka savu attieksmi pret Lielo talku, pauž emocijas par piedalīšanos tajā, izmantojot
balsta frāzes (protams, bez šaubām, noteikti, es šaubos, es uzskatu, es atbalstu/neatbalstu,
man patīk/nepatīk u. c.).
• Nosauc Lielās talkas rīkošanas iemeslus, lietojot frāzes lai būtu sakopta, tīra, kārtīga,
skaista, ērta.
Teksts un tekstveide
• Veido teikumus par Lielās talkas fotogrāfijām, nosaucot veicamās darbības, darbarīkus,
dalībniekus, vietu, raksturojot procesu (kas? ko dara? ar ko? kur?).
• Lasa īsus rakstus par talku, iegūst konkrētu informāciju, izmantojot caurskatīšanas
stratēģiju. Analizē izmantotos valodas līdzekļus, lai skaidrāk izprastu, kā tiek aprakstīts
notikums.
• Sadarbojoties veido īsu vēstījumu avīzei/tīmekļvietnei par piedalīšanos Lielajā talkā.
Valodas struktūra
• Interpretē vārda attieksme nozīmi kontekstā.
• Nosauc datumu un gadu lokatīvā (kad?).
• Nošķir garos un īsos patskaņus lietvārdos nominatīvā un lokatīvā (fotogrāfija –
fotogrāfijā).
• Lieto darbības vārdus vienkāršās tagadnes un vienkāršās pagātnes 1. un 3. personas
vienskaitļa un daudzskaitļa formās (viņš/viņi grābj, mēs grābām, es grābu).
• Lieto darbības vārdus ar lietvārdiem akuzatīvā (savāc netīrumus, tīra logus).
• Saskata tekstā lietvārdus. Noskaidro, uz kādiem jautājumiem tie atbild.
• Lieto garos patskaņus darbības vārdu vienkāršās pagātnes daudzskaitļa 1. personas
formu galotnēs (mēs savācām, tīrījām).
• Saskata tekstā, zina un lieto īpašības vārdus un darbības vārdus ar pretēju nozīmi
(tīrs – netīrs, iestādīt – izrakt, izmētāt – savākt).
• Veido saliktus teikumus, izmantojot saikli lai.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Dialogā un monologā izsaka savu pieredzi, attieksmi un pauž emocijas par piedalīšanos
Lielajā talkā. (VLM.6.1.1.6.)
• Plāno un veido īsu vēstījumu skolas avīzei/tīmekļvietnei par pieredzēto Lielajā talkā.
(VLM.6.2.1.6.)
• Teikumu veidošanai lieto apgūtās gramatiskās konstrukcijas (datumu un gadu lokatīvā,
tematam atbilstošus darbības vārdus vienkāršās pagātnes formās, īpašības vārdus).
(VLM.6.3.1.7.)

Ieradumi
• Veido ieradumu aktīvi demonstrēt savu dalību un attieksmi sarunas laikā – ar stāju,
acu kontaktu, žestiem un mīmiku.
(Tikumi – laipnība, solidaritāte, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu uzmanīgi uzklausīt saziņas partneru izteikumus diskusijas laikā,
būt iecietīgam pret atšķirīgiem viedokļiem.
(Tikumi – atbildība, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu skaidri un saprotami izteikt savas domas.
(Tikumi – atbildība, gudrība)

Jēdzieni: vēstījums.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto videosižetu par Lielo talku;
veido publicistisku rakstu.

Temata apguves norise
Kas ir Lielā talka?
Lietvārda gramatiskās
kategorijas.
Skaitļa vārds datumos
un gadu nosaukumos.
Salikts teikums ar saikli
lai.

Skatās videosižetu par talku un nosauc dalībniekus, viņu atrašanās vietu, darbības, izmantotos darbarīkus (Ko dara cilvēki? Kur viņi atrodas? Kas viņiem
ir rokās?). Kopīgi noskaidro, kā sauc pasākumu, kurā sakopj kādu teritoriju. Izmantojot balsta frāzes (es piedalījos talkā), stāsta, vai ir piedalījušies talkā,
kad, kur, ko darījuši. Nezināmos vārdus pieraksta uz tāfeles.
Izveidotajā vārdu sarakstā atzīmē vārdus, kas nosauc dažādus priekšmetus un personas. Secina, ka tie ir lietvārdi. Spriež, uz kādiem jautājumiem atbild
lietvārdi teikumā. Nosaka, kas dažādiem lietvārdiem ir kopīgs, kas atšķirīgs (dzimte, skaitlis, locījums).
Spēlē valodas spēles, piemēram, grupējot lietvārdus pa kategorijām (darbarīki, personas, vietas u. c.), atrod tekstā lietvārdus un noskaidro, uz kādiem
jautājumiem tie atbild. Izmantojot tekstus, pēta, ar kādiem vārdiem lietvārdi ir saistīti, nosaka lietvārdu dzimti un skaitli.
Lasa tekstu par Lielās talkas vēsturi un mācās pareizi nosaukt skaitļa vārdus datumos un gadu nosaukumos (Nākamās talkas notika 2009. gada
18. aprīlī, 2010. gada 24. aprīlī.). Noskaidro internetā, kurā datumā Lielā talka būs šogad.
Vingrinās saprast un nosaukt skaitļa vārdus datumos un gadu nosaukumos.
Prognozē, ko nozīmē vārds attieksme, piemēram, lasot šo vārdu dažādos kontekstos/teikumos, tulkojot dzimtajā valodā, izvēloties vārdus no vārdu
rindas u. tml. Izmantojot piedāvātās frāzes vai vārdus (protams, bez šaubām, noteikti, es šaubos, es uzskatu, es atbalstu/neatbalstu, man patīk/nepatīk
u. c.) vai gatavus apgalvojumus, kuriem piekrīt vai nepiekrīt, pauž savu attieksmi pret Lielo talku.
Nosauc iemeslus, kādēļ ir vajadzīga Lielā talka, izvēloties no piedāvātajiem vārdiem (teritorija, upe, Latvija, ceļš, apkārtne, atpūtas vieta, sakopta, tīra,
kārtīga, skaista, ērta, droša, interesanta u. c.) atbilstošus un ievietojot teikumā Lielā talka ir vajadzīga, lai (kas?) būtu (kāds/kāda?).
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Ko dara talcinieki?
Īsie un garie patskaņi
lietvārdu un īpašības
vārdu nominatīva un
lokatīva formās.

Sarīko klasē talku, katram uzticot nelielu darbiņu (noslaucīt putekļus, apliet puķes, sakārtot grāmatas plauktā, notīrīt solu virsmas u. c.). Pēc padarītā
darba stāsta, ko ir darījis, cik daudz, kādus darbarīkus vai priekšmetus izmantojis, dalās ar iespaidiem, vai ir paticis uzticētais darbs. Atbalstam var
izmantot teikumu sākuma kartītes. Runājot lieto atgādni par darbības vārdu pagātnes 1. personas formām (ko es darīju?).
Izmantojot balstvārdus un papildinot teikumus, raksturo klases telpu pirms talkas un pēc tās (Soli bija netīri, tagad tie ir tīri, uz plauktiem bija putekļi,
tagad nav putekļu, papīrgrozs bija pilns, tagad papīrgrozs ir tukšs.).
Izmanto fotogrāfijas, kurās attēlota talkas norise, un veido teikumus, nosaucot veicamās darbības, darbarīkus, dalībniekus, vietu (kas? ko dara? ar
ko? kur?). Nošķir īsos un garos patskaņus lietvārdu nominatīva un lokatīva formās (fotogrāfija – fotogrāfijā). Min savus piemērus. Pievērš uzmanību
lietvārdu un īpašības vārdu saskaņojumam.
Spēlē vārdu spēles, teikumu spēles, izmanto drāmas elementus, attēlus un fotogrāfijas, lai vingrinātos saskatīt vārdus ar pretēju nozīmi, lai apgūtu
darbības vārdus, darbarīku nosaukumus.
Gūst pieredzi, piedaloties Lielajā talkā.

Stāstīsim citiem par
piedalīšanos talkā!

Lasa nelielus, adaptētus rakstus par talkas norisi (darbības vārdi lietoti pagātnes daudzskaitļa 1. personas formā (Ko mēs darījām?), minēti dalībnieki,
datums, vieta), analizē saturu (piemēram, Kas ir minēts rakstā? Ar ko sākas raksts? Ar ko tas beidzas?).

Vēstījums par
notikumu skolas avīzei,
tīmekļvietnei.
Darbības vārda
vienkāršās pagātnes
formas, to pareizrakstība.

Pēta tekstā darbības vārdus (Kādā laikā tiek lietoti darbības vārdi? Uz kādiem jautājumiem tie atbild? Kādas galotnes ir darbības vārdiem?). Veido atgādnes,
vingrinās lietot darbības vārdu formas.
Darbojoties nelielā grupā, raksta vēstījumu “Lielās Talkas Avīzei”. Savstarpēji sadarbojoties, sadala pienākumus (raksta, pārbauda, drukā, sagatavo
fotogrāfijas), sniedz atgriezenisko saikni citiem, uzlabo savus tekstus. Izvērtē izveidotos rakstus un vienojas par vienu, kuru ievieto skolas tīmekļvietnē.
Izveido klases avīzi “Lielās Talkas Avīze”.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Lietvārda gramatiskās kategorijas.

Sociālās zinības

Iesaiste sabiedriskos pasākumos, brīvprātīgā darba nozīmes izpratne.

Vizuālā māksla

Fotogrāfija rakstītā teksta satura ilustrēšanai, avīzes dizaina veidošana.

Metodiskais komentārs
Lai vingrinātos saprast un nosaukt skaitļa vārdus datumos un gadu nosaukumos, var izmantot šādus uzdevumus: skolēni klausās informāciju un papildina tekstu, sameklē tekstā dzirdēto datumu, lasa savām interesēm atbilstošus tekstus ar datumiem, pieraksta dzirdētos
datumus, saista gadskaitļus ar savu pieredzi (2016. gadā es sāku iet skolā). Pievērš uzmanību
tam, ka latviešu valodā aiz kārtas skaitļa vārdiem, tātad arī datuma pierakstā, liek punktu.
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4.1. Mēs skolā

4.2. Mēs mājās

4.3. Mēs mājās

4.4. Mēs pasaulē

4.5. Mēs sabiedrībā

4.6. Mēs sabiedrībā

Skola agrāk un tagad

Mans vaļasprieks
Kā pastāstīt un
uzrakstīt par savu
vaļasprieku?
Ko raksta
dienasgrāmatā?
Kas ir sižets?
Kā rakstīt komentārus?

Laika prognoze.
Dabas stihijas.
Meteņu tradīcijas

Lielā talka

Kā pastāstīt par skolu agrāk un tagad?
Kā pastāstīt par savu ceļu uz skolu?
Kā uzrakstīt savas sapņu skolas aprakstu?
Kā veidot anketu?
Kā veidot spēles noteikumus?
Kas ir vārda tiešā un vārda
pārnestā nozīme?

Ģimenes atpūta,
kopīgas intereses

Vasaras piedzīvojumi kopā
ar draugiem. Līgo svētki

Kā pastāstīt par
ģimenes kopīgām
interesēm,
pienākumiem
un atpūtu?
Kā stāstīt par ceļošanu?

Kā uzrakstīt pasaku?
Kā saprast laika ziņas?
Kā lielās budēļi?

Kā pastāstīt
par piedalīšanos
Lielajā talkā,
par emocijām
un savu attieksmi?
Kā uzrakstīt rakstu
skolas avīzei?

Ko nozīmē diskutēt?
Kā aprakstīt piedzīvojumu?
Kā veidot telefonsarunu?
Kā uzrakstīt pasākumu
programmu?

4.6. Mēs sabiedrībā. Vasaras piedzīvojumi kopā ar draugiem.
Līgo svētki
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 23 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Apgūt prasmi sazināties par laika pavadīšanu vasaras brīvdienās, par Līgo svētku svinēšanu,
lai izteiktu savus pārdzīvojumus, emocijas un attieksmi, apmainītos ar informāciju; veidot
loģisku mutvārdu runu, stāstot par notikumiem.
Mācīties diskutēt par labāko brīvdienu pavadīšanas veidu, pamatojot savu viedokli ar
konkrētiem piemēriem.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Runājot pa telefonu, tiek lietotas noteiktas pieklājības frāzes sarunas sākumā un
beigās. (V.Li.1.)
• Piedzīvojumu stāstam ir aizraujošs, spilgts, satraucošs, neaizmirstams,
ar starpgadījumiem bagāts sižets. (V.Li.2.)
• Stāstu var pastāstīt ar zīmējumiem. Komikss ir zīmējumu sērija, kurā attēlots stāsta
saturs un pievienotas sarunas vai paskaidrojumi. (V.Li.2.)
• Kopsavilkumā atspoguļo galveno, svarīgāko informāciju, kas ietverta tekstā. (V.Li.2.)
• Programma ir pasākumu plāns, ko iecerēts realizēt kādā noteiktā laikā. (V.Li.2.)
• Vārdus, kas atdarina dabā dzirdamās skaņas un palīdz izteikt izjūtas, sauc par
izsauksmes vārdiem. (V.Li.3.)
• Lai izteiktu attieksmi – gan pozitīvu, gan negatīvu –, nepieciešami īpaši vārdi. Tos
darina ar izskaņām -iņš, -iņa, -sniņa, -tiņš, -tiņa, -ītis, -īte un sauc par pamazināmajiem
vārdiem. Tie piešķir pamazinājuma un/vai mīlinājuma nokrāsu. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Piekrīt vai nepiekrīt dzirdētajam apgalvojumam.
• Veido telefonsarunu, izmantojot atbilstošus valodas līdzekļus un ievērojot saziņas
etiķeti.
• Mācās apspriest/pārliecināt par labāko brīvdienu pavadīšanas veidu, pamatojot savu
viedokli ar piemēriem no savas pieredzes.
• Veido dialogu par tekstu, par Līgo svētkiem, par vasaras brīvdienām.
• Noskaidro, kā pavada vasaras brīvdienas klasesbiedri.
• Uzdod jautājumus teksta varoņiem, lai precizētu informāciju.
• Tautasdziesmās mācās saskatīt Līgo svētku tradīcijas.
Teksts un tekstveide
• Mācās komiksu veidošanai izmantot noteiktus valodas līdzekļus.
• Papildina komiksus ar saturam atbilstošām frāzēm.
• Raksta teksta kopsavilkumu vienā teikumā, nosaka teksta tematu.
• Apraksta savu vasaras piedzīvojumu.
• Stāsta par Līgo svētku svinēšanu savā ģimenē.
• Izveido piedzīvojumu nometnes programmu.
• Raksta domrakstu (vēstījumu) par vasaras sapņu brīvdienām.
• Saskata tautasdziesmās deminutīvus.
• Lasa piedzīvojumu literatūru un analizē valodas un kompozīcijas elementus.
• Izteiksmīgi lasa tautasdziesmas un nosaka galveno domu, atrod apgūstamās
gramatiskās formas (pamazināmos vārdus).
Valodas struktūra
• Pēc parauga lieto darbības vārdus vajadzības izteiksmē un īstenības izteiksmes
vienkāršās pagātnes un vienkāršās nākotnes formās.
• Pārbauda vārdu pareizrakstību, mainot vārda formu (dārzs – dārzi).
• Darina lietvārdus pamazināmajā formā ar izskaņām -iņš, -iņa, -sniņa, -tiņš, -tiņa, -ītis, -īte.
• Saskata tekstā un lieto izsauksmes vārdus, kas atdarina dabā dzirdamās skaņas un
cilvēka sajūtas (bliukš, bladāc, fui, brr u. c.).
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Ar izpratni lasa tematam atbilstošus informatīvus un daiļliteratūras tekstus, veido
jautājumus, lai precizētu informāciju. (VLM.6.1.1.3.)
• Izmanto atbilstošas frāzes, lai iesāktu, uzturētu un pabeigtu vienkāršu telefonsarunu,
ievērojot saziņas kultūru. (VLM.6.1.1.5.)
• Dialogā un monologā izsaka viedokli par labāko brīvdienu pavadīšanas veidu, savus
pārdzīvojumus, emocijas saistībā ar vasaras brīvdienām. (VLM.6.1.1.6.)
• Raksturo komiksu, pasākumu programmas, piedzīvojumu literatūras kompozīcijas
elementus un valodas līdzekļus, kas izmantoti šo tekstu veidošanā. (VLM.6.2.1.1.)
• Nosaka tautasdziesmu tematiku un galveno domu. (VLM.6.2.1.2.)
• Saskata tautasdziesmās vārdus ar pamazinājuma/mīlinājuma nozīmi – deminutīvus.
(VLM.6.2.1.3.)
• Plāno un veido tekstu (vēstījumu, aprakstu) par pieredzēto, ievērojot notikumu secību
un teksta uzbūves principus. (VLM.6.2.1.6.)
• Raksta tekstu, izmantojot vienkāršākos vārdu pareizrakstības pārbaudes paņēmienus
(vārda formas maiņu). (VLM.6.3.1.4.)
• Izmanto izsauksmes vārdus sava teksta radīšanā. (VLM.6.3.1.5.)

Ieradumi
• Veido ieradumu aktīvi demonstrēt savu dalību un attieksmi sarunas laikā – ar stāju,
acu kontaktu, žestiem un mīmiku.
(Tikumi – laipnība, solidaritāte, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu uzmanīgi uzklausīt saziņas partneru izteikumus diskusijas laikā, būt
iecietīgam pret atšķirīgiem viedokļiem.
(Tikumi – atbildība, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu skaidri un saprotami izteikt savas domas.
(Tikumi – atbildība, gudrība)
• Attīsta ieradumu izmantot dažādus uzziņu avotus un elektroniskos pārbaudes rīkus
sava teksta kvalitātes uzlabošanai.
(Tikumi – atbildība, gudrība, centība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: izsauksmes vārds, izskaņa, pamazinājuma/mīlinājuma izteikšana, vajadzības izteiksme, kopsavilkums, pasākumu programma, komikss.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto nodarbību sarakstu, nometnes pasākumu programmu, vēstuli, pasaku, piedzīvojumu literatūru, tautasdziesmu;
veido komiksu, pasākumu programmu, vēstījumu par piedzīvojumu, aprakstu.
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Temata apguves norise
Ko var darīt vasarā?

Spēlē teātri, iestudējot nelielu lugu par vasaras nodarbēm, piemēram, “Brīvdienas “Saulgozēs””.

Darbības vārdu
nenoteiksme, vienkāršās
tagadnes un vienkāršās
pagātnes formas.

Atkārto leksiku, kas saistīta ar vasaru, piemēram, izmantojot grafiti metodi, zīmē vasaru, stāsta, kas ir attēlots zīmējumā. Klausās klasesbiedru
stāstījumus, veido vārdu “banku” par vasaru.
Lasa nodarbju sarakstu, analizē informāciju un atzīmē to, ko var darīt tikai vasarā (piemēram, skatīties zvaigznēs). Piekrīt vai nepiekrīt klasesbiedru
domām, pamatojot savu viedokli ar piemēriem no savas pieredzes (Es tev nepiekrītu. Skatīties zvaigznēs var arī ziemā.).
Sagrupē nosauktās nodarbes – ko var darīt vasarā laukos, nometnē, pilsētā –, papildina sarakstus ar saviem piemēriem.
Pēta un salīdzina darbības vārdu vienkāršās pagātnes formas un nenoteiksmes formas un, izmantojot balstvārdus, spriež, kā ir darinātas darbības
vārdu pagātnes formas. Veido atgādni, pievēršot uzmanību pareizrakstībai. Izmantojot darbības vārdu pagātnes formas, veido savu vasaras nodarbju
sarakstu.
Stāsta, ko visbiežāk darīja vasarā, atbild uz uzdotajiem jautājumiem.
Lasa dažādu bērnu vēstījumus (piemēram, vēstules formā) par to, kā viņi ir pavadījuši vasaru. Raksta jautājumus teksta varoņiem, lai precizētu
informāciju, izmanto uzrunu. Pēc shēmas raksta par katru tekstu kopsavilkumu vienā teikumā (kas? kad? kur bija?).
Iejūtas vēstuļu autoru lomā un veido dialogus, izmantojot tekstu saturu.
Izraksta no tekstiem darbības vārdu vienkāršās pagātnes 1. personas formas (Ko es darīju?) un salīdzina ar darbības vārdu vienkāršās pagātnes
3. personas formām (Ko viņš/viņa darīja?), spriež, ar ko atšķiras šīs formas. Vingrinās darināt darbības vārdu pagātnes 3. personas formas, piemēram,
pēc zīmējumiem stāsta, ko darīja katrs ģimenes loceklis laivu braucienā.
Noraksta piedzīvojumu nometnes programmu, lietojot darbības vārdus pagātnes formā.
Grupā veido savu piedzīvojumu nometnes programmu un, izmantojot piedāvātās frāzes, reklamē to. Vērtē, kura programma patīk vairāk,
kuru izvēlētos, pamato, kāpēc.
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Vasaras piedzīvojums

Vēro attēlu un iedomājas, par ko varētu sarunāties attēlā redzamie cilvēki.

Komikss.
Izsauksmes vārdi.
Vārdu pareizrakstības
pārbaude, izmantojot
vārda formas maiņu.

Papildina attēlu sēriju ar izteicieniem.
Lasa komiksa definīciju un spriež, vai piedāvātā attēlu sērija ir komikss, pamato savu viedokli. Dalās pieredzē, kādus komiksus ir lasījis, kādi patīk.
Darbojas grupā un izdomā komiksam turpinājumu, zīmējot un rakstot frāzes, izmantojot piedāvātos izsauksmes vārdus. Lasa izveidotos komiksus,
vērtē, kurš ir visinteresantākais, vissmieklīgākais, visnegaidītākais, visaizraujošākais.
Veido komiksu pēc pasakas sižeta.
Lasa fragmentus no bērnu piedzīvojumu literatūras darbiem, atbild uz daudzveidīgiem jautājumiem par tēliem, sižetu, darbības laiku un vietu.
Mēģina nosaukt vienā vārdā, kas ir aprakstīts tekstos (piedzīvojumi).
Izvēloties vārdus no dažādām vārdu grupām (kad? kur? kas notika?), mutiski veido teikumus par kādu piedzīvojumu.
Apraksta kādu savu vasaras piedzīvojumu, izvēloties teksta formu (komikss, stāsts, dzejolis), lietojot darbības vārdus pagātnē un izsauksmes vārdus.
Savstarpēji sadarbojoties, uzlabo savu aprakstu. Pārbauda vārdu pareizrakstību, mainot vārda formu.
Sarīko piedzīvojumu stāstīšanas stundu un vērtē klasesbiedru piedzīvojumus, piešķirot tiem nominācijas (piemēram, visslapjākais piedzīvojums).

Saruna pa telefonu

Lasa telefonsarunas paraugu, pēta, ar kādām frāzēm sākas saruna, ar kādām beidzas, kādus jautājumus uzdod runātāji, kas ir raksturīgs atbildēm
(tās ir īsas, nav pilnas atbildes).
Katrs izvēlas sev attēlu un iedomājas, ka ir viens no attēlā redzamajiem personāžiem, izdomā sev vārdu, kur un ar ko kopā atrodas, kāds ir
noskaņojums vai kā jūtas. Runā pa telefonu ar klasesbiedru, kuram ir cits attēls, izmantojot sarunā vārdus, kas ir doti pie attēla, kā arī cenšas iespējami
daudz uzzināt par sarunbiedru un viņa attēlā redzamo situāciju, vidi, personāžiem.
Vērtē klasesbiedru veidotās telefonsarunas pēc noteiktiem kritērijiem, kurus iepriekš kopīgi izdomā, mēģina saklausīt pieļautās kļūdas, mācās taktiski
norādīt uz tām.
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Līgo svētki
Pamazināmie vārdi.

Lasa un klausās tautasdziesmas par Jāņu un Līgo dienu. Atstāsta tautasdziesmas sižetu, nosaka, par ko ir tautasdziesma, kādas asociācijas rodas, lasot
tautasdziesmu, pamato, kāpēc.
No piedāvāto tematu klāsta izvēlas tautasdziesmai atbilstošo. Iztēlojas un ilustrē tautasdziesmu.
Meklē tautasdziesmās pamazināmos vārdus (pēc formālām pazīmēm – izskaņām -iņš, -iņa, -sniņa, -tiņš, -tiņa, -ītis, -īte), kas atbild uz jautājumu kas?
(zemīte, saulīte, tīrumiņš). Nosauc, kādus vārdus ar šādām izskaņām zina (kaķītis, putniņš, sunītis, māmiņa). Izmantojot balstvārdus, izsaka savas domas
par to, ar kādu nolūku tiek lietoti pamazināmie vārdi. Veido pamazināmos vārdus ar izskaņām -iņš, -iņa, -sniņa, -tiņš, -tiņa, -ītis, -īte, iesaista tos
teikumos.
Mācās izteiksmīgi lasīt tautasdziesmas un skandēt vai dziedāt tās no galvas.
Pēta un nosaka, kādas tradīcijas ir minētas tautasdziesmās. Spriež, kādas tradīcijas ir mūsdienās.
Izmantojot attēlus, videoierakstu, balstvārdus, veido dialogus par Līgo svētku svinēšanu ģimenē, lieto darbības vārdus vienkāršajā tagadnē
un vienkāršajā pagātnē.
Atjauno rindkopās sagrieztu literāru tekstu par Līgo nakti, ievērojot loģisku sižeta attīstību, pamato savu izvēli ar piemēriem no teksta.
Atstāsta savā pieredzē balstītus notikumus vai paša sacerētus Jāņu nakts piedzīvojumus.

Mana sapņu vasara
Vajadzības izteiksme.
Diskusija.
Darbības vārdu
vienkāršās nākotnes
formas.

Iedomājas vienu dienu, kurā var nedarīt to, ko negrib. Raksta teikumus, pēc parauga veidojot darbības vārdus vajadzības izteiksmē (Visi ceļas agri.
Man nav jāceļas.). Spriež, ko izsaka šie vārdi. Pievērš uzmanību priedēkļu jā- un ne- pareizrakstībai darbības vārdos.
Lasa diskusijas noteikumus, gatavojas tai, izmantojot piemērus no savas pieredzes. Piedalās reglamentētā diskusijā (katrai komandai ir noteikts žetonu
skaits, kurus tās var izmantot, nosaucot plusus un mīnusus) par to, kur vislabāk pavadīt laiku vasarā – nometnē, laukos vai pilsētā. Runā izmanto
darbības vārdus vajadzības izteiksmē. Novērtē savu dalību diskusijā, izmantojot, piemēram, aktivitātes grafiku.
Pēc plāna gatavojas un raksta savas sapņu vasaras aprakstu, lietojot darbības vārdus vienkāršās nākotnes formās. Pirms rakstīšanas iepazīstas
ar vērtēšanas kritērijiem, noskaidro nesaprotamos kritērijus. Rakstot vēstījumu, praktizējas izmantot vārdnīcu, vārdu “banku”, atgādnes.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Literatūra

Komikss, piedzīvojumu apraksts, tautasdziesmas, ticējumi.

Dabaszinības

Jāņu zāles, jāņtārpiņi.

Vizuālā māksla

Sižeta attēlošana zīmējumā, komikss, latviešu raksti.

Teātra māksla

Etīdes dažādu emociju nošķiršanai, pantomīmas, lugas iestudēšana par vasaras brīvdienām.

Mūzika

Līgo dziesmas.

Dizains un tehnoloģijas

Līgo vainags, kā izgatavot slietni, dekorēt māju Līgo svētkiem.

Metodiskais komentārs
Grafiti metode leksikas aktualizēšanai par tematu: skolēni sasēžas aplī, sadalās pāros, katram pārim ir viena lapa un kādas noteiktas krāsas zīmulis. Pārī vienu minūti zīmē, piemēram,
vasaru, pieraksta attēlotajam nosaukumus, padod lapu pārim pa kreisi, papildina saņemto
zīmējumu, nodod to citam pārim. Papildina visus zīmējumus, līdz saņem savu zīmējumu.
Katrs pāris novērtē citu skolēnu aktivitāti un zināšanas.
Lai skolēniem veidotos izpratne par to, kā aprakstīt savu piedzīvojumu, ieteicams, analizējot tekstu, kurā vēstīts par kādu piedzīvojumu, veidot tekstā izmantoto vārdu un frāžu
sarakstus, piemēram, piedzīvojumi/darbības (iekārtot štābiņu, ierīkot slēpni, doties ekspedīcijā, izglābt putnu mazuli u. c.), darbības vieta (pagrabs, tuvējais mežiņš, bēniņi, šķūnis, dārzs,
dīķis u. c.), darbības laiks (dienā, pēcpusdienā, vakarā, naktī u. c.), apstākļi (nejauši, pēkšņi,
negaidīti, satraucoši, nelāgi, ātri u. c.), personas/dalībnieki (kaimiņi, draudzene, tante, vectēvs
u. c.), sekas (saruna ar vecākiem, brāziens, laimīgas beigas u. c.).
Lai sagatavotos diskusijai, skolēniem piedāvā aizpildīt tabulu, kuras vienā ailē ieraksta, kādi
ir plusi šādai laika pavadīšanai (Kas patīk? Ko var darīt? Kas nav jādara? Kas tur ir?), otrā ailē
ieraksta mīnusus (Kas nepatīk? Ko nevar darīt? Kas ir jādara? Kā tur nav?). Atbalstam skolēni
izmanto nometņu programmas, izveidotos nodarbju sarakstus (sauļoties, peldēties, ēst zemenes, skraidīt pa zāli, spēlēties ar zāles laistītāju, lēkāt uz batuta, ķert tauriņus u. c.).
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5.1. Mēs sabiedrībā

5.2. Mēs skolā

5.3. Mēs sabiedrībā

5.4. Mēs mājās

5.5. Mēs pasaulē

Es zinu, gribu, varu – es piedalos

Es – zinātnieks

Veselīgs uzturs

Tradīciju daudzveidība

Kāda nozīme ir teksta
noformējumam?
Kāds teksts piesaista
lasītāja uzmanību?
Kā uzrakstīt labu vēstuli?
Kā darina profesiju nosaukumus?

Kā interneta vidē meklēt
informāciju?
Kas ir atslēgvārds?
Kā rakstīt afišas tekstu?

Senlaicīgais un mūsdienīgais
muzejā

Kā paplašināt savu
vārdu krājumu?
Kāda ir laba prezentācija?
Kā sagatavoties stāstīt par savu
prezentāciju?

Kas ir folklora un tradīcijas?
Kas ir tautasdziesma un ticējums?
Vai vārdam ir tikai viena nozīme?
Kā izteikt un uzrakstīt vēlējumu?

Kādi ir muzeji?
Kur muzeju nosaukumos jālieto
lielais sākumburts?
Kā teksta virsraksts saistīts
ar pašu tekstu?

5.1. Mēs sabiedrībā. Es zinu, gribu, varu – es piedalos
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 21 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Uztvert un novērtēt teksta noformējumu, lasot un vērojot bukletus, programmas un sludinājumus, lai mācītos rakstīt vēstuli pēc parauga un veidot bukletu, ievērojot teksta uzbūves
un noformējuma principus.
Apgūt 2. un 3. konjugācijas darbības vārdus un izmantot tos, lai runātu par pasākumiem
(kino, koncerts, skolas pasākums u. tml.), lietotu tos vēstulē un ievērotu to nenoteiksmes
piedēkļu pareizrakstību.
Veidot izpratni par lietvārdu atvasināšanu ar piedēkļiem. Izmantot iegūtās zināšanas, lai
pilnveidotu prasmi atvasināt vārdus un ievērot to pareizrakstību.
Attīstīt prasmi lietot kārtas skaitļa vārdus lokatīvā un saistījumā ar prievārdiem no, līdz
daudzskaitļa datīvā/vienskaitļa ģenitīvā, lai spētu lietot pareizas locījumu formas dažādos
ar skaitļa vārdu lietojumu saistītos kontekstos.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Laba vēstules teksta uzbūve un tematam atbilstošs valodas līdzekļu izmantojums palīdz
adresātam labāk uztvert vēstules saturu. (V.Li.2.)
• Lai uzrakstītu labu vēstuli, iepriekš ir jāiepazīstas ar labiem vēstuļu paraugiem un jāapgūst
valodas kultūras normas. (V.Li.2.)
• Attīstot darbības vārdu un lietvārdu pareizrakstības un vārddarināšanas prasmes, jāpievērš
uzmanība piedēkļa lietojumam vārdā. (V.Li.3.)
• Saistījumā ar prievārdu no lietvārdu un skaitļa vārdu vienskaitlī lieto ģenitīva formā,
daudzskaitlī – datīva formā, bet saistījumā ar prievārdu līdz gan vienskaitlī, gan
daudzskaitlī – datīva formā. (V.Li.3)

Saziņa kontekstā
• Izmanto atvasinātus lietvārdus (profesiju nosaukumus), lai runātu par profesijām
un to popularitāti jauniešu vidū.
• Iepazīstas ar filmu/pasākumu repertuāru, noskaidro faktus un informē par dažādu
pasākumu norises laiku (datumu, pulksteņa laiku).
• Pēc iepriekš izveidotiem kritērijiem vērtē teksta un izdevuma noformējuma
kvalitāti un ietekmi uz lasītāju, formulē secinājumus.
Teksts un tekstveide
• Lasa un izprot kino repertuāra informāciju (seansa laiks – datums, pulksteņa laiks).
• Veido ieteikumus, kā vizuāli labāk noformēt tekstu vai izdevumu.
• Vērtē dažādu vēstuļu uzbūvi, mācās veidot un noformēt vēstules tekstu.
Valodas struktūra
• Mācās noteikt lietvārdu izskaņas, to nozīmi vārddarināšanā; pievērš uzmanību
izskaņu pareizrakstībai.
• Mācās lietot kārtas skaitļa vārdus konstrukcijās no + ģenitīvs/datīvs un līdz + datīvs.
• Ievēro tekstā darbības vārdu un lietvārdu pareizrakstību.

Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Ar izpratni lasa informāciju par kino vai citiem pasākumiem, noskaidro pasākumu norises
laiku (datumu, pulksteņa laiku) un informē par to klasesbiedrus, atlasa nepieciešamo
informāciju. Uzdod daudzveidīgus jautājumus un atbild uz uzdotajiem jautājumiem.
(VLM.6.1.1.3.).
• Plāno un raksta viedokli par vienaudžu vidū populārām profesijām, izsakot savas domas
un attieksmi. (VLM.6.2.1.6.)
• Atbilstoši adresātam un saziņas mērķim raksta un pēc parauga noformē privātu vēstuli.
(VLM.6.2.1.7.)
• Labo un pilnveido savu tekstu, sniedz un iegūst atgriezenisko saiti par teksta saturu un
noformējumu. Prot strādāt individuāli un sadarboties teksta pilnveides laikā. (VLM.6.2.1.9.)
• Raksta tekstu, izmantojot vienkāršākos vārdu pareizrakstības pārbaudes paņēmienus,
lai ievērotu lietvārdu un darbības vārdu piedēkļu pareizrakstību. (VLM.6.3.1.4.)
• Izmanto raksturīgākos latviešu valodas lietvārdu vārddarināšanas paņēmienus. (VLM.6.3.1.6.)
• Saskaņo teikumos skaitļa vārdus ar prievārdiem no, līdz. (VLM.6.3.1.7.)

• Veido ieradumu rūpīgi noformēt privātu vēstuli (arī digitālajā formātā), ievērot
sarakstē valodas kultūras normas.
(Tikumi – atbildība, gudrība, laipnība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
• Veido ieradumu precīzi un adresātam saprotami lietot rakstzīmes, simbolus
un saīsinājums elektroniskajos saziņas līdzekļos.
(Tikumi – atbildība, laipnība, savaldība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
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Jēdzieni: teksta mērķis, piedēklis, izskaņa, kārtas skaitļa vārds, 2. un 3. konjugācijas darbības vārdi.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto bukletu, pasākuma programmu, sludinājumu, privātu vēstuli;
veido privātu vēstuli, bukletu.

Temata apguves norise
Es protu sarunāties
par dažādām
profesijām
Lietvārdu izskaņu
pareizrakstība.

Stāstot par sev pazīstamiem cilvēkiem, nosauc to profesijas.
Salīdzina profesiju nosaukumus, atrod kopīgo, grupē tos (sākumā pēc pašu izdomātiem kritērijiem: pēc izskaņām, dzimtes u. c.).
Saskata vārdiem kopīgas izskaņas, grupē lietvārdus pēc izskaņām. Papildina katru lietvārdu grupu ar citiem piemēriem, izmantojot arī uzziņu avotus.
Veido atgādni par lietvārdu izskaņu pareizrakstību, pievēršot uzmanību garumzīmju lietojumam.
Raksta viedokli par vienaudžu vidū populārām profesijām, ievērojot lietvārdu izskaņu pareizrakstību.
Pārbauda un labo uzrakstīto, īpašu uzmanību pievēršot lietvārdu izskaņu pareizrakstībai (izmanto iepriekš izveidoto atgādni).

Es gribu uzzināt,
kad notiks pasākums
Kārtas skaitļa vārdi laika
izteikšanai.
Prievārdi no, līdz kopā
ar skaitļa vārdiem.

Lasa kino vai citu pasākumu repertuāru bukletus, atlasa sev interesanto/nepieciešamo informāciju.
Pastāsta, kurā datumā un cikos filma/koncerts notiks, no kura līdz kuram datumam/mēnesim ir plānoti seansi.
Pievērš uzmanību skaitļa vārda paplašinātajai galotnei un konstrukcijām no + ģenitīvs/datīvs un līdz + datīvs.
Raksta teikumus/tekstu, kuros izmanto konstrukcijas no + ģenitīvs/datīvs un līdz + datīvs ar skaitļa vārdu, savstarpēji pārbauda lietojuma pareizību.
Uzdod jautājumus un atbild uz uzdotajiem jautājumiem par lasīto filmu/koncertu repertuāru, noskaidro sarunbiedra domas, attieksmi, izsaka
piekrišanu vai noliegumu.

Es varu izveidot
pasākuma bukletu

Lasa un aplūko vizuālus materiālus par pasākuma norisi – programmu, bukletu, sludinājumu –, salīdzina to noformējumu, teksta izkārtojumu,
burtu lielumu u. c.

Teksta vizuālais
noformējums, tā nozīme.

Veido sarunu par to, kurš teksts uzmanību pievērsa vairāk, kuru tekstu nav vēlēšanās lasīt; pamato, kāpēc.
Secina, kas ir svarīgi, lai teksts būtu viegli uztverams, pārskatāms, pievērstu nepieciešamo uzmanību.
Izstrādā bukleta vizuālā noformējuma vērtēšanas kritērijus.
Veido bukletu par kādu pasākumu klasē/skolā/ģimenē, pievēršot uzmanību teksta vizuālajam noformējumam.
Savstarpēji vērtē bukleta teksta vizuālo noformējumu, izmantojot iepriekš izstrādātos kritērijus.
Raksta ieteikumus teksta vizuālā noformējuma uzlabošanai, lietojot darbības vārdus nenoteiksmē (piemēram, nepieciešams izvēlēties fotogrāfijas,
zīmējumus vai citus attēlus, kas saistīti ar bukleta tematu).
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Es vēlos piedalīties
pasākumā
Vēstule.
2. un 3. konjugācijas
darbības vārdu formas.
Piedēkļu pareizrakstība.

Salīdzina vairāku vēstuļu paraugus (ar atšķirīgu uzbūvi un izkārtojumu – pareizu, loģisku un nepārskatāmu, kļūdainu).
Secina, kura vēstule ir pārskatāma, loģiski sakārtota, pamato, kāpēc.
Sadarbojoties grupā, veido atgādni vai grafisko organizatoru par vēstules uzbūvi, teksta izkārtojumu.
Pēc dotā parauga raksta vēstuli par vēlmi piedalīties kādā pasākumā; ievēro vēstules uzbūves īpatnības.
Vēstulē atrod visus darbības vārdus, veido tiem nenoteiksmes formas, pārbauda to pareizrakstību vārdnīcā (digitālā vai drukātā).
Atlasa darbības vārdus, kam ir piedēklis (2. un 3. konjugācijas darbības vārdi), lai secinātu, kuri darbības vārdu nenoteiksmes piedēkļi ir jāraksta
ar garumzīmi.
Pārbauda darbības vārdu pareizrakstību vēstulē, pilnveido vēstules tekstu.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Privāta vēstule.

Sociālās zinības
un vēsture

Pasākuma norise, uzvedība pasākumā, karjeras izvēle.

Dizains un tehnoloģijas

Bukleta vizuālais noformējums, teksta noformējums privātā vēstulē, medijpratības aspekti.

Metodiskais komentārs
Šajā tematā uzmanība tiek pievērsta teksta noformējumam bukletā un privātā vēstulē.
Skolēniem būtu vēlams nodrošināt iespēju iepazīties ar dažādiem bukletu, sludinājumu,
pasākumu programmu paraugiem – gan pārskatāmiem, glīti noformētiem, papildinātiem ar
atbilstošiem vizuāliem materiāliem, gan ļoti vienkāršiem, nekārtīgi uzrakstītiem, lai rosinātu
diskusiju par to, cik nozīmīgs ir teksta noformējums, kam jāpievērš vairāk uzmanības. Var
rosināt sarunu arī par to, kā “neuzķerties uz āķa” dažādos tekstos, ka nepieciešams izlasīt
visu informāciju, nevis tikai to, kas ir rakstīta ar lieliem burtiem.
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5.1. Mēs sabiedrībā

5.2. Mēs skolā

5.3. Mēs sabiedrībā

5.4. Mēs mājās

5.5. Mēs pasaulē

Es zinu, gribu, varu – es piedalos

Es – zinātnieks

Veselīgs uzturs

Tradīciju daudzveidība

Kāda nozīme ir teksta
noformējumam?
Kāds teksts piesaista
lasītāja uzmanību?
Kā uzrakstīt labu vēstuli?
Kā darina profesiju nosaukumus?

Kā interneta vidē meklēt
informāciju?
Kas ir atslēgvārds?
Kā rakstīt afišas tekstu?

Senlaicīgais un mūsdienīgais
muzejā

Kā paplašināt savu
vārdu krājumu?
Kāda ir laba prezentācija?
Kā sagatavoties stāstīt par savu
prezentāciju?

Kas ir folklora un tradīcijas?
Kas ir tautasdziesma un ticējums?
Vai vārdam ir tikai viena nozīme?
Kā izteikt un uzrakstīt vēlējumu?

Kādi ir muzeji?
Kur muzeju nosaukumos jālieto
lielais sākumburts?
Kā teksta virsraksts saistīts
ar pašu tekstu?

5.2. Mēs skolā. Es – zinātnieks
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 24 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Mācīties meklēt informāciju digitālos resursos, izmatojot atslēgvārdus un vērtējot pieejamās informācijas kvalitāti, lai atlasītu sev interesējošo un nepieciešamo informāciju par
zinātnes centru piedāvātajiem pakalpojumiem.
Mācīties pēc parauga rakstīt afišas tekstu, izmantojot atbilstošu, uzmanību piesaistošu
vizuālo noformējumu.
Mācīties lietot lietvārdus saistījumā ar prievārdiem pie, uz, pār, aiz, zem, virs, ar, par, runājot
par eksperimentiem un aprakstot eksperimenta gaitu, kā arī citās saziņas situācijās.
Mācīties veidot un lietot atgriezenisko darbības vārdu īstenības izteiksmes vienkāršās
tagadnes 1. un 2. personas formas, sarunājoties par eksperimentu, kuru vēlas veikt, ievērot
darbības vārdu formu pareizrakstību rakstos.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Interneta vidē ir daudzveidīga un noderīga informācija, to ir jāprot atrast un atlasīt
atbilstoši izvirzītajam mērķim. (V.Li.1.)
• Afiša informē un reklamē (kādu pasākumu, koncertu, teātri u. c.). Valodai afišas tekstā
ir jābūt skaidrai, saprotamai un uzmanību piesaistošai. (V.Li.2.)
• Apstākļa vārdi bagātina valodu, tie precizē, kur, kad, kādā veidā norisinās darbība.
(V.Li.3.)
• Prievārdi tiek lietoti kopā ar lietvārdu vienskaitļa ģenitīvā, datīvā un akuzatīvā, bieži
arī darbības vārdam tiek pievienots atbilstošs priedēklis (pievienot pie…, uzlikt uz…).
(V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Izvēlas atbilstošu lasīšanas stratēģiju – rūpīgu lasīšanu vai pārskatīšanu –, informatīvā
tekstā atlasot informāciju, kas nepieciešama grafiskā organizatora izveidei.
• Atrod atslēgvārdus informatīvā tekstā, mācās izteikt teksta galveno domu, izmantojot
izvēlētos atslēgvārdus.
• Mācās atrast un atlasīt informāciju interneta vidē, izmantojot dažādas lasīšanas
stratēģijas.
Teksts un tekstveide
• Novērtē teksta vizuālā noformējuma ietekmi uz lasītāju.
• Mācās pēc parauga noformēt afišu, iekļaujot tajā skaitlisku informāciju. Stāsta par
izveidoto afišu, lietojot skaitļa vārdus (kad? kurā datumā? cikos? no cikiem? līdz cikiem?).
Valodas struktūra
• Lieto dažādas 6. deklinācijas lietvārdu formas un saskaņo ar tām atbilstošus īpašības
vārdus.
• Lieto pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem bezsaikļu saistījumā
un ar saikļiem un, vai.
• Veidojot strukturētu dialogu (izmantojot noteiktus jautājumus), mācās lietot
atgriezenisko darbības vārdu īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes 1. un
2. personas formas.
• Paplašina teikumus. Mācās saskaņot lietvārdus ar apstākļa vārdiem līdzās, blakus,
secinot, kādos gadījumos teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem jālieto komats.
• Lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī saskaņo ar prievārdiem pie, uz, pār, aiz, zem, virs,
ar, par.
• Mācās atšķirt, kad aiz skaitļa liekams punkts, kā punkts maina skaitļa nozīmi vārdu
savienojumā.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Izmanto atbilstošas lasīšanas prasmes, piemēram, detalizēta teksta uztvere, konkrētas
informācijas ieguve, teksta uztvere kopumā. (VLM.6.1.1.3.)
• Vērojot, klausoties un lasot iegūst un sistematizē informāciju, izmatojot dažādus
informācijas pieraksta un strukturēšanas veidus, piemēram, vizuāli vai verbāli attēlojot
būtiskākos jēdzienus un to kopsakarības. Vērtē ikdienas saziņā un medijos gūtās
informācijas ticamību. (VLM.6.1.1.4.)
• Atbilstoši adresātam un saziņas mērķim raksta un pēc parauga noformē afišu,
izmanto tajā skaitlisku informāciju. (VLM.6.2.1.7.)
• Labo un pilnveido savu tekstu, sniedz atgriezenisko saiti par teksta saturu un
noformējumu. Prot strādāt individuāli un sadarboties teksta pilnveides laikā.
(VLM.6.2.1.9.)
• Saskaņo teikumā lietvārdus ar prievārdiem, īpašības vārdus ar 6. deklinācijas
lietvārdiem. (VLM.6.3.1.7.)
• Mācās paplašināt teikumus ar apstākļa vārdiem līdzās, blakus u. c. (VLM.6.3.1.7.)
• Veido atgriezenisko darbības vārdu īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes
1. un 2. personas formas. (VLM.6.3.1.7.)
• Teksta veidošanā izmanto vienlīdzīgus teikuma locekļus. Lieto atbilstošas pieturzīmes.
(VLM.6.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu, izmantojot citu veidotu informāciju, atsaukties uz avotu (autoru,
nosaukumu, interneta saiti).
(Tikumi – atbildība, godīgums; vērtība – kultūra)
• Veido ieradumu rūpīgi noformēt lietišķā stila dokumentus (arī digitālajā formātā
un e-vidē), ievērot sarakstē valodas kultūras normas.
(Tikumi – atbildība, gudrība, laipnība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)

Jēdzieni: 6. deklinācijas lietvārds, atgriezeniskais darbības vārds, apstākļa vārds, kārtas skaitļa vārds, vienlīdzīgi teikuma locekļi.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto afišu, bukletu, pasākumu programmu, eksperimenta aprakstu;
veido pasākuma plānu, afišu, eksperimenta aprakstu.
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Temata apguves norise
Zinātnieku nakts
6. deklinācijas lietvārda
formas.
Afiša.

Pēta sarakstu ar lietvārdiem un tiem pieskaņotiem īpašības vārdiem (tumša nakts, liels sals) un secina, kāpēc īpašības vārdiem ir atšķirīga galotne,
bet lietvārdiem – vienāda.
Grupē 1. un 6. deklinācijas lietvārdus, lai veidotu vizuālu atgādni par 6. deklinācijas lietvārdiem.
Lasa informatīvu tekstu (vai skatās audiovizuālu materiālu) par Zinātnieku nakti (vēlams, par Daugavpili, Ventspili, Salaspili, lai būtu izmantots
6. deklinācijas lietvārds).
Saklausa un pieraksta tekstā trūkstošo informāciju (dažādas 6. deklinācijas lietvārda formas).
Lieto teikumos dažādas 6. deklinācijas lietvārdu formas, saskaņo ar tām īpašības vārdus.
Precizē un labo lietvārdu un īpašības vārdu formas, izmantojot atgādni (tabulu vai citu grafisko organizatoru).
Aplūko vairākas Zinātnieku nakts pasākumu afišas.
Novērtē un izprot afišas vizuālā noformējuma nozīmi – izkārtojums, burtu lielums, attēli u. c.
Rada idejas pasākumam, kuru varētu rīkot Zinātnieku nakts ietvaros.
Apspriež un izlemj, kurš pasākums šķiet interesants, pamato savu viedokli, diskutē un vienojas, kuram pasākumam rakstīs plānu un afišu.
Sadarbojoties raksta Zinātnieku nakts pasākuma plānu.
Pēc parauga veido afišu, izmantojot skaitlisku informāciju.
Stāsta par afišu, lietojot skaitļa vārdus (kad? kurā datumā? cikos? no cikiem? līdz cikiem?).
Mācās sniegt savstarpēju atgriezenisko saiti, pēc dotā parauga novērtējot afišas saturu.

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

161

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

Zinātnes centri

Lasa informatīvus tekstus par zinātnes centru piedāvātajiem pakalpojumiem, atlasa nepieciešamo informāciju, aizpilda grafisko organizatoru.

Atslēgvārdi.
Informācijas meklēšanas
stratēģijas.

Pārrunā, kā atlasīja nepieciešamo informāciju (rūpīga lasīšana, pārskatīšana). Spriež, kura lasīšanas stratēģija ir efektīvāka dažādu uzdevumu izpildē.
Veido individuālu atgādni par rūpīgās lasīšanas un pārskatīšanas stratēģijas izmantošanu atbilstoši izvirzītajam mērķim.
Pārrunā, diskutē, vai citos mācību priekšmetos ir nepaciešams izmantot dažādas lasīšanas stratēģijas.
Izmantojot pārskatīšanas stratēģiju, lasa tekstu par zinātnes centra piedāvātajiem pakalpojumiem, nosaka tekstā atslēgvārdus.
Sarunā noskaidro, kā zināt, kuri ir atslēgvārdi.
Izmantojot atrastos atslēgvārdus, raksta teksta galveno domu.
Secina, vai atslēgvārdi ir izvēlēti precīzi (vai, sniedzot noteiktu informāciju, ir izmantoti visi izvēlētie atslēgvārdi).
Sadarbojoties raksta definīciju, kas ir atslēgvārds. Veido shēmu/algoritmu, kā izmantot atslēgvārdus dažādos mācību priekšmetos.
Izmantojot norādītās interneta vietnes, novērtē, vai ir pieejama uzdevumā prasītā informācija.
Informācijas meklēšanai interneta vietnēs izmanto pilnu teikumu, vārdu savienojumu un atslēgvārdus.
Salīdzina, kāda ir atrastās informācijas kvalitāte, meklēšanai izmantojot teikumu, vārdu savienojumu un atslēgvārdu.
Secina, kādu stratēģiju labāk izmantot informācijas meklēšanai interneta vidē.
Veido uzdevumu klasesbiedriem par informācijas meklēšanu interneta vidē, lai trenētos izmantot dažādus paņēmienus.

Ja es būtu zinātnieks…

Atbild uz jautājumiem par brīvā laika pavadīšanu, vaļaspriekiem.

Vienlīdzīgi teikuma
locekļi.
Apstākļa vārdi līdzās,
blakus u. c.

Nosauc vaļaspriekus vienā vai vairākos teikumos (Skolēni brīvajā laikā nodarbojas ar fotografēšanu, futbolu un basketbolu.), pārskatāmi pieraksta tos
(uz tāfeles, lielas lapas).
Lasa teikumus ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, analizē tos, noskaidrojot, uz kādiem jautājumiem atbild vienlīdzīgie teikuma locekļi.
Analizē, kuros gadījumos starp vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem lieto pieturzīmes.
Izsakot secinājumus, lieto apstākļa vārdus līdzās, blakus saistījumā ar lietvārdu datīvā.
Salīdzina vienlīdzīgu teikuma locekļu konstrukcijas dzimtajā valodā un latviešu valodā un atrod kopīgo.
Secina, kādas ir vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījuma atšķirības: ar saikļiem un, vai, bez saikļiem.
Veido atgādni par vienlīdzīgu teikuma locekļu lietojumu teikumā bezsaikļu saistījumā un ar saikļiem un, vai.
Paplašina teikumus ar iederīgiem vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, lieto atbilstošas pieturzīmes vai saikļus un, vai.
Pārbauda un labo savu darbu, izmantojot izveidoto atgādni.
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Mēs vēlamies
eksperimentēt
Darbības vārdu priedēkļi.
Prievārdi saistījumā ar
lietvārdiem.
Atgriezeniskie darbības
vārdi īstenības izteiksmes
vienkāršās tagadnes
1. un 2. personas formā.

Lasa eksperimentu aprakstus un iekrāso prievārdus (pie, uz, pār, aiz, zem, virs, ar, par u. c.) un ar tiem saskaņotos lietvārdus.
Sadarbojoties secina, kādās formās kopā ar dotajiem prievārdiem lietots lietvārds, veido grafisko organizatoru par prievārdu un lietvārdu saskaņošanu.
Bez skaņas skatās videoierakstu par eksperimenta norisi.
Dotajiem lietvārdiem pieraksta prievārdus, kurus varētu lietot šī eksperimenta aprakstā, saskaņo tos.
Savstarpēji vērtē un, ja nepieciešams, labo uzrakstītos vārdu savienojumus ar prievārdiem.
Raksta eksperimenta aprakstu (gaitu), saskaņojot lietvārdus ar prievārdiem.
Lasa teikumus ar tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem vēlēties, iesaistīties, izvēlēties, mācīties (Es tev vēlu laimi. Es vēlos ceļot.).
Salīdzina tiešo un atgriezenisko darbības vārdu nozīmes (arī izmantojot vārdnīcas).
Pēc dotajiem teikumiem secina, kādas galotnes atgriezeniskajiem darbības vārdiem ir vienkāršās tagadnes formās.
Secina, kā atšķiras daudzskaitļa 1. un 2. personas galotnes darbības vārdiem, kuriem nenoteiksmē ir piedēklis -ī-, -inā-.
Veido atgādni par atgriezenisko darbības vārdu locīšanu tagadnes 1. un 2. personā.
Sadarbojoties veido strukturētu dialogu, lai vienotos par kopīgu izvēli (vienu eksperimentu, kuru veiks).
Dialogā lieto darbības vārdus vēlēties, izvēlēties, iesaistīties u. c. tagadnes vienskaitļa un daudzskaitļa personu formās.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Vienlīdzīgi teikuma locekļi.

Dabaszinības

Eksperimenti.

Dizains un tehnoloģijas

Informācijas meklēšana internetā, pazīmes, kas atšķir ticamu informāciju no neticamas, afišas vizuālais noformējums.
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Metodiskais komentārs
Mācoties meklēt informāciju internetā, vēlams sadarboties ar datorikas mācību priekšmeta
pedagogu, kā arī nodrošināt iespēju izmantot datorklasi vai interneta pieslēgumu mācību
telpā, lai varētu izmantot mobilos tālruņus. Svarīgi mudināt skolēnus atrast informāciju
dažādos veidos (pēc teikuma, vārdu savienojuma, atslēgvārdiem), salīdzināt atrastās informācijas kvalitāti un diskutēt par informācijas meklēšanas prasmes nozīmi ikdienā un mācību
procesā.
Šis temats ir ļoti piemērots sadarbībai ar dabaszinību mācību priekšmetu, kā arī iespējai
sadarboties ar zinātņu centriem, lai apmeklētu tos vai uzaicinātu novadīt nodarbību skolā.
Vienlīdzīgu teikuma locekļu apguvē var izmantot drāmas metodi, piemēram, dažiem skolēniem iedot lapiņas ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem (lasīt, dziedāt, mācīties u. c.), citiem –
saikļus (un, vai), vēl citiem – komatus. Pēc skolotāja aicinājuma skolēniem nesarunājoties
jāsastājas pareizā secībā. Pēc šīs aktivitātes var rosināt skolēnus iesaistīt izveidoto kon
strukciju teikumā.
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5.1. Mēs sabiedrībā

5.2. Mēs skolā

5.3. Mēs sabiedrībā

5.4. Mēs mājās

5.5. Mēs pasaulē

Es zinu, gribu, varu – es piedalos

Es – zinātnieks

Veselīgs uzturs

Tradīciju daudzveidība

Kāda nozīme ir teksta
noformējumam?
Kāds teksts piesaista
lasītāja uzmanību?
Kā uzrakstīt labu vēstuli?
Kā darina profesiju nosaukumus?

Kā interneta vidē meklēt
informāciju?
Kas ir atslēgvārds?
Kā rakstīt afišas tekstu?

Senlaicīgais un mūsdienīgais
muzejā

Kā paplašināt savu
vārdu krājumu?
Kāda ir laba prezentācija?
Kā sagatavoties stāstīt par savu
prezentāciju?

Kas ir folklora un tradīcijas?
Kas ir tautasdziesma un ticējums?
Vai vārdam ir tikai viena nozīme?
Kā izteikt un uzrakstīt vēlējumu?

Kādi ir muzeji?
Kur muzeju nosaukumos jālieto
lielais sākumburts?
Kā teksta virsraksts saistīts
ar pašu tekstu?

5.3. Mēs sabiedrībā. Senlaicīgais un mūsdienīgais muzejā
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 21 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Mācīties novērtēt teksta virsraksta nozīmi, nosakot teksta galveno domu un prognozējot
teksta saturu.
Mācīties formulēt saziņas mērķi, noteikt saziņas dalībniekus, norises vietu un laiku, lai
izprastu, kas un kā var ietekmēt saziņas kvalitāti.
Mācīties veidot ekskursijas aprakstu pēc dotā plāna, papildinot to ar vizuālu informāciju, lai
atvieglotu uzstāšanos ar stāstījumu par savu darbu.
Pilnveidot prasmi lietot lietvārdus saistījumā ar prievārdiem no, pie, pēc, ar, uz dažādās
saziņas situācijās
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Teksta virsraksts sniedz informāciju par teksta saturu. Interesants virsraksts piesaista
lasītāja uzmanību. (V.Li.2.)
• Vizuāli materiāli papildina tekstu, atvieglo tā uztveri un piesaista uzmanību. (V.Li.2.)
• Īpašvārdi ir īpaši lietvārdi, kurus raksta ar lielo sākumburtu. (V.Li.3.)
• Pamatojot viedokli, lieto teikuma daļu, ko ievada saikļi jo, lai, un pirms tiem teikumā ir
jāliek komats. (V.Li.3.)
• Prievārdu uz lieto kopā ar lietvārdu ģenitīvā vai akuzatīvā. Tas norāda atrašanās vietu
(uz kā?) vai kustības virzienu (uz kurieni?). (V.Li.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Pielāgo mutvārdu tekstu un tā saturu, uzbūvi un apjomu ekskursijas aprakstam
prezentācijas laikā. (VLM.6.1.1.7.)
• Nosaka situācijas dalībniekus, darbības norises vietu. (VLM.6.2.1.2.)
• Izmantojot teksta virsrakstu, nosaka teksta galveno domu un nolūku. (VLM.6.2.1.5.)
• Atbilstoši saziņas mērķim raksta un vizuāli noformē prezentāciju par ekskursiju
uz muzeju. (VLM.6.2.1.7.)
• Pēc plāna veido saturīgu, loģisku, īsu mutvārdu prezentāciju. Iesaistās dialogā
ar klausītājiem. (VLM.6.2.1.10.)
• Lieto lielos sākumburtus muzeju nosaukumos, ievēro pareizrakstību. (VLM.6.3.1.4.)
• Teksta veidošanā izmanto saliktus teikumus ar saikļiem jo, lai. Lieto atbilstošas
pieturzīmes. (VLM.6.3.1.8.)
• Saskaņo teikumos lietvārdus ar prievārdiem no, pie, pēc, ar, uz. Paplašina teikumus
ar laika apstākļa vārdiem (agrāk, toreiz, tad, tagad, sen u. c.). (VLM.6.3.1.7.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Mācās noteikt dialoga dalībniekus un viņu saziņas mērķi (nolūku), lai veiksmīgāk
izvēlētos saziņas līdzekļus (vārdu krājums, ķermeņa valoda u. c.).
Teksts un tekstveide
• Mācās noteikt teksta virsraksta saistību ar teksta galveno domu, lai rakstītu atbilstošus
un uzmanību piesaistošus virsrakstus saviem tekstiem.
• Veido ekskursijas aprakstu pēc dotā plāna, papildina to ar vizuālu informāciju.
Valodas struktūra
• Paplašina teikumus ar laika apstākļa vārdiem agrāk, toreiz, tad, tagad, sen u. c.,
raksturojot muzejus agrākajos laikos un mūsdienās.
• Lieto lietvārdu ģenitīvā muzeju nosaukumos. Mācās izprast lietvārda ģenitīva lietojumu
latviešu valodā.
• Lieto lielos sākumburtus muzeju nosaukumos.
• Saskaņo lietvārdus ar prievārdiem no, pie, pēc, ar, uz, rakstot un stāstot par ekskursiju
uz muzeju.
• Lieto pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā ar saikļiem jo, lai.

Ieradumi
• Veido ieradumu, uzstājoties publiski, runāt skaidri, saprotami un izteiksmīgi.
(Tikumi – atbildība, centība, gudrība)
• Veido ieradumu skaidri un saprotami izteikt savas domas.
(Tikumi – atbildība, gudrība)
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Jēdzieni: apstākļa vārds, īpašvārds, sarunas (saziņas) dalībnieks.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto publicistikas tekstu, dialogu formālā un neformālā saziņas situācijā, telpās, piemēram, muzejā, izvietotos grafiskos apzīmējumus;
veido aprakstu, prezentāciju, ekskursijas plānu.

Temata apguves norise
Toreiz un tagad
Apstākļa vārdi agrāk,
toreiz, tad, tagad, sen u. c.
Saziņas situācijas
dalībnieks, saziņas
mērķis.

Grupē laika apstākļa vārdus (sen, toreiz, agrāk, tad, tagad u. c.) divās grupās: tie, kas attiecas uz tagadni, un tie, kas attiecas uz pagātni; izkārto tos
uz laika līnijas.
Analizē un secina, kas ir apstākļa vārds, uz kādu jautājumu atbild dotie apstākļa vārdi.
Salīdzinot senlaicīga un mūsdienīga muzeja iekārtojumu, secina, kas tiem ir kopīgs, kas – atšķirīgs, lieto laika apstākļa vārdus.
Lasa dialogus (muzeja darbinieks un apmeklētājs, divi apmeklētāji u. c.), nosaka, kas ir runātāji.
Atbild uz jautājumiem (Kāpēc notiek saruna? Kur tā notiek?).
Diskutē, ko sarunā var ietekmēt konkrēts saziņas mērķis. Vai saziņas vieta ir būtiska sarunas veidošanai? Kāpēc?
Secina, kas mainās valodas līdzekļu izvēlē dažādās situācijās (piemēram, skolēnu dialogs starpbrīdī, skolotāja un skolēna saruna stundā, direktora
saruna ar skolēnu u. c.).
Veido dialogu atbilstoši dotajai saziņas situācijai, vietai un mērķim.

Muzeji Latvijā

Klausās stāstījumu un secina, kurš muzejs redzams attēlā.

Īpašvārdi – muzeju
nosaukumi.
Lietvārda ģenitīvs.

Aplūko dažādu muzeju nosaukumus, analizē un secina, kā veido muzeju nosaukumus (lietvārda ģenitīva lietojums – Maizes muzejs).
Pārrunās secina, kāpēc muzeju nosaukumos lieto lielos sākumburtus.
Salīdzina muzeju nosaukumu veidošanu dzimtajā un latviešu valodā. Atrod kopīgo/atšķirīgo.
Stāsta klasesbiedram, kurus muzejus ir apmeklējis, nav apmeklējis, vēlas apmeklēt.
Pieraksta klasesbiedru nosaukto muzeju nosaukumus, sadarbojoties vērtē nosaukumu pareizrakstību, labo, ja nepieciešams.

Muzeja dzīve

Lasa publicistikas tekstu virsrakstus un prognozē teksta saturu pēc virsraksta.

Virsraksts.

Izsaka viedokli, kurš virsraksts šķiet interesants, neinteresants, kuru tekstu vēlas izlasīt, kuru ne.
Lasa publicistikas tekstu par muzeja tapšanu un attīstību.
Pamato virsraksta saistību ar tekstu.
Secina, vai virsraksts vienmēr atklāj teksta galveno domu.
Raksta virsrakstus dažādiem tekstiem par muzeju tapšanu.
Savstarpēji vērtē uzrakstītos virsrakstus un sniedz atgriezenisko saiti (ieinteresēja/neieinteresēja, atklāj/neatklāj teksta galveno domu).
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Dosimies uz muzeju!

Pēta dažādus muzejos izvietotos grafiskos apzīmējumus, sadarbojoties atšifrē tos.

Salikts pakārtots teikums
ar saikļiem jo, lai.
Lietvārdi saistījumā ar
prievārdiem no, pie, pēc
un ar, uz.
Ekskursijas apraksts.

Pieraksta apzīmējumu atšifrējumus (atrašanās vieta, evakuācijas izeja u. c.).
Savieno teikumu daļas (Šo apzīmējumu lieto, lai varētu atrast, kur atrodas izeja.).
Secina, ka pirms jo, lai jālieto komats.
Veido/zīmē savus individuālos grafiskos apzīmējumus, kurus varētu lietot skolas telpās.
Raksta saliktus teikumus ar saikļiem jo, lai, veidojot paskaidrojumu, kā varētu lietot izveidotos grafiskos apzīmējumus.
Savstarpēji pārbauda uzrakstītos teikumus un, ja nepieciešams, labo tos.
Veido grafisko apzīmējumu galeriju, balso par interesantākajiem/noderīgākajiem apzīmējumiem, rakstot saliktus teikumus ar saikli jo.
Stāsta par ekskursiju, kurā ir bijis.
Lasa klasē redzamā veidā izvietotu īsu ekskursijas aprakstu, kurā izmantoti prievārdi (prievārds uz izmantots ar lietvārdiem akuzatīvā un ģenitīvā –
uz muzeju, uz ceļa).
Noskaidro, uz kādiem jautājumiem atbild lietvārdi, kuri ir saistīti ar prievārdiem no, pēc, pie, uz, ar.
Secina, ka saistījumā ar prievārdu uz tiek izmantoti lietvārdi divos locījumos – akuzatīvā un ģenitīvā.
Lieto teikumos prievārdus no, pēc, pie, ar, uz kopā ar lietvārdiem atbilstošā formā. Savstarpēji labo un sniedz atgriezenisko saiti (Tev izdevās pareizi lietot
lietvārdus ar prievārdu…/Tev vēl jātrenējas lietot lietvārdus ar prievārdu…), izmantojot atgādnes par lietvārdu locīšanu.
Sadarbojoties plāno ekskursiju uz muzeju/muzejiem, raksta ekskursijas plānu pēc parauga (kad? kur? kā? ar ko? u. c.).
Atlasa atbilstošus vizuālus materiālus, ar kuriem papildināt prezentāciju. Pārrunājot secina, kāda nozīme ir vizuāliem materiāliem (uzskatāmi, vieglāk
uztvert, vieglāk atcerēties, kas jāstāsta, u. c.).
Veido vizuāli pārskatāmu prezentāciju – plakātu, elektronisku prezentāciju u. c.
Raksta stāstījuma melnrakstu, izmantojot prievārdus no, pie, pēc un ar, uz. Pārbauda un, ja nepieciešams, labo lietvārdu formas.
Uzstājas ar stāstījumu par ekskursijas gaitu.
Iesaistās sarunā par stāstīto, atbild uz jautājumiem.
Izsaka atzinību, šaubas, par klasesbiedru darbu, iesaka uzlabojumus.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Apraksts, saziņas situācijas dalībnieks, saziņas mērķis.

Sociālās zinības un
vēsture

Laika līnija.

Dabaszinības

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Vizuālā māksla

Grafiskie apzīmējumi.

Metodiskais komentārs
Temata ietvaros tiek izstrādāta prezentācija par skolēna izvēlētu muzeju. Lai būtu iespēja
šos muzejus apmeklēt, skolēnus rosina izvēlēties muzejus, kuri ir tuvāk dzīvesvietai. Muzeja
apmeklējuma laikā skolēni var iejusties ekskursijas vadītāja lomā, stāstot par to, kas muzejā
ir apskatāms, kas ir interesantākais.
Lai attīstītu radošumu, skolēniem piedāvā iespēju izvēlēties kādu no šiem uzdevumu
veidiem:
a) iejūtieties kāda muzeja eksponāta lomā un uzrakstiet viņa stāstu;
b) izveidojiet vairāku eksponātu sarunu skolēnu ekskursijas laikā;
c) izdomājiet, kāds varētu būt muzejs, kurš būtu interesants jebkuram skolēnam, utt.
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5.1. Mēs sabiedrībā

5.2. Mēs skolā

5.3. Mēs sabiedrībā

5.4. Mēs mājās

5.5. Mēs pasaulē

Es zinu, gribu, varu – es piedalos

Es – zinātnieks

Veselīgs uzturs

Tradīciju daudzveidība

Kāda nozīme ir teksta
noformējumam?
Kāds teksts piesaista
lasītāja uzmanību?
Kā uzrakstīt labu vēstuli?
Kā darina profesiju nosaukumus?

Kā interneta vidē meklēt
informāciju?
Kas ir atslēgvārds?
Kā rakstīt afišas tekstu?

Senlaicīgais un mūsdienīgais
muzejā

Kā paplašināt savu
vārdu krājumu?
Kāda ir laba prezentācija?
Kā sagatavoties stāstīt par savu
prezentāciju?

Kas ir folklora un tradīcijas?
Kas ir tautasdziesma un ticējums?
Vai vārdam ir tikai viena nozīme?
Kā izteikt un uzrakstīt vēlējumu?

Kādi ir muzeji?
Kur muzeju nosaukumos jālieto
lielais sākumburts?
Kā teksta virsraksts saistīts
ar pašu tekstu?

5.4. Mēs mājās. Veselīgs uzturs
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 16 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Izprast plāna nozīmi informācijas strukturēšanas procesā, lai veidotu loģisku un secīgu
prezentācijas izklāstu un uzstāšanos.
Novērtēt vizuālās informācijas nozīmi teksta uztverē, vērojot un salīdzinot gan tekstuālu,
gan vizuālu informāciju, lai mācītos veidot pārskatāmu, viegli uztveramu prezentāciju.
Mācīties daudzveidīgi lietot 3. deklinācijas lietvārdus, saskaņojot ar tiem atbilstošus
īpašības vārdus; pilnveidot prasmi lietot 2. konjugācijas darbības vārdus īstenības izteiksmē.
Mācīties paplašināt vārdu krājumu, izmantojot izskaņas -āds, -ējs, -īgs īpašības vārdu darināšanā un veidojot salikteņus.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Savu attieksmi var izteikt dažādi, bet vienmēr ir jābūt pieklājīgam un jāpieņem arī
atšķirīgs viedoklis. (V.Li.1.)
• Vizuāla informācija ir pārskatāmāka un vieglāk uztverama nekā teksts. (V.Li.2.)
• Prezentācijai ir jābūt loģiskai, viegli uztveramai un saprotamai. (V.Li.2.)
• Vārdu krājumu var paplašināt, darinot no zināmajiem vārdiem jaunus vārdus. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Dialogā izsaka šaubas, piekrišanu un noliegumu, izmantojot gan verbālus,
gan neverbālus līdzekļus.
• Patstāvīgi veido daudzveidīgus jautājumus par tekstu un atbild uz uzdotajiem
jautājumiem.
• Iesaistās dialogā ar klausītājiem, mācās dialogā izmantot frāzes, lai uzsāktu, uzturētu
un pabeigtu sarunu; iejūtas lomās un attīsta prasmi loģiski un secīgi uzdot jautājumus
dialogā par ēšanas paradumiem.
Teksts un tekstveide
• Mācās attēlot informāciju vizuāli (ilustrācijas, diagrammas, simboli), stāstīt par to,
ievērojot loģisku secību.
• Sistematizē informāciju prezentācijai par ēšanas paradumiem ģimenē, izmantojot
iepriekš izveidotu plānu.
Valodas struktūra
• Paplašina vārdu krājumu, mācoties darināt jaunus vārdus ar izskaņām -īgs, -āds, -ējs,
un ievēro izskaņu pareizrakstību.
• Lieto ar ēst gatavošanu saistītu darbības vārdu īstenības izteiksmes formas, rakstot
ēdiena pagatavošanas gaitu.
• Saskaņo īpašības vārdus ar 3. deklinācijas lietvārdiem.
• Darina salikteņus un pārbauda to pareizrakstību, izmantojot drukātos un digitālos
uzziņu avotus.
• Lieto vietniekvārdus ikviens, jebkurš, kaut kas un ievērot to pareizrakstību.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Patstāvīgi veido daudzveidīgus jautājumus par izlasīto un atbild uz dažāda veida
jautājumiem. (VLM.6.1.1.2.)
• Veido dialogu, izmantojot frāzes dialoga uzsākšanai, uzturēšanai un pabeigšanai.
(VLM.6.1.1.2.)
• Iegūst un sistematizē nepieciešamo informāciju, veido plānu un vizuāli attēlo
informāciju (arī skaitlisku), mācās stāstīt, izmantojot vizuālu informāciju. (VLM.6.1.1.4.)
• Divpusējā sarunā izsaka savu attieksmi (šaubas, piekrišanu un noliegumu), pieņem
atšķirīgu viedokli, nenosoda to. (VLM.6.1.1.6.)
• Plāno un veido tekstu (prezentāciju) par ģimenes ēšanas ieradumiem, ievērojot loģisku
secību un teksta uzbūves principus. (VLM.6.2.1.10.)
• Norāda tekstā izmantoto vizuālo materiālu avotu. (VLM.6.2.1.8.)
• Iesaistās dialogā ar klausītājiem. (VLM.6.2.1.10.)
• Darina salikteņus, īpašības vārdus ar izskaņām -īgs, -āds, -ējs, ievēro to pareizrakstību.
(VLM.6.3.1.6.)
• Saskaņo tekstā īpašības vārdus un 3. deklinācijas lietvārdus. (VLM.6.3.1.7.)
• Lieto savā tekstā šķirti un kopā rakstāmus vietniekvārdus un ievēro to pareizrakstību.
(VLM.6.3.1.7.)
• Veido un lieto savā tekstā 2. konjugācijas darbības vārdu īstenības izteiksmes formas.
(VLM.6.3.1.7.)

• Veido ieradumu uzmanīgi uzklausīt saziņas partneru izteikumus diskusijas laikā, būt
iecietīgam pret atšķirīgiem viedokļiem.
(Tikumi – atbildība, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu, uzstājoties publiski, runāt skaidri, saprotami un izteiksmīgi.
(Tikumi – atbildība, centība, gudrība)
• Veido ieradumu, iepriekš rūpīgi pārdomāt savu publisko izteikumu saturu un snieguma
formu.
(Tikumi – atbildība, gudrība, tolerance; vērtība – kultūra)

Jēdzieni: saliktenis, 3. deklinācijas lietvārds, īpašības vārda izskaņa.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto sarakstu, publicistikas tekstu, prezentāciju;
veido prezentācijas plānu, prezentāciju.
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Temata apguves norise
Kāds ir tavs un mans
uzturs?
Īpašības vārdu
darināšana ar izskaņām
-īgs, -āds, -ējs.
2. konjugācijas darbības
vārdu formas.

Salīdzina dažādu produktu sarakstus (iepirkumu saraksts), izsaka savu attieksmi.
Secina, kas kopīgs īpašības vārdu veselīgs, neveselīgs, kaitīgs, nekaitīgs, atšķirīgs, kopējs, dažāds, savāds uzbūvē.
Veido atgādni, izceļot vārdos lietotos piedēkļus un īpašu uzmanību pievēršot garumzīmēm.
Darina citus īpašības vārdus ar izskaņām -īgs, -āds, -ējs, pārbauda to pareizrakstību.
Grupē dotos pārtikas produktus (veselīgs/neveselīgs, kaitīgs/nekaitīgs). Pamato savu viedokli.
Izsaka viedokli par klasesbiedru veidotajiem produktu sarakstiem, izmantojot dotos īpašības vārdus ar izskaņām -īgs, -āds, -ējs.
Veido veselīgu produktu iepirkumu sarakstu, papildina sarakstu ar vizuālu informāciju (attēli, diagramma) vai veido reklāmu veselīga dzīvesveida
ievērošanai (Kādus produktus iegādāties, lai ēstu veselīgi?).
Stāsta par izveidoto iepirkumu sarakstu vai reklāmu.
Lasa tekstu/recepti un atrod darbības vārdus, kuri saistīti ar ēst gatavošanu (garšot, smaržot, gatavot, arī 1. konjugācijas darbības vārdi).
Salīdzina 2. konjugācijas darbības vārdu formas vienkāršajā tagadnē un vienkāršajā pagātnē.
Veido atgādni par 1. konjugācijas darbības vārdiem, pierakstot to pamatformas.
Veido 2. konjugācijas darbības vārdu formas visās personās, pārbauda pareizrakstību, veido grafisko organizatoru.
Raksta sava mīļākā ēdiena pagatavošanas gaitu, izmantojot darbības vārdus tagadnē.
Stāstot par ēdienu gatavošanu, lieto atbilstošus darbības vārdus īstenības izteiksmes tagadnē un pagātnē.
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Kur iegādājamies
pārtikas produktus?
3. deklinācijas lietvārdi +
īpašības vārdi.
Salikteņu pareizrakstība.

Izsaka viedokli par to, kur ir nopērkami labāki, svaigāki, dārgāki, lētāki pārtikas produkti.
Uzdod jautājumus, lai precizētu informāciju, noskaidrotu klasesbiedru viedokli par iepirkšanās vietām. Izsaka noliegumu vai piekrišanu.
No dotajiem īpašības vārdiem atlasa vārdus, kuri raksturo tirdzniecības vietas.
Atrod dotajiem īpašības vārdiem atbilstošus attēlus. Stāsta par attēlā redzamo situāciju (gadatirgus, tirgus), nosauc, raksturo vietu, situācijas
dalībniekus.
Lasa tekstu par tirgu, tirgošanos, atrod un ieraksta locīšanas tabulā dažādas lietvārda tirgus formas, saskaņo ar atbilstošas formas īpašības vārdiem.
Raksta un teikumā saskaņo īpašības vārdus un 3. deklinācijas lietvārdus, īpašu uzmanību pievēršot lietvārdu vienādajām galotnēm vienskaitļa
nominatīvā un ģenitīvā.
Izmantojot atgādnes, savstarpēji labo lietvārdu un īpašības vārdu formas, ja nepieciešams.
Iepazīstas ar informāciju par Latvijā organizētajiem tirgiem, izvēlas sev interesējošo pasākumu un sagatavo stāstījumu par to.
Stāstot par izvēlēto pasākumu (tirgu), lieto 3. deklinācijas lietvārdu tirgus dažādās formās, izmanto iederīgus īpašības vārdus.
No vārdiem, kuri uzrakstīti uz atsevišķām kartītēm, veido salikteņus (ledusskapis, meduskūka, sviestmaize). Demonstrē radošu pieeju, darinot arī jaunus
vārdus (leduskūka). Pārbauda izveidoto vārdu esamību drukātos un digitālos uzziņu avotos.
Lieto salikteņus savā tekstā, ievērojot pareizrakstību.

Vai tavs uzturs ir
veselīgs?
Vietniekvārdu ikviens,
jebkurš, kaut kas
pareizrakstība.
Dialogs.
Daudzveidīgi jautājumi.

Lasa publicistikas tekstu par bērnu uzturu, uzdod daudzveidīgus jautājumus par tekstu un atbild uz uzdotajiem jautājumiem.
Sadarbojoties raksta daudzveidīgus jautājumus par uzturu, ēšanas ieradumiem.
Pārrunā, kāda struktūra ir sarunai/dialogam? Kā uzsākt un kā pabeigt dialogu?
Raksta frāzes, kuras var izmantot dialoga uzsākšanai un pabeigšanai.
Veido dialogu, iejūtoties lomās (skolēns – vecāki, skolēns – skolēns u. c.), uzdod jautājumus par ēšanas ieradumiem, par produktu, ēdienu izvēli
un izmantojot frāzes dialoga uzsākšanai, pabeigšanai.
Izsakot attieksmi – šaubas, piekrišanu, noliegumu –, lieto vietniekvārdus ikviens, jebkurš, kaut kas.
Izmantojot dotos vietniekvārdu piemērus, secina, kuri vietniekvārdi jāraksta kopā, kuri – šķirti.
Veido atgādni par vietniekvārdu pareizrakstību.
Veido uzdevumu par vietniekvārdu pareizrakstību, savstarpēji labo un pildina to.
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Manas ģimenes
ēdienkarte
Prezentācijas plāns.
Prezentācijas vizuālais
noformējums,
informācijas atlase.
Uzstāšanās ar
prezentāciju.

Pieraksta un analizē ģimenes vienas nedēļas ēdienkarti.
Salīdzina vairākus prezentācijas materiālus (vienā pārsvarā izmantots teksts, otrā – vizuālais materiāls dominē pār tekstu) un secina, kurš materiāls
patīk vairāk, pamato, kāpēc.
Pārrunā, kāda ir laba prezentācija, veido prezentācijas vērtēšanas kritērijus.
Raksta prezentācijas plānu – ievēro loģisku secību (ievaddaļa, galvenā daļa, nobeigums).
Atlasa vizuālu informāciju prezentācijas noformēšanai, norāda izmantotos avotus.
Vizuālu informāciju atšifrē un pastāsta par to.
Izmanto skaitlisku informāciju, rakstot un stāstot par ģimenes ēdienkarti.
Vērtē prezentāciju pēc iepriekš izstrādātajiem kritērijiem.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Sociālās zinības un
vēsture

Veselīgs dzīvesveids, ģimenes iepirkšanās paradumi, taupīga attieksme pret produktiem.

Dizains un tehnoloģijas

Prezentācijas veidošana un noformēšana.

Sports un veselība

Veselīgs uzturs.

Metodiskais komentārs
Šajā tematā skolēni tiek mudināti iepazīties ar dažādām prezentācijām – tās var būt gan
Power Point prezentācijas, gan videoieraksts, gan skolotāja veidoti piemēri un uzstāšanās.
Svarīgi, lai skolēni varētu secināt, kāda prezentācija netiek uzskatīta par labu. Jārosina
diskusija par to, kas palīdz un traucē klausītājam uztvert informāciju un kas ir svarīgi,
gatavojot stāstījumu prezentācijai (plakāts, elektroniska prezentācija vai citi uzskates
līdzekļi ir palīgs, lai atcerētos stāstījuma gaitu).
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5.1. Mēs sabiedrībā

5.2. Mēs skolā

5.3. Mēs sabiedrībā

5.4. Mēs mājās

5.5. Mēs pasaulē

Es zinu, gribu, varu – es piedalos

Es – zinātnieks

Veselīgs uzturs

Tradīciju daudzveidība

Kāda nozīme ir teksta
noformējumam?
Kāds teksts piesaista
lasītāja uzmanību?
Kā uzrakstīt labu vēstuli?
Kā darina profesiju nosaukumus?

Kā interneta vidē meklēt
informāciju?
Kas ir atslēgvārds?
Kā rakstīt afišas tekstu?

Senlaicīgais un mūsdienīgais
muzejā

Kā paplašināt savu
vārdu krājumu?
Kāda ir laba prezentācija?
Kā sagatavoties stāstīt par savu
prezentāciju?

Kas ir folklora un tradīcijas?
Kas ir tautasdziesma un ticējums?
Vai vārdam ir tikai viena nozīme?
Kā izteikt un uzrakstīt vēlējumu?

Kādi ir muzeji?
Kur muzeju nosaukumos jālieto
lielais sākumburts?
Kā teksta virsraksts saistīts
ar pašu tekstu?

5.5. Mēs pasaulē. Tradīciju daudzveidība
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 25 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Iepazīt latviešu folkloru (tautasdziesmas, ticējumus u. c.), lai saskatītu atspoguļoto tradīciju
daudzveidību un novērtētu to nozīmi Latvijas kultūrā.
Izprast vārda daudznozīmību, mācoties tekstā saskatīt vārda tiešo un pārnesto nozīmi, nozīmes noteikšanai izmantojot drukātos vai digitālos uzziņu avotus.
Mācīties patstāvīgi rakstīt un noformēt ielūgumu un apsveikumu atbilstoši izveidotajiem
kritērijiem.
Lasot literāru tekstu, mācīties raksturot varoņa emocijas, pamatojot viedokli ar konkrētiem
piemēriem (citātiem).
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Glīti un bez kļūdām uzrakstīts ielūgums un apsveikums rada labu priekšstatu par
rakstītāju. (V.Li.2.)
• Tautasdziesmām un ticējumiem ir noteikta uzbūve. (V.Li.2.)
• Vārdam var būt dažādas nozīmes. Ne vienmēr tas, kas ir uzrakstīts, ir jāsaprot tieši.
(V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Raksturo savas un literārā varoņa emocijas, pamato viedokli ar piemēriem no teksta.
Teksts un tekstveide
• Iepazīst latviešu folkloru (tautasdziesmas, ticējumi u. c.), saskata tradīciju daudzveidību
un vērtē to nozīmi latviešu kultūrā.
• Mācās tekstā saskatīt epitetus, vērtē to nozīmi latviešu folklorā.
• Patstāvīgi raksta ielūgumu un apsveikumu, ievērojot noteiktu uzbūvi, pareizrakstības
normas.
Valodas struktūra
• Paplašina teikumu ar laika apstākļa vārdiem reiz, atkal, dažreiz, daudzreiz, šad tad, nekad
u. c., stāstot par tradīcijām Latvijā un ģimenē.
• Lieto 2. deklinācijas izņēmumus dažādās formās, saskaņojot ar tiem atbilstošus
īpašības vārdus.
• Tekstā saskata vārdus tiešā un pārnestā nozīmē, nosaka to nozīmi, izmantojot drukātus
vai digitālus uzziņu avotus.
• Mācās lietot lietvārda vokatīva formu, rakstos to atdalīt ar pieturzīmēm.
• Mācās lietot darbības vārdus vēlējuma izteiksmē, izsakot vēlējumu svētkos.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Pamana un raksturo savas un literāro tēlu emocijas. Pamato savu viedokli ar citātiem
no teksta. (VLM.6.1.1.8.)
• Lasot iegūst un sistematizē informāciju, izmantojot grafiskos organizatorus.
(VLM.6.1.1.4.)
• Raksturo latviešu tautasdziesmu un ticējumu kompozīcijas elementus. (VLM.6.2.1.1.)
• Saskata literārajā darbā izmantotos epitetus. Izsaka viedokli par to nozīmi tekstā.
(VLM.6.2.1.3.)
• Patstāvīgi raksta un noformē ielūgumu un apsveikumu. (VLM.6.2.1.7.)
• Saskata tekstā vārda pārnesto nozīmi. (VLM.6.3.1.1.)
• Lieto laika apstākļa vārdus reiz, atkal, dažreiz, daudzreiz, šad tad, nekad u. c. teikuma
paplašināšanai. (VLM.6.3.1.5.)
• Lieto darbības vārda vēlējuma izteiksmes formas dažādās konstrukcijās. (VLM.6.3.1.7.)
• Lieto lietvārda vokatīva formu uzrunā, rakstot to atdala ar pieturzīmēm. (VLM.6.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu rūpīgi noformēt lietišķā stila dokumentus (arī digitālajā formātā
un e-vidē), ievērot sarakstē valodas kultūras normas.
(Tikumi – atbildība, gudrība, laipnība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
• Veido ieradumu paust pieklājīgu attieksmi un lietot korektu valodu elektroniskajos
saziņas līdzekļos (īpaši – sociālajos medijos).
(Tikumi – atbildība, laipnība, savaldība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
• Veido ieradumu precīzi un adresātam saprotami lietot rakstzīmes, simbolus
un saīsinājums elektroniskajos saziņas līdzekļos.
(Tikumi – atbildība, laipnība, savaldība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
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Jēdzieni: epitets, vārda tiešā un pārnestā nozīme, darbības vārda vēlējuma izteiksme, lietvārda vokatīvs, uzruna, lietvārda 2. deklinācijas izņēmumi.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto tautasdziesmas, ticējumus, literāru tekstu;
veido dialogu, ielūgumu, apsveikumu.

Temata norises secība
Tradīcijas Latvijā

Lasa tekstu par tradīciju daudzveidību Latvijā.

Laika apstākļa vārdi reiz,
atkal, dažreiz, daudzreiz,
šad tad, nekad u. c.
2. deklinācijas izņēmumi.

Atlasa būtiskāko informāciju un veido grafisko organizatoru, iekļaujot skaitlisko informāciju.
Pārskata tekstu, atrod 2. deklinācijas lietvārdus (izņēmumus), piemēram, rudens, akmens u. c.
2. deklinācijas lietvārdiem veido visu locījumu formas.
Sarunā noskaidro, kāpēc šie lietvārdi atšķiras no pārējiem 2. deklinācijas lietvārdiem, kāpēc tie pieder pie 2. deklinācijas.
Veido vizuālu atgādni par visiem 2. deklinācijas lietvārdiem izņēmumiem un to locīšanas īpatnībām.
Lieto teikumos nepieciešamās 2. deklinācijas lietvārdu formas.
Dialogā stāsta par latviešu tradīciju ievērošanu skolā/ģimenē/sabiedrībā, izmantojot apstākļa vārdus reiz, atkal, dažreiz, daudzreiz, šad tad, nekad.
Sadarbojoties raksta un pilnveido pārskatu par tradīcijām ģimenē/Latvijā; izmanto vizuālu materiālu.
Vērtē darbus pēc kopīgi izstrādātajiem kritērijiem.

Kā svētkus svinēja
senie latvieši?

Lasa folkloras tekstus (tautasdziesmas, ticējumus) un veido seno latviešu svinamo dienu kalendāru/sarakstu.

Svētku un svinamu
dienu nosaukumi
(daudzskaitlinieki).
Salikts pakārtots teikums
ar saikli ja.
Vārda tiešā un pārnestā
nozīme.

Stāstot par svinamajām dienām, lieto skaitļa vārdus lokatīvā, rakstos ievēro skaitļa vārdu pareizrakstību.

Secina, ka visi svinamo dienu nosaukumi ir daudzskaitlinieki, un lieto tos dažādu locījumu formās.
Analizē ticējumus, secina, kāda tiem ir teikuma uzbūve.
Rakstot ticējumus, lieto pieturzīmes saliktā teikumā ar saikli ja.
Veido mūsdienīgus ticējumus par skolas dzīvi, ievēro pieturzīmju lietojumu.
Salīdzina vārdu nozīmi dažādos vārdu savienojumos, piemēram, balts sniegs, balta galva u. c.
Secina, kas ir tiešā nozīme un pārnestā nozīme.
Veido vārdu savienojumus, lai atklātos vārda pārnestā nozīme.
Vizualizē pārnestā nozīmē lietotus vārdu savienojumus.
Lasa latviešu tautasdziesmas par gadskārtu tradīcijām, salīdzina tautasdziesmās lietoto vārdu nozīmes.
Pilnveido prasmi lietot vārdnīcas (arī digitālās) vārdu nozīmju noskaidrošanai.
Salīdzina iepriekš izveidotos vārdu savienojumus ar vārdu savienojumiem no tautasdziesmām.
Atrod latviešu tautasdziesmās epitetus. Veido atgādni, kā tekstā atšķirt epitetu.
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Svētkos es jūtos…

Noklausās, kā skolotāja uzrunā katru skolēnu.

Literārā varoņa
raksturojums, emocijas.
Uzruna (lietvārda
vokatīvs).

Secina, kā atšķiras uzrunas forma (lietvārda vokatīvs) sieviešu dzimtes un vīriešu dzimtes lietvārdiem.
Veido atgādni par lietvārda vokatīva formām.
Veido dialogu, vēršoties pie sarunbiedra, lieto lietvārdu vokatīvā, izsaka savu viedokli, uzdod daudzveidīgus jautājumus par svētku svinēšanu.
Atlasa attēlus, kuri raksturo literārā varoņa emocijas.
Atrod atbilstošus emociju nosaukumus.
Darbojoties pārī, ar mīmiku un žestiem attēlo emocijas un cenšas atminēt klasesbiedra attēlotās emocijas.
Lasa literāru tekstu par gatavošanos svētkiem, raksturo varoņu emocijas.
Izmantojot teksta pārskatīšanas stratēģiju, atrod un izmanto citātus varoņu emociju raksturojumam.

Apsveicu!

Sarunā nosauc un pieraksta darbības vārdus, kas nosauc darbības, kuras veic pirms svētkiem.

Ielūgums.
Apsveikums.
Darbības vārda vēlējuma
izteiksme.

Klausās tekstu un saklausa, kādas darbības vārdu formas lieto konstrukcijā “Ja es gaidītu ciemiņus, es…”.
Secina, kad vēlējuma izteiksmē lieto izskaņas -tu, -tos.
Analizē dotos piemērus un secina, kādās konstrukcijās lieto darbības vārdus vēlējuma izteiksmē (Es vēlos, lai… Ja man būtu, tad… Kaut… !).
Raksta novēlējumus svētkos, izmantojot vēlējuma izteiksmi (Lai Tev/Jums… !).
Aplūko dotos apsveikumus un ielūgumus un secina, kāda ir to struktūra.
Veido apsveikuma un ielūguma vērtēšanas kritērijus.
Raksta un noformē ielūgumu, apsveikumu, ievērojot to struktūru (uzruna, datums, paraksts, vietniekvārdu Tu, Jūs lietojums).
Vērtē ielūgumu, apsveikumu, izmantojot iepriekš izveidotos kritērijus.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Apsveikums, ielūgums, vārda pārnestā nozīme.

Literatūra

Folklora.

Sociālās zinības un
vēsture

Latviešu tradīcijas.

Metodiskais komentārs
Rakstura īpašību un emociju nosaukumu apguve bieži vien sagādā grūtības, tādēļ šo
vārdu apguvei nepieciešams pievērsties atkārtoti. Ieteicams izvietot apgūstamos vārdus
klasē redzamā vietā, lai skolēniem būtu iespēja tos izmantot uzdevumu izpildei. Emociju
nosaukumus var trenēties nosaukt, aplūkojot dažādus attēlus, analizējot personu izskatu,
analizējot literāru varoņu emocijas, vai arī mudinot skolēnus izdomāt dažādas dzīves
situācijas, kurās izpaužas emocijas, un tad tās nosaukt. Būtiskākais ir šo vārdu krājumu
lietot regulāri, lai nostiprinātu zināšanas.
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6.1. Mēs mājās

6.2. Mēs sabiedrībā

6.3. Mēs pasaulē

6.4. Mēs skolā

6.5. Mēs pasaulē

Spēles

Es dodos ceļojumā

Vārdi un to nozīme

Mistiskā pasaule

Kāda nozīme ir sinonīmiem?
Kā raksta spēles instrukciju?
Kas ir pētāmais jautājums?

Vai vārdam ir tikai viena nozīme?
No kā sastāv laba anketa?
Kā pamatot savu viedokli
ar tekstu?

Kas ir epitets, metafora
un personifikācija?
Kas ir kopdzimtes uzvārds?
Vai visai atrastajai informācijai
var ticēt? Kā to pārbaudīt?

Grāmata – informācijas
ieguves avots
Kas ir infografika un anotācija?
Kā pieraksta saliktos
nosaukumus?
Kas ir salikts pakārtots teikums?
Kā pārbaudīt vārdu
pareizrakstību, ja izruna atšķiras
no rakstības?

Kā darināt jaunus vārdus?
Kas ir lietvārda pamazināmā
forma jeb deminutīvs?
Kas ir brīnumpasaka,
kādas ir tās pazīmes?

6.1. Mēs mājās. Spēles
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 19 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Veidot izpratni par sinonīmiem kā valodas bagātināšanas līdzekli, apgūt prasmi tos meklēt
drukātos un digitālos resursos, lai daudzveidīgi lietotu savā runā.
Apgūt atgriezenisko darbības vārdu lietošanu visās īstenības izteiksmes formās, lai stāstītu
un rakstītu par spēlēšanās nozīmi dažādos vecumposmos, īpašu uzmanību pievēršot pareizrakstībai un pareizrunai.
Nostiprināt prasmi lietot pamata un kārtas skaitļa vārdus dažādos locījumos, saskaņot tos
ar prievārdiem, lai runātu par spēļu attīstību un vēsturi.

Mācīties lietot norādāmos vietniekvārdus šis, tas dažādos kontekstos, saskaņojot tos ar
īpašības vārdiem, lai veidotu izpratni par īpašības vārdu noteiktajām galotnēm vārdu savienojumos ar norādāmajiem vietniekvārdiem šis, tas.
Iepazīties ar dažādām spēļu instrukcijām, secināt, kāda ir to uzbūve un īpatnības, lai rakstītu
savu spēles instrukciju (aprakstu) un mērķtiecīgi lietotu darbības vārda pavēles izteiksmes
formas.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Lai instrukcijā būtu saprotams, kas jādara, tai ir jābūt precīzai un viegli uztveramai. (V.Li.2.)
• Vārdu krājumu var bagātināt dažādi – mācīties jaunus vārdus un darināt vārdus no jau
zināmajiem. (V.Li.3.)
• Sinonīmi ir līdzīgas nozīmes vārdi, kurus lieto, lai vārdu krājums būtu bagātāks vai tekstā
neatkārtotu vienu un to pašu vārdu. Jo vairāk sinonīmu cilvēks zina, jo bagātāka ir viņa valoda.
(V.Li.3.)
• Ja norāda uz konkrētu objektu, priekšmetu vai dzīvu būtni, lieto norādāmos vietniekvārdus.
Norādāmie vietniekvārdi ietekmē īpašības vārda galotņu lietojumu. (V.Li.3.)
• Valodas kļūdas var radīt pārpratumus, neizpratni, veidot sliktu priekšstatu par autoru, tādēļ
teksts ir rūpīgi jāpārbauda un kļūdas jāizlabo. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Uzstājas un pielāgo runas uzbūvi un apjomu saziņas mērķim – instruēt
klasesbiedrus pirms spēles spēlēšanas.
Teksts un tekstveide
• Raksta vēstījumu un ievēro tajā loģisku notikumu secību (spēļu attīstības
hronoloģija), ievēro teksta noformējuma prasības.
• Mācās rakstīt spēles instrukciju, instruē pirms spēles spēlēšanas.
Valodas struktūra
• Saskata tekstā sinonīmus, mācās tos lietot savā tekstā, veido izpratni
par sinonīmiem kā valodas bagātināšanas līdzekli.
• Izmanto sinonīmu vārdnīcu vārdu krājuma bagātināšanai.
• Lieto daudzveidīgas darbības vārda formas – atgriezeniskos darbības vārdus
īstenības izteiksmē, pavēles izteiksmes formas.
• Lieto pamata un kārtas skaitļa vārdus dažādos tekstos.
• Lieto īpašības vārda noteiktās galotnes vārdu savienojumos ar norādāmajiem
vietniekvārdiem šis, tas.
• Veido saliktus teikumus ar saikli lai, lieto atbilstošas pieturzīmes.
• Izmanto vienkāršākos vārdu pareizrakstības pārbaudes paņēmienus,
kā arī drukātus un digitālus resursus pareizrakstības pārbaudei.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Pielāgo mutvārdu teksta un rakstu darba saturu, uzbūvi un apjomu saziņas mērķim – instruēt
klasesbiedrus. (VLM.6.1.1.7.)
• Plāno un veido tekstu par pieredzēto, lasīto un dzirdēto, izsakot savas domas un attieksmi,
ievērojot notikumu secību un teksta uzbūves principus. (VLM.6.2.1.6.)
• Labo un pilnveido savu tekstu, sniedz un iegūst atgriezenisko saiti par teksta saturu un
noformējumu. (VLM.6.2.1.9.)
• Pēc plāna veido loģisku mutvārdu runu (spēles instrukciju). Uzstājas, ievērojot atbilsmi saziņas
nolūkam un teksta žanram. Iesaistās dialogā ar klausītājiem. (VLM.6.2.1.10.)
• Izmanto nepieciešamo vārdu krājumu mācību un sadzīves situācijās. Teksta veidošanai lieto
sinonīmus. (VLM.6.3.1.2.)
• Lieto teikumos atgriezeniskos darbības vārdus visās īstenības izteiksmes formās, pamata un
kārtas skaitļa vārdus, kā arī darbības vārdus pavēles izteiksmē. (VLM.6.3.1.7.)
• Ja teikumā ir norādāmais vietniekvārds, īpašības vārdu lieto ar noteikto galotni. (VLM.6.3.1.7.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu izmantot dažādus uzziņu avotus un elektroniskos pārbaudes
rīkus sava teksta kvalitātes uzlabošanai.
(Tikumi – atbildība, gudrība, centība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: atgriezeniskais darbības vārds, noteiktā galotne, norādāmais vietniekvārds, darbības vārda pavēles izteiksme, kārtas skaitļa vārds.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto publicistikas tekstu, literāru tekstu, spēles instrukciju (aprakstu);
veido pētāmo jautājumu, spēles instrukciju (aprakstu).

Temata apguves norise
Man patīk spēlēt spēles

Darina jaunus vārdus ar sakni spēl-. Pārbauda darināto vārdu esamību, izmantojot drukātus un elektroniskus uzziņu avotus.

Pētāmais jautājums.
Atgriezeniskie darbības
vārdi.

Veido vārdu savienojumus ar vārdiem spēlēt, spēlēties (var izmantot piedāvātos vārdus).
Izsaka pieņēmumu par spēļu nozīmi vienaudžu vidū.
Aptaujājot noskaidro vienaudžu viedokli, vai spēles ir svarīgas šajā vecumā. Apstiprina vai noliedz savu pieņēmumu.
Lasa literāru tekstu un saskata tajā atgriezeniskos darbības vārdus, nosauc to pamatformas.
Tekstā saskatītās atgriezenisko darbības vārdu formas ieraksta grafiskajā organizatorā (tabulā). Trūkstošās galotnes atrod uzziņu materiālos un
papildina grafisko organizatoru.
Analizē un secina, kuru galotņu pareizrakstība/iegaumēšana varētu sagādāt grūtības. Veido individuālu atgādni par atgriezenisko darbības vārdu formām.
Izsakot savu viedokli par spēlēm un spēlēšanās nozīmi vienaudžu un pieaugušu cilvēku dzīvē, izmanto atgriezeniskos darbības vārdus (spēlēties,
klausīties, piedalīties, mācīties u. c.) dažādās vienskaitļa un daudzskaitļa personu formās.
Lieto teikumos atgriezeniskos darbības vārdus dažādās formās. Savstarpēji pārbauda un labo uzrakstīto, raksta/izsaka ieteikumus darba uzlabošanai.
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Spēles agrāk un tagad

Raksta jautājumus par to, ko vēlētos uzzināt par spēlēm, to vēsturi.

Sinonīmi.
Kārtas skaitļa vārdi
(datumos).

Klausās informāciju par spēļu vēsturi.
Klausoties atlasa nepieciešamo informāciju, raksta to grafiskajā organizatorā (tabula, domu karte u. c.).
Izsaka viedokli par tekstā dzirdēto informāciju (zināju/uzzināju/pārsteidza/izbrīnīja u. c.).
Noskaidro atbildes (atrod dažādos resursos) uz tiem jautājumiem, uz kuriem tās netika sniegtas.
Stāsta uzzināto klasesbiedriem, nosaucot arī izmantoto resursu/avotu.
Lasa informatīvu tekstu par galda spēlēm, īpašu uzmanību pievēršot pamata un kārtas skaitļa vārdu izrunai.
Vēro doto skaitļa vārdu pierakstu, klausās skolotāja lasīto tekstu un labo pierakstā saskatītās kļūdas.
Veido uzdevumu par pamata un kārtas skaitļa vārdu formu lietošanu dažādos locījumos. Savstarpēji pilda un labo izpildīto, izmantojot iepriekš
veidotos pierakstus/atgādnes.
Izmanto detalizēto lasīšanu, lai informatīvā tekstā atrastu sinonīmus dotajiem vārdiem. Sinonīmu vārdnīcā meklē citus sinonīmus šiem vārdiem.
No dotajiem vārdiem atlasa vārdus, kuri veido sinonīmu rindu, atrod pamatvārdu.
Spēlē sinonīmu loto/veido krustvārdu mīklu.
Pārrunājot secina, kāda ir sinonīmu nozīme teksta veidošanā, vārdu krājuma paplašināšanā.
Raksta vēstījumu par spēlēm agrākos laikos un mūsdienās, izmantojot skaitļa vārdus, ievērojot loģisku notikumu secību un teksta uzbūves principus.
Labo un pilnveido savā tekstā skaitļa vārdu pareizrakstību, izmantojot atgādnes.
Savstarpēji novērtē teksta uzbūvi un loģisku notikumu secību, raksta ieteikumus.

Kādas ir tavas spēles?

Aplūko spēļu iepakojumus un secina, kādas var būt spēles (datorspēles, sporta, galda, stratēģiskās, atmiņas u. c.).

Norādāmie vietniekvārdi.
Īpašības vārda
noteiktā galotne
vārdu savienojumos
ar norādāmajiem
vietniekvārdiem šis, tas.

Veido un uzdod daudzveidīgus jautājumus par spēlēm, to izvēli, spēlēšanu.
Uzdod jautājumus cits citam, pieraksta svarīgāko, lai varētu atstāstīt sarunbiedra teikto.
Klausās tekstu par objektu un priekšmetu atrašanos telpā un saklausa norādāmo vietniekvārdu šis, tas formas.
Raksta saklausītās vietniekvārdu formas grafiskajā organizatorā (locīšanas tabulā).
Lasa teikumus, salīdzina un secina, kā mainās īpašības vārda galotne, ja pirms tā tiek lietoti norādāmie vietniekvārdi šis, tas.
Papildina grafisko organizatoru (locīšanas tabulu) ar īpašības vārdu noteiktajām galotnēm.
No piedāvātajām spēlēm izvēlas 2 vai 3, par kurām stāstot lieto īpašības vārda noteikto galotni konstrukcijā ar norādāmo vietniekvārdu
(šī interesantā spēle).
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Iemāci man šo spēli!

Lasa un salīdzina spēļu instrukcijas/aprakstus, secina, kas tiem ir kopīgs, kas – atšķirīgs (kādas iedaļas, virsraksti, apakšvirsraksti lietoti, teksta uzbūve).

Instrukcija/apraksts.
Darbības vārda pavēles
izteiksmes formas.

Nosaka spēļu instrukciju nolūku.
Atrod un analizē instrukcijā lietotos darbības vārdus (darbības vārdi pavēles izteiksmē).
Salīdzina darbības vārdu īstenības izteiksmes vienskaitļa 2. personas un pavēles izteiksmes formas, secina, kā veido darbības vārda pavēles izteiksmes
daudzskaitļa formu.
Veido atgādni par pavēles izteiksmes formām.
Izdomā jaunu spēli vai izvēlas vienu spēli, kurai veidot spēles aprakstu.
Analizē un secina, kas ir nepieciešams, lai varētu spēlēt izvēlēto spēli.
Veido nepieciešamā aprīkojuma sarakstu.
Stāsta, kāds aprīkojums nepieciešams spēlē, un, izsakot pamatojumu, lieto pakārtojuma saikli lai; teikumā lieto nepieciešamās pieturzīmes.
Raksta izvēlētās spēles instrukciju/aprakstu ar mērķi iemācīt šo spēli klasesbiedriem.
Pārbauda un labo instrukcijā/aprakstā darbības vārda pavēles izteiksmes formas, izmantojot atgādnes.
Instruējot klasesbiedrus, lieto darbības vārda pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa formas.
Uzdod jautājumus, lai precizētu spēles norisi; atbild uz klasesbiedru uzdotajiem jautājumiem.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Apraksts, instrukcija.

Svešvaloda

Īpašības vārda noteiktības kategorija.

Sports un veselība

Sporta spēles, inventārs.
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6.1. Mēs mājās

6.2. Mēs sabiedrībā

6.3. Mēs pasaulē

6.4. Mēs skolā

6.5. Mēs pasaulē

Spēles

Es dodos ceļojumā

Vārdi un to nozīme

Mistiskā pasaule

Kāda nozīme ir sinonīmiem?
Kā raksta spēles instrukciju?
Kas ir pētāmais jautājums?

Vai vārdam ir tikai viena nozīme?
No kā sastāv laba anketa?
Kā pamatot savu viedokli
ar tekstu?

Kas ir epitets, metafora
un personifikācija?
Kas ir kopdzimtes uzvārds?
Vai visai atrastajai informācijai
var ticēt? Kā to pārbaudīt?

Grāmata – informācijas
ieguves avots
Kas ir infografika un anotācija?
Kā pieraksta saliktos
nosaukumus?
Kas ir salikts pakārtots teikums?
Kā pārbaudīt vārdu
pareizrakstību, ja izruna atšķiras
no rakstības?

Kā darināt jaunus vārdus?
Kas ir lietvārda pamazināmā
forma jeb deminutīvs?
Kas ir brīnumpasaka,
kādas ir tās pazīmes?

6.2. Mēs sabiedrībā. Es dodos ceļojumā
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 24 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Mācīties noteikt vārda nozīmi dažādos vārdu savienojumos, arī frazeoloģismos, lietot vārda
pārnesto nozīmi savā runā un rakstos dažādos kontekstos.
Pilnveidot prasmi jebkura rakstu darba tapšanā ievērot teksta veidošanas posmus, pārbaudīt, labot, kā arī lūgt atgriezenisko saiti, lai varētu uzlabot savu sniegumu.
Vērojot un analizējot dažādus anketas paraugus, secināt, kāda ir anketas uzbūve, lai veidotu
savu anketu par ceļošanu, ievērojot svarīgākās teksta daļas – ievads, galvenā daļa (loģiski
sakārtoti daudzveidīgi jautājumi), nobeigums. Mācīties veidot anketu elektroniskā vidē.
Lasot literāru tekstu, pievērst uzmanību varoņa raksturojumam, mācīties pamatot varoņa
rakstura īpašības ar citātiem no teksta un rakstos lietot atbilstošas pieturzīmes.
Pilnveidot prasmi lietot dažādas darbības vārda vēlējuma un vajadzības izteiksmes formas.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Lai runa būtu pārliecinoša un ticama, ir jāizsaka pamatots viedoklis. (V.Li.1.)
• Teksta kvalitāte uzlabojas, ja to veido pakāpeniski – vispirms plānu, tad melnrakstu,
tad tīrrakstu. (V.Li.2.)
• Lai anketa būtu interesanta un noderīga, tajā jāiekļauj daudzveidīgi jautājumi. (V.Li.2.)
• Pamatot savu viedokli var arī ar citātiem no teksta. Citāts jāliek pēdiņās. (V.Li.3.)
• Mērvienības un to saīsinājumus lieto ne tikai matemātikā, bet arī citās jomās. Ir svarīgi
saprast, ko saīsinājums nozīmē. (V.Li.3.)
• Valstu, pilsētu, ģeogrāfisku vietu un uzņēmumu nosaukumi ir īpaši lietvārdi –
īpašvārdi –, tāpēc tie jāraksta ar lielo sākumburtu. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Veido attēla mutvārdu aprakstu, nosakot situācijas dalībniekus, detalizēti raksturojot
darbības vietu un izsakot savu vērtējumu.
• Atlasa nepieciešamo informāciju gan lasot, gan klausoties tekstus.
Teksts un tekstveide
• Nosaka ceļojuma apraksta vai ceļojuma reklāmas teksta autora saziņas mērķi.
• Ievēro teksta veidošanas posmus – plāns, melnraksts, tīrraksts. Melnraksta posmā
mācās labot, papildināt, lūgt atgriezenisko saiti par paveikto.
• Izvēlas savam tekstam piesaistošu virsrakstu, ievēro teksta uzbūves principus,
tā atbilsmi saziņas adresātam, nolūkam.
• Veido daudzveidīgus anketas jautājumus, sakārto anketas jautājumus loģiskā secībā,
atbilstoši noformē anketu, raksta ievadu un nobeigumu.
• Atlasa citātus sava viedokļa pamatošanai un iesaista tos teikumā, lietojot atbilstošas
pieturzīmes.
Valodas struktūra
• Nosaka vārda nozīmi, saskata vārdus un vārdu savienojumus pārnestā nozīmē, izprot
vai atrod skaidrojumu dažādos avotos.
• Lieto darbības vārdus vēlējuma izteiksmē teikumos ar nolūka apstākļa palīgteikumu
(ar saikli lai).
• Izprot darbības vārda saliktās tagadnes formu darināšanu.
• Lieto lielos sākumburtus dažādos vietvārdos un nosaukumos, ievēro to pareizrakstību.
• Paplašina teikumu ar laika apstākļa vārdiem bieži, reti, dažreiz, salīdzinoši reti/bieži, šad
tad u. c.
• Izmanto atbilstošus mērvienību saīsinājumus, raksta un atšifrē tos dažādos kontekstos.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausās un saprot dabiskā tempā skaidri runātus tekstus par ceļojumiem. Atlasa
uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju. (VLM.6.1.1.2.)
• Pamato savu viedokli ar konkrētiem piemēriem, balstoties personiskajā un citu
pieredzē. (VLM.6.1.1.8.)
• Raksturo tēlus, darbības norises vietu un laiku. Prognozē sižeta attīstību.
(VLM.6.2.1.2.)
• Atbilstoši adresātam un saziņas mērķim raksta un pēc parauga noformē anketu.
(VLM.6.2.1.7.)
• Pēc plāna veido saturīgu, loģisku mutvārdu runu. Iesaistās dialogā ar klausītājiem.
(VLM.6.2.1.10.)
• Plāno un veido vēstījumu par ceļojumā pieredzēto, izsakot savas domas un attieksmi,
ievērojot notikumu secību un teksta uzbūves principus. (VLM.6.2.1.6.)
• Labo un pilnveido savu tekstu, sniedz un iegūst atgriezenisko saiti par teksta saturu
un noformējumu. Prot strādāt individuāli un sadarboties teksta pilnveides laikā.
(VLM.6.2.1.9.)
• Prot iesaistīt tekstā citātu, norādīt tā autoru un avotu. (VLM.6.2.1.8.)
• Interpretē vārda nozīmi, ilustrējot to ar kontekstu. (VLM.6.3.1.1.)
• Saskaņo vārdus teikumos. Teikumu veidošanai lieto apgūstamās gramatiskās
konstrukcijas (darbības vārdi vēlējuma un vajadzības izteiksmē). (VLM.6.3.1.7.)
• Lieto lielos sākumburtus personvārdos un vietvārdos, ievēro pareizrakstību.
(VLM.6.3.1.4.)
• Izmanto apstākļa vārdus laika izteikšanai. (VLM.6.3.1.5.)

Ieradumi
• Veido ieradumu rūpīgi noformēt lietišķā stila dokumentus (arī digitālajā formātā
un e-vidē), ievērot sarakstē valodas kultūras normas.
(Tikumi – atbildība, gudrība, laipnība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
• Attīsta ieradumu izmantot dažādus uzziņu avotus un elektroniskos pārbaudes rīkus
sava teksta kvalitātes uzlabošanai.
(Tikumi – atbildība, gudrība, centība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: vārda tiešā nozīme, vārda pārnestā nozīme, laika apstākļa vārds, citāts, mērvienību saīsinājums, darbības vārda saliktās tagadnes forma.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto anketu, literāro tekstu, reklāmu;
veido aprakstu, anketu.
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Temata apguves norise
Kad visi ceļi vaļā

Veido vārdu savienojumus ar vārdu ceļš.

Vēlējuma izteiksme.
Vārda pārnestā nozīme.
Teksta autora mērķis.
Salikts pakārtots teikums
ar saikli lai.

Salīdzina izveidotos vārdu savienojumus un secina, kurā no tiem vārds ceļš lietots tiešā un kurā – pārnestā nozīmē.
Pārbauda vārda ceļš nozīmi drukātā/digitālā vārdnīcā.
Vizualizē pārnestā nozīmē lietotu vārdu savienojumu.
No dotajiem attēliem izvēlas tos, kuri ilustrē frazeoloģismus, sakāmvārdus, parunas ar vārdu ceļš (piemēram, visi ceļi vaļā, pa ceļam, atrast ceļu,
ceļi krustojas, izlauzt ceļu u. c.). Pamato savu izvēli.
Veido rakstisku vai mutisku attēla aprakstu. Raksturo situācijas dalībniekus, darbību, darbības vietu un izsaka vērtējumu.
Lasa informatīvu tekstu par ceļojumu vai ceļojuma aprakstu, atrod atslēgvārdus. Izmantojot atslēgvārdus, nosaka teksta galveno domu.
Informējot par teksta mērķi, lieto saliktu teikumu ar saikli lai un darbības vārdus vēlējuma izteiksmē (Teksts ir uzrakstīts, lai…).

Ceļojumi tuvi un tāli

Atbild uz jautājumiem Kur tu esi/neesi bijis/bijusi ceļojumā? Kur jūs esat/neesat bijuši/bijušas ceļojumā?

Teksta veidošanas
posmi – plāns,
melnraksts, tīrraksts.
Darbības vārda saliktās
tagadnes formas es esmu
bijis/bijusi.

Raksta plānu vēstījumam par kādu ceļojumu.
Savstarpēji pārrunā vēstījuma plānu un sniedz atgriezenisko saiti.
Izvēlas vizuālus uzskates materiālus vēstījuma papildināšanai (fotogrāfijas, karte, plakāts, elektroniska prezentācija u. c.).
Pamato vizuālo materiālu izvēli. Raksta teksta virsrakstu, pamato tā izvēli. Raksta vēstījuma melnrakstu. Pēc skolotāja sniegtās atgriezeniskās saites
vēstījumu labo un papildina, izmantojot atgādnes, digitālus un drukātus uzziņu materiālus. Raksta tīrrakstu.
Stāsta par izvēlēto ceļojumu. Iesaistās sarunā ar klausītājiem, atbild uz daudzveidīgiem jautājumiem par stāstījumu.

Ceļojumu mode

Vērtē kādas ceļojumu aģentūras piedāvājumu ar mērķi veidot pārskatu par piedāvātajiem ceļojumu galamērķiem.

Īpašvārdu pareizrakstība.
Laika apstākļa vārdi bieži,
reti, dažreiz, salīdzinoši
reti/bieži, šad tad u. c.

Atlasa un analizē tekstos izmantotos īpašvārdus (vietvārdi, nosaukumi).
Secina, kas ir īpašvārdi un kas jāievēro to pareizrakstībā.
Veido grafisko organizatoru, iekļaujot tajā nosacījumus par lielo sākumburtu lietojumu īpašvārdos.
Salīdzina valstu nosaukumus vairākās valodās (piemēram, krievu, angļu, latviešu), lieto atbilstošus nosaukumus latviešu valodā, ievēro to pareizrakstību.
Noskaidro laika apstākļa vārdu bieži, reti, dažreiz, salīdzinoši reti/bieži, šad tad u. c. nozīmi. Veido vizuālu pārskatu (stabiņu diagrammu, līkni u. c.),
lai attēlotu apstākļa vārdu nozīmi.
Veido pārskatu, izmantojot vizuālu materiālu (karte, plakāts u. c.), par vietām Latvijā un pasaulē, uz kurām tiek piedāvāti ceļojumi.
Lieto lielos sākumburtus vietvārdos un nosaukumos.
Stāsta par izveidoto pārskatu/veido plakātu. Sniedz atgriezenisko saiti klasesbiedriem.
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Mans sapņu ceļojums

Dialogā noskaidro sarunas partnera vēlmes, uzdodot jautājumus Uz kurieni tu vēlētos doties? Ja būtu iespēja, uz kurieni tu… u. c.

Vēlējuma izteiksme.
Anketa ar ievadu
un nobeigumu.

Atbildot uz jautājumiem, izmanto frāzes Es vēlētos doties/ceļot uz… Ja man būtu iespēja, es brauktu, lidotu, ceļotu, dotos uz…
Lasa un salīdzina divas vai vairākas anketas par ceļojumiem (vienu loģiski sakārtotu, vizuāli noformētu, bez kļūdām; otru – bez noteiktas kārtības,
ar vienveidīgiem jautājumiem, kļūdainu).
Analizē un secina, kādai ir jābūt labai anketai, pamato viedokli.
Veido kritērijus anketas vērtēšanai (anketas daļas – ievads, galvenā daļa, nobeigums –, jautājumu daudzveidība, to loģiska secība u. c.).
Raksta 5–10 anketas jautājumus par ceļošanu (var arī digitālā formātā). Sakārto izveidotos jautājumus loģiskā secībā.
Raksta īsu anketas ievadu un nobeigumu. Lūdz sniegt atgriezenisko saiti par izveidoto anketu. Labo un papildina anketu, ja nepieciešams.
Veic anketēšanu un apkopo rezultātus, tos vizualizē un īsi stāsta par svarīgāko.
Vērtē anketas pēc iepriekš izveidotajiem kritērijiem.

Es gatavojos
ceļojumam

Klausoties tekstu par gatavošanos ceļojumam, uzdevuma tekstā ieraksta trūkstošo informāciju (darbības vārda vajadzības izteiksmes formas).

Mērvienību saīsinājumi.
Darbības vārda
vajadzības izteiksme.

Analizē darbības vārda vajadzības izteiksmes formas un secina, kā tās tiek veidotas (jā- + īstenības izteiksmes 3. personas forma).

Secina, ko izsaka darbības vārdi vajadzības izteiksmē. Salīdzina šo gramatisko konstrukciju ar citās valodās lietotājām, secina, kas ir kopīgs un kas – atšķirīgs.
Veido dažādu darbības vārdu vajadzības izteiksmes formas.
Dialogā noskaidro, kas jāizdara pirms došanās ceļojumā. Klausoties sarunbiedra atbildes, pieraksta darbības vārdus vajadzības izteiksmē.
Pārbauda un labo darbības vārdu formas, secina, kāpēc radās kļūdas.
Veido sarakstu ar lietām, kuras nepieciešamas ceļojumā. Sarakstā izmanto saīsinājumus, prot tos atšifrēt (gab., kg, l, ml u. c.).
Atrod dažādus mērvienību saīsinājumus matemātikas un dabaszinību mācību materiālos; lasot tekstu, atšifrē tos.
Stāstot par gatavošanos ceļojumam, lieto darbības vārdus vajadzības izteiksmē un pilnos mērvienību nosaukumus.

Ceļojuma motīvs
literatūrā

Lasa tautas pasaku/literāru darbu ar ceļojuma motīvu.

Citāti.
Varoņa raksturojums.

Nosaka galveno varoni. Atlasa citātus, kuros raksturots varonis.

Prognozē sižeta attīstību, pamatojot to ar detaļām no teksta.
No saraksta izvēlas rakstura īpašības, kuras piemīt varonim.
Pārskata tekstu un atrod citātus, kuri pamato izvēlētās rakstura īpašības.
Lasa teikumus ar iesaistītiem citātiem un veido atgādni par pieturzīmju lietojumu.
Raksta varoņa raksturojumu, teikumos iesaista atlasītos citātus un īpašības vārdus.
Vērtē varoņa rīcību, salīdzina to ar mūsdienām, pamato savu viedokli.
Savstarpēji vērtē un labo uzrakstīto, raksta ieteikumus darba uzlabošanai.
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Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Darbības vārda vajadzības izteiksme, saīsinājumi.

Literatūra

Literārais varonis.

Svešvalodas

Īpašvārdi – valstu nosaukumi.

Dabaszinības

Ģeogrāfiski objekti, apskates objekti.

Matemātika

Ceļojuma izmaksu, attāluma aprēķināšana.

Dizains un tehnoloģijas

Aptaujas veidošana elektroniski, interneta resursu izmantošana anketas veidošanai.

Metodiskais komentārs
Pirms mācīties veidot anketu, svarīgi ir aktualizēt skolēnu pieredzi informācijas ieguvē –
kādās aptaujās ir piedalījušies, kādas anketas ir veidojuši.
Pilnveidojot prasmi veidot anketu, 6. klasē būtiski pievērst uzmanību anketas mērķim (kādēļ
tā tiek veidota). Ieteicams pārrunāt, kā var iegūt informāciju no daudziem cilvēkiem, –
uzdot jautājumus mutiski, aptaujāt, izmantojot digitālos rīkus, izveidot rakstiski aizpildāmu
anketu. Skolēniem ir jāsecina, ka anketēšana ir veids, kā ātri un viegli iegūt informāciju par
sev interesējošo jautājumu.
Sadarbībā ar datorikas skolotāju anketu iespējams veidot arī digitālā formātā.
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6.1. Mēs mājās

6.2. Mēs sabiedrībā

6.3. Mēs pasaulē

6.4. Mēs skolā

6.5. Mēs pasaulē

Spēles

Es dodos ceļojumā

Vārdi un to nozīme

Mistiskā pasaule

Kāda nozīme ir sinonīmiem?
Kā raksta spēles instrukciju?
Kas ir pētāmais jautājums?

Vai vārdam ir tikai viena nozīme?
No kā sastāv laba anketa?
Kā pamatot savu viedokli
ar tekstu?

Kas ir epitets, metafora
un personifikācija?
Kas ir kopdzimtes uzvārds?
Vai visai atrastajai informācijai
var ticēt? Kā to pārbaudīt?

Grāmata – informācijas
ieguves avots
Kas ir infografika un anotācija?
Kā pieraksta saliktos
nosaukumus?
Kas ir salikts pakārtots teikums?
Kā pārbaudīt vārdu
pareizrakstību, ja izruna atšķiras
no rakstības?

Kā darināt jaunus vārdus?
Kas ir lietvārda pamazināmā
forma jeb deminutīvs?
Kas ir brīnumpasaka,
kādas ir tās pazīmes?

6.3. Mēs pasaulē. Vārdi un to nozīme
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 14 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Veidot izpratni par literāra teksta valodas tēlainību, mācoties saskatīt tēlainās izteiksmes
līdzekļus, analizējot to uzbūvi un lietoto vārdu nozīmi, lai attīstītu prasmi veidot epitetus,
metaforas, personifikācijas un lietot šos tēlainās izteiksmes līdzekļus savā tekstā.
Vērtēt informācijas ticamību, pārbaudot informācijas autoru, avotu un publikācijas laiku, lai
izvairītos no nepārbaudītas informācijas izmantošanas dažādās mācību situācijās.
Pilnveidot prasmi saskaņot vārdus teikumā, lietojot atbilstošas kopdzimtes uzvārdu formas
gan vīriešu, gan sieviešu dzimtē.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Jāiemācās uzsākt, uzturēt un pabeigt sarunu ar dažādiem saziņas dalībniekiem, pat ja
runas partneri nav atsaucīgi un aktīvi sarunas veidotāji. (V.Li.1.)
• Ne visa pieejamā informācija ir ticama un pareiza. Lai nekļūdītos, ir jāizmanto uzticami
informācijas ieguves avoti. (V.Li.1.)
• Kopdzimtes uzvārdiem atšķiras tikai datīva formas, pārējo locījumu galotnes sieviešu
un vīriešu dzimtē sakrīt. (V.Li.3.)
• Tēlainās izteiksmes līdzekļi bagātina literāra darba valodu. Tie dod iespēju iztēloties
daudz vairāk, nekā ikdienā redzam sev apkārt. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Mācās izmantot tekstu par vārdu, nosaukumu rašanos informācijas atlasei, vārdu
krājuma pilnveidei.
• Uzsāk, uztur un pabeidz sarunu, izmanto dažādas frāzes sarunas uzsākšanai,
uzturēšanai un pabeigšanai.
Teksts un tekstveide
• Nosaka vārda nozīmi, saskata pārnestā nozīmē lietotus vārdus un vārdu savienojumus
(frāzes), tēlainās izteiksmes līdzekļus.
• Raksta un mutiski veido attēla aprakstu pēc dotā plāna, secina par kopīgo un atšķirīgo.
• Raksta un patstāvīgi noformē ielūgumu un apsveikumu, pateicības vēstuli.
Valodas struktūra
• Lieto lielos sākumburtus vietvārdos un personvārdos, stāstot par pilsētu un apdzīvotu
vietu nosaukumu rašanos.
• Lieto kopdzimtes uzvārdus dažādās formās.
• Pilnveido pareizrakstības prasmes, apgūstot apstākļa vārdu (salikteņu) pareizrakstību.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Vērtē ikdienas saziņā un medijos gūtās informācijas ticamību. (VLM.6.1.1.4.)
• Izmanto atbilstošas frāzes, lai iesāktu, uzturētu un pabeigtu vienkāršu divpusēju
sarunu par svētku svinēšanu. (VLM.6.1.1.5.)
• Saskata latviešu folkloras un literārajos darbos tēlainās izteiksmes līdzekļus –
personifikāciju, epitetus, metaforas. Izsaka viedokli par to nozīmi tekstā. (VLM.6.2.1.3.)
• Atbilstoši adresātam un saziņas mērķim raksta un patstāvīgi noformē ielūgumu un
apsveikumu. (VLM.6.2.1.7.)
• Plāno un veido attēla aprakstu, izsakot savas domas un attieksmi, secinot par kopīgo
un atšķirīgo. (VLM.6.2.1.6.)
• Izmanto nepieciešamo vārdu krājumu mācību un sadzīves situācijās. Teksta veidošanai
lieto sinonīmus, antonīmus un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus. (VLM.6.3.1.2.)
• Lieto lielos sākumburtus personvārdos un vietvārdos, ievēro pareizrakstību. (VLM.6.3.1.4.)
• Izmanto patstāvīgos vārdus, palīgvārdus un izsauksmes vārdus, izvēloties precīzākos
sava teksta radīšanā un teikumu savstarpējā sasaistē. (VLM.6.3.1.5.)
• Saskaņo vārdus teikumos. Teikumos lieto kopdzimtes uzvārdu formas dažādos
locījumos. (VLM.6.3.1.7.)

Ieradumi
• Veido ieradumu aktīvi demonstrēt savu dalību un attieksmi sarunas laikā – ar stāju,
acu kontaktu, žestiem un mīmiku.
(Tikumi – laipnība, solidaritāte, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu, izmantojot citu veidotu informāciju, atsaukties uz avotu (autoru,
nosaukumu, interneta saiti).
(Tikumi – atbildība, godīgums; vērtība – kultūra)
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Jēdzieni: mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, metafora, personifikācija, kopdzimtes vārds.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto literāru tekstu, informatīvu tekstu;
veido aprakstu, ielūgumu, apsveikumu, vēstuli, plānu.

Temata apguves norise
Vārda spēks

Veido vārdu savienojumus ar vārdiem spēcīgs, cilvēks, dzīvot (arī metaforiskā nozīmē, piemēram, spēcīgs vārds, dzīvot zaļi).

Tēlainās izteiksmes
līdzekļi – epitets,
metafora, personifikācija.

Salīdzina vārdu savienojumus, kuri veidoti ar vārdu spēcīgs. Secina, kuri ir epiteti – tēlaini apzīmētāji.
Salīdzina vārdu savienojumus ar vārdu cilvēks, secina, kuri vārdi lietoti pārnestā nozīmē, kā tā atšķiras no tiešās nozīmes. Raksta metaforas definīciju.
Salīdzina vārdu savienojumus ar vārdu dzīvot, secina, kuri vārdi lietoti pārnestā nozīmē, kā tā atšķiras no tiešās nozīmes. Raksta personifikācijas
definīciju.
Veido individuālas atgādnes par tēlainās izteiksmes līdzekļiem: epitetu, metaforu un personifikāciju.
Lasa literāru tekstu un saskata tēlainās izteiksmes līdzekļus: epitetus, metaforas, personifikācijas. Analizē, kāda nozīme ir tēlainās izteiksmes
līdzekļiem (var salīdzināt divus tekstus – ar un bez tēlainās izteiksmes līdzekļiem).
Mācās veidot un lietot savā tekstā tēlainās izteiksmes līdzekļus – epitetus, metaforas un personifikācijas.

Ne tikai man ir vārds…

Lasa informatīvu tekstu par pilsētu/apdzīvotu vietu/pilsētas nosaukuma rašanos un saskata tajā īpašvārdus.

Apraksts.
Informācijas ticamība.

Izsaka minējumu, kā radies kāds vietvārds vai personvārds.
Meklē un atlasa informāciju, lai noskaidrotu, vai minējums ir apstiprinājies.
Vērtē atrastās informācijas ticamību – pārbauda autoru, avotu, publikācijas datumu. Izsaka secinājumu.
Veido algoritmu, kā pārbaudīt pieejamās informācijas ticamību.
Aplūko dažādus attēlus, kuros redzamas pilsētas dzīves ainas, veido aprakstu pēc dotā plāna (norises vieta, dalībnieki, to raksturojums, darbība,
detaļas u. c.).
Salīdzina vairākus attēlus, secina, kas tajos kopīgs un kas – atšķirīgs.
Iesaistās dialogā ar klausītājiem.
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Mums būs svētki

Veido sarakstu ar vārdiem un frāzēm, kas asociējas ar svētkiem (vārdadienu), to svinēšanu.

Kopdzimtes uzvārdi.

Lasa tekstu par vārdadienas/svētku svinēšanas tradīcijām kādā ģimenē (arī par cittautu tradīcijām).
Salīdzina tekstā lasīto ar savu pieredzi, izsaka vērtējumu.
Mācās diskutēt, uzdodot daudzveidīgus jautājumus par svētku nepieciešamību, tradīciju atšķirībām dažādās kultūrās, ģimenēs.
Lasa tekstu, kurā izmantoti kopdzimtes uzvārdi (gan sieviešu, gan vīriešu).
Analizē un secina, kas ir kopdzimtes uzvārds.
Raksta locīšanas paraugu (atgādni) par kopdzimtes uzvārdiem ar galotnēm -a, -e.
Secina, kuros locījumos atšķiras kopdzimtes lietvārdu formas.
Raksta un patstāvīgi noformē ielūgumu, apsveikumu vārdadienā, lieto uzrunas formu (Arni! Dārgais draugs!).
Raksta adresātu un adresi uz aploksnes, pareizi lieto kopdzimtes uzvārdus datīvā.
Vērtē savu un klasesbiedru darbu pēc kopīgi izstrādātiem kritērijiem.

Mēs gatavojamies
svinībām
Apstākļa vārdi (salikteņi).

Lasa literāru tekstu par gatavošanos svinībām.
Salīdzina tekstā lietotos vārdu savienojumus ar apstākļa vārdiem (salikteņiem) (piemēram, nākamajā nedēļā – nākamnedēļ), secina, kas jāievēro apstākļa
vārdu pareizrakstībā.
Dialogā izsaka viedokli par to, kas nepieciešams vārdadienas svinībām, kāpēc to svinēt vai nesvinēt.
Uzsāk, uztur divpusēju sarunu par gatavošanos svinībām/iepirkšanos u. c.
Veido svinību plānu – laiks, notikums, nepieciešamie resursi. Plāno, raksta stāstījumu par gatavošanos svētkiem, ievērojot teksta uzbūves principus.
Lieto laika apstākļa vārdus (arī salikteņus) savā tekstā. Uzskaitot svētkiem nepieciešamo, teikumos iesaista vienlīdzīgus teikuma locekļus (dažādās
konstrukcijās), atdala tos ar pieturzīmēm.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Apstākļa vārdi.

Literatūra

Tēlainās izteiksmes līdzekļi.

Sociālās zinības
un vēsture

Svētki – vārdadienas. Pilsētu nosaukumu rašanās.

Metodiskais komentārs
Kad skolēni ir iepazinuši informatīvus tekstus par pilsētu nosaukumu rašanos, ieteicams
rosināt viņus pašus atrast interesantu stāstu par kādas pilsētas nosaukuma rašanos vai
izveidot savu stāstu. Interesantus vietvārdus ierosmei var meklēt Latvijas ģeopolitiskās
informācijas aģentūras tīmekļvietnes sadaļā “Raksti, pētījumi, ziņojumi” [tiešsaiste] –
[skatīts10.01.2020.]. Pieejams: https://www.lgia.gov.lv/lv/raksti-petijumi-zinojumi.
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6.1. Mēs mājās

6.2. Mēs sabiedrībā

6.3. Mēs pasaulē

6.4. Mēs skolā

6.5. Mēs pasaulē

Spēles

Es dodos ceļojumā

Vārdi un to nozīme

Mistiskā pasaule

Kāda nozīme ir sinonīmiem?
Kā raksta spēles instrukciju?
Kas ir pētāmais jautājums?

Vai vārdam ir tikai viena nozīme?
No kā sastāv laba anketa?
Kā pamatot savu viedokli
ar tekstu?

Kas ir epitets, metafora
un personifikācija?
Kas ir kopdzimtes uzvārds?
Vai visai atrastajai informācijai
var ticēt? Kā to pārbaudīt?

Grāmata – informācijas
ieguves avots
Kas ir infografika un anotācija?
Kā pieraksta saliktos
nosaukumus?
Kas ir salikts pakārtots teikums?
Kā pārbaudīt vārdu
pareizrakstību, ja izruna atšķiras
no rakstības?

Kā darināt jaunus vārdus?
Kas ir lietvārda pamazināmā
forma jeb deminutīvs?
Kas ir brīnumpasaka,
kādas ir tās pazīmes?

6.4. Mēs skolā. Grāmata – informācijas ieguves avots
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 24 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Diskutēt par grāmatu nepieciešamību, par iemesliem, kādēļ cilvēki lasa grāmatas, lai
novērtētu grāmatas nozīmi cilvēka attīstībā un valodas apguvē. Mācīties lietot saliktus
pakārtotus teikumus un atbilstošas pieturzīmes, stāstot un rakstot par to, kādēļ cilvēki lasa
grāmatas.
Vērojot un lasot grāmatu anotācijas, mācīties rakstīt anotāciju par izvēlēto grāmatu un
papildināt rakstīto ar atbilstošu ilustrāciju, lai varētu pastāstīt par grāmatas saturu.
Iejusties grāmatas autora/žurnālista lomā, lai atbildētu uz daudzveidīgiem intervijas
jautājumiem/uzdotu daudzveidīgus jautājumus un pierakstītu atbildes. Mācīties rakstīt
intervijas pārskatu, atklājot būtiskāko informāciju.
Lasot literāru tekstu, analizēt grāmatas varoni, lai veidotu varoņa raksturojumu – atklātu
rakstura īpašības, saskatītu varoņa emocijas, to rašanās iemeslus –, savu viedokli pamatotu
ar piemēriem no teksta.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Vizualizētu un strukturētu informāciju var vieglāk saprast un uztvert. Strukturēt var
dažādi – ir dažādi grafiskie organizatori. (V.Li.1.)
• Lai pamatotu viedokli, izmanto saliktu teikumu ar saistītājvārdiem lai, jo, tāpēc ka, tādēļ
ka; pirms tiem jālieto komats. (V.Li.3.)
• Ar apstākļa vārdiem daudz, maz jālieto lietvārds ģenitīvā; visiem lietvārdiem, kurus var
lietot daudzskaitļa ģenitīvā, šī forma beidzas ar galotni -u. (V.Li.3.)
• Izdevniecību nosaukumi ir īpašvārdi, tekstā tos raksta ar lielo sākumburtu. (V.Li.3.)
• Vārdu izruna ne vienmēr sakrīt ar to rakstību, tādēļ skaitļa vārdu (salikteņu)
pareizrakstība jāpārbauda. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Veido dialogu, iesāk un uztur sarunu, izsakot un pamatojot viedokli par grāmatu
nepieciešamību.
• Iegūst nepieciešamo informāciju dažādos uzziņu avotos, atlasa un strukturē to, kritiski
vērtē iegūtās informācijas ticamību.
Teksts un tekstveide
• Patstāvīgi veido infografiku/plakātu “Kāpēc lasīt grāmatas”, lai pamatotu grāmatu
nepieciešamību.
• Raksta grāmatas anotāciju, vizualizē grāmatā ietverto domu, lai varētu pastāstīt par
grāmatas saturu.
• Veido daudzveidīgus intervijas jautājumus, sakārto tos loģiskā secībā, lai intervētu
klasesbiedru un veidotu īsu intervijas pārskatu.
• Raksturo literāra teksta varoni, tā emocijas un izjūtas, izmantojot atbilstošu vārdu
krājumu.
Valodas struktūra
• Veido saliktus pakārtotus teikumus ar saikļiem lai, jo, tāpēc ka, tādēļ ka, izsakot
pamatojumu. Lieto pieturzīmes saliktos pakārtotos teikumos.
• Saskata vārdu izrunas un rakstības atšķirības skaitļa vārdos un skaidro tās, lai ievērotu
skaitļa vārdu pareizrakstību.
• Stāstot un rakstot par grāmatu izdošanu, lieto tekstā izdevniecību nosaukumus, ievēro
to pareizrakstību.
• Lieto lietvārdus ģenitīvā saistījumā ar apstākļa vārdiem daudz, maz.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Vērojot un lasot iegūst un sistematizē informāciju, izmanto dažādus informācijas
pieraksta un strukturēšanas veidus, piemēram, attēlojot vizuāli vai verbāli būtiskākos
jēdzienus un to kopsakarības. (VLM.6.1.1.4.)
• Dialogā un monologā izsaka viedokli par grāmatu nepieciešamību, emocijas un
attieksmi pret lasīto. (VLM.6.1.1.6.)
• Pamana un raksturo saziņas dalībnieku, savas un literāro tēlu emocijas, kā arī literārā
darba noskaņu. Pamato savu viedokli ar konkrētiem piemēriem, balstoties personiskajā
un citu pieredzē. (VLM.6.1.1.8.)
• Atbilstoši adresātam un saziņas mērķim raksta un pēc parauga noformē dažādu veidu
lietišķos tekstus. (VLM.6.2.1.7.)
• Atbilstoši saziņas mērķim raksta īsu grāmatas anotāciju un veido infografiku/plakātu
“Kāpēc lasīt grāmatas”. (VLM.6.2.1.7.)
• Saskata vārdu izrunas un rakstības atšķirības un skaidro tās. (VLM.6.3.1.3.)
• Lieto lielos sākumburtus izdevniecību nosaukumos, ievēro pareizrakstību.
(VLM.6.3.1.4.)
• Saskaņo vārdus teikumos. Teikumu veidošanai lieto apgūstamās gramatiskās
konstrukcijas. (VLM.6.3.1.7)
• Teksta veidošanā izmanto saliktus pakārtotus teikumus ar saistītājvārdiem lai, jo, tāpēc
ka, tādēļ ka. Lieto atbilstošas pieturzīmes. (VLM.6.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu aktīvi demonstrēt savu dalību un attieksmi sarunas laikā – ar stāju,
acu kontaktu, žestiem un mīmiku.
(Tikumi – laipnība, solidaritāte, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu uzmanīgi uzklausīt saziņas partneru izteikumus diskusijas laikā,
būt iecietīgam pret atšķirīgiem viedokļiem.
(Tikumi – atbildība, tolerance; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu iepriekš rūpīgi pārdomāt savu publisko izteikumu saturu un
snieguma formu.
(Tikumi – atbildība, gudrība, tolerance; vērtība – kultūra)
• Veido ieradumu atklāti paust un aizstāvēt savus uzskatus, ja nepieciešams,
izteikt arī nepopulāru viedokli.
(Tikumi – atbildība, drosme, taisnīgums; vērtība – brīvība)

Jēdzieni: anotācija, salikts teikums, salikts pakārtots teikums.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto anotāciju, literāru darbu;
veido plakātu, interviju, anotāciju, aprakstu.
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Temata apguves norise
Es lasu grāmatas

Veido grafisko organizatoru (domu karte u. c.), norādot iemeslus, kāpēc cilvēki lasa grāmatas (Cilvēki lasa grāmatas…).

Salikts pakārtots teikums
ar saikļiem lai, jo, tāpēc
ka, tādēļ ka.
Infografika/plakāts.

Veido dialogu ar klasesbiedru, uzdodot precizējošus jautājumus par iemesliem, kāpēc lasa grāmatas, papildina grafisko organizatoru.
Stāsta pilnos teikumos par grafiskajā organizatorā pierakstīto. Secina, kādus saistītājvārdus lietoja teikumos.
Analizē dotos/izveidotos teikumus un secina, kāda ir teikuma uzbūve, kādas pieturzīmes jālieto pirms saistītājvārdiem lai, jo, tāpēc ka, tādēļ ka.
Analizē teikumu daļas, secina, kura daļa ir patstāvīga, kura ir atkarīga.
Veido individuālu atgādni par salikta pakārtota teikuma uzbūvi, norādot teikumu daļu saistījumu.
Lasa infografiku/plakātu “Kāpēc lasīt grāmatas” un veido saliktus pakārtotus teikumus ar saikļiem lai, jo, tāpēc ka, tādēļ ka, lietojot atbilstošas pieturzīmes.
Secina, kāda ir laba infografika/plakāts, veido vērtēšanas kritērijus.
Patstāvīgi veido infografiku/plakātu “Kāpēc lasīt grāmatas?”. Veido stāstījuma plānu, lai pastāstītu par savu darbu.
Stāsta par savu darbu, izmantojot plānu. Vērtē savu un klasesbiedru infografiku/plakātu.

Grāmatu vēsture

Klausās un ar vārdiem pieraksta dažādus skaitļa vārdus, kuros atšķiras izruna un rakstība.

Skaitļa vārdu izrunas
un rakstības atšķirības.

Detalizēti lasa tekstu par grāmatu vēsturi, to rašanos, atbild uz daudzveidīgiem jautājumiem par tekstu.
Saskata vārdu izrunas un rakstības atšķirības, skaidro tās (divpadsmit, gadsimts). Ja nepieciešams, izmanto drukātus un elektroniskus uzziņu avotus
pareizrakstības pārbaudei.
Salīdzina stundas sākumā pierakstītos skaitļa vārdus ar uzdevuma tekstā rakstītajiem, labo kļūdas, ja nepieciešams. Veido individuālu atgādni
par skaitļa vārdu izrunas un rakstības atšķirībām.
Atrod tekstā būtiskāko informāciju (atslēgvārdus) un formulē teksta galveno domu. Secina, kāpēc dotais teksts ir uzrakstīts, publicēts. Pierakstot
teksta autora mērķi, lieto saliktu pakārtotu teikumu un atbilstošas pieturzīmes.

Grāmatnīcā

Aplūko izdevniecību logo un raksta pilnus to nosaukumus. Pārbauda izdevniecību nosaukumu pareizrakstību, izmantojot digitālus resursus.

Īpašvārdi – izdevniecību
nosaukumi.
Anotācija.

Lieto lielos sākumburtus saliktajos īpašvārdos, atdala uzņēmumu nosaukumus ar pēdiņām.
Aplūko grāmatu vizuālo noformējumu, lasa anotācijas un grupē grāmatas pēc pašu izveidotiem kritērijiem (vecumposms, noformējums, saturs u. c.).
Salīdzina savu veidoto iedalījumu ar grāmatnīcā (e-veikalā) izmantoto. Secina un pamato, kāpēc grāmatnīcā (e-veikalā) izmantotais iedalījums ir
veiksmīgs/ne tik veiksmīgs.
Detalizēti lasa grāmatu anotācijas, secina, kas ir anotācija. Raksta anotācijas definīciju. Raksta anotāciju par paša izvēlētu un lasītu grāmatu.
Veido/zīmē ilustrāciju, kura papildina anotācijā sniegto informāciju. Stāsta par grāmatu, izmantojot ilustrāciju. Pamato vizuālā noformējuma izvēli.
Iesaistās sarunā par savu darbu.
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Laiks apbalvojumam
Apstākļa vārdi daudz/maz
+ lietvārds ģenitīvā.
Intervija.

Atrod informāciju (arī e-vidē) par balvām literatūrā un grāmatniecībā. Apkopo iegūto informāciju, izmantojot doto plānu (balvas nosaukums,
par ko piešķir balvu, no kura gada balvu piešķir u. c.). Sadarbojoties veido sarakstu, kādās kategorijās varētu piešķirt balvas grāmatām (skaistākais
noformējums, interesantākais sižets, mūsdienīgākais varonis u. c.).
Apmeklē skolas/pilsētas bibliotēku, aplūko bibliotēkas piedāvājumu un secina, kā bibliotēkā ir daudz, vairāk, visvairāk, maz, mazāk, vismazāk. Analizē
dotos vārdu savienojumus (daudz, maz + lietvārds ģenitīvā), secina, kāda lietvārda forma lietota. Veido atgādni par apstākļa vārdu daudz, maz un
lietvārdu lietojumu.
Veido uzdevumu klasesbiedriem par apstākļa vārdu daudz, maz saistījumu ar lietvārdiem. Savstarpēji pilda uzdevumus. Sniedz atgriezenisko saiti
par uzdevumu tā autoram.
Atlasa grāmatas, kuras gribētu apbalvot, pamato izvēli. Grupā diskutē par apbalvojumu piešķiršanu, izsaka savu viedokli.
Raksta intervijas jautājumus grāmatas autoram, sakārto tos loģiskā secībā. Iejūtas autora lomā, atbild uz uzdotajiem intervijas jautājumiem. Pieraksta
intervējamā sniegtās atbildes, raksta īsu intervijas pārskatu. Īsi stāsta par intervijā gūto informāciju.

Varonis dzīvē un
literatūrā
Galvenais varonis, tā
raksturojums.

Aplūko dažādus attēlus (atslēgvārds – varoņi), secina, kas vieno šos attēlus. Pārrunā, kas ir varonis dzīvē un literatūrā.
Atrod vārda varonis skaidrojumu vārdnīcā. Salīdzina savu un vārdnīcas skaidrojumu, secina, kas tiem ir kopīgs, kas – atšķirīgs. Papildina pierakstus,
ja nepieciešams.
Izvēlas viena literāra darba galveno varoni, analizē un vērtē varoņa rīcību, salīdzina ar savu pieredzi. Atlasa teksta fragmentus, kuros raksturots
galvenais varonis. Raksturo varoni, pamato ar citātiem no teksta.
Lomu spēlē attēlo, vizualizē dažādas cilvēka emocijas. Analizē savas emocijas ikdienas situācijās, izvēloties emocijas no piedāvātā saraksta.
Raksturo varoņa emocijas un izjūtas konkrētās situācijās. Izmanto atbilstošu leksiku emociju nosaukšanai. Raksta varoņa aprakstu un papildina
to ar atbilstošiem vizuāliem elementiem. Stāsta par literāru varoni un pamato vizuālā noformējuma izvēli.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Citāts, salikts pakārtots teikums, anotācija.

Literatūra

Balvas literatūrā, literārais varonis.

Sociālās zinības un
vēsture

Varoņa raksturojums.

Dizains un tehnoloģijas

Infografika.

Metodiskais komentārs
Skolēnus ieteicams aicināt piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrijā”,
piesakoties tuvākajā bibliotēkā, pēc grāmatu izlasīšanas vērtējot grāmatas, izsakot savas
domas par jaunākajām grāmatām.
Izstrādājot grāmatas lasīšanas plānu, svarīgi ir paredzēt pietiekami daudz laika (vismaz
vienu mēnesi) grāmatas lasīšanai un tam, lai sagatavotos prezentēt savu darbu.
Tā kā iepriekš ir apgūti emociju nosaukumi un rakstura īpašības, ieteicams mudināt skolēnus
raksturot varoņus un to pārdzīvojumus, pamatojot ar citātiem no grāmatas.
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6.1. Mēs mājās

6.2. Mēs sabiedrībā

6.3. Mēs pasaulē

6.4. Mēs skolā

6.5. Mēs pasaulē

Spēles

Es dodos ceļojumā

Vārdi un to nozīme

Mistiskā pasaule

Kāda nozīme ir sinonīmiem?
Kā raksta spēles instrukciju?
Kas ir pētāmais jautājums?

Vai vārdam ir tikai viena nozīme?
No kā sastāv laba anketa?
Kā pamatot savu viedokli
ar tekstu?

Kas ir epitets, metafora
un personifikācija?
Kas ir kopdzimtes uzvārds?
Vai visai atrastajai informācijai
var ticēt? Kā to pārbaudīt?

Grāmata – informācijas
ieguves avots
Kas ir infografika un anotācija?
Kā pieraksta saliktos
nosaukumus?
Kas ir salikts pakārtots teikums?
Kā pārbaudīt vārdu
pareizrakstību, ja izruna atšķiras
no rakstības?

Kā darināt jaunus vārdus?
Kas ir lietvārda pamazināmā
forma jeb deminutīvs?
Kas ir brīnumpasaka,
kādas ir tās pazīmes?

6.5. Mēs pasaulē. Mistiskā pasaule
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 19 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Analizējot vienas saknes vārdus, pilnveidot izpratni par latviešu valodas vārddarināšanas
paņēmieniem, kuri palīdz vieglāk apgūt valodu.
Klausoties un lasot, pazīt lietvārda pamazināmās formas, veidot izpratni par deminutīva
jēdzienu literatūrā un tā nozīmi literārā tekstā, kā arī pilnveidot izpratni par lietvārdu
atvasināšanu ar dažādām izskaņām (pamazināmās formas).
Salīdzinot pasakas, veidot izpratni par brīnumpasakām raksturīgajām pazīmēm, pilnveidot
prasmi raksturot teksta darbības vietu, laiku, varoņus.
Plānot un rakstīt radošu darbu (pasaku), teksta tēlainībai izmantojot epitetus, deminutīvus
un noteiktu vārdu krājumu.
Pilnveidot prasmi lietot teikumos vietniekvārdus dažādās formās.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Strukturējot un izceļot būtiskāko, ir vieglāk atrast nepieciešamo informāciju un
iemācīties stāstīt. (V.Li.2.)
• Brīnumpasakas ir pasaku grupa, kurai ir raksturīgi brīnumaini notikumi, kādi reālajā
dzīvē nevar notikt. (V.Li.2.)
• Saīsinājumus lieto, lai taupītu laiku, veicot pierakstus. Tas ir ērts pieraksta veids, kurā
jāievēro savi noteikumi. (V.Li.3.)
• Tēlaini īpašības vārdi bagātina dzejoļa/prozas daiļdarba valodu. Epiteti sniedz iespēju
labāk iztēloties notikumus un tēlus. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Pilnveido klausīšanās un informācijas atlases prasmes, izmantojot gan audiālus,
gan vizuālus tekstus.
• Izmanto grafiskos organizatorus (piemēram, Venna diagrammu), secinot par kopīgo
un atšķirīgo.
Teksts un tekstveide
• Atlasa tekstā svarīgāko informāciju (atslēgvārdus), lai varētu sagatavoties stāstīt
par savu prezentāciju un izmantot izvēlētos atslēgvārdus atbalstam uzstāšanās laikā.
• Veido radošu darbu, ievērojot teksta uzbūves principus un izmantojot epitetus.
• Saskata tekstā lietotos deminutīvus un epitetus, secina, kāda ir to nozīme.
• Izmantojot latviešu (un citu tautu) folkloras un literāros darbus, raksturo un salīdzina
darbības norises vietu, laiku, tēlus, lai secinātu par kopīgo un atšķirīgo.
Valodas struktūra
• Tekstā atšifrē dažādus saīsinājumus, lieto tos savā tekstā dažādos kontekstos.
• Lieto lielos sākumburtus ģeogrāfiskajos nosaukumos un personvārdos, rakstot
par septiņiem pasaules brīnumiem.
• Darina jaunus vārdus, izmantojot priedēkļus un piedēkļus, veido salikteņus, kā arī
pārbauda jaundarināto vārdu lietojumu drukātos un digitālos uzziņu avotos.
• Saskaņo vietniekvārdus šis, tas, šāds, tāds, katrs, viss ar lietvārdiem, ievēro to
pareizrakstību.
• Darina īpašības vārdus ar izskaņām -īgs, -āds, -gans un ievēro izskaņu pareizrakstību.
• Lieto tekstā darbības vārda atstāstījuma izteiksmes dažādu laiku formas.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausās un saprot dabiskā tempā skaidri runātus tekstus par brīnumiem, brīnumainiem notikumiem un varoņiem. (VLM.6.1.1.2.)
• Ar izpratni lasa mācībām, savām vajadzībām un interesēm atbilstošus tematiski dažādus literārus un informatīvus tekstus. Izmanto atbilstošas lasīšanas prasmes, piemēram,
detalizēta teksta uztvere, konkrētas informācijas ieguve, teksta uztvere kopumā. (VLM.6.1.1.3.)
• Vērojot, klausoties un lasot iegūst un sistematizē informāciju, izmantojot dažādus informācijas pieraksta un strukturēšanas veidus, piemēram, attēlojot vizuāli vai verbāli būtiskākos
jēdzienus un to kopsakarības. (VLM.6.1.1.4.)
• Raksturo latviešu folkloras un literāro darbu kompozīcijas elementus, analizējot teksta grafiskā noformējuma un valodas līdzekļus. (VLM.6.2.1.1.)
• Nosaka literārā darba un folkloras teksta tematiku un galveno domu. Izsaka un pamato savas domas par darba virsrakstu, tā nozīmi teksta galvenās domas atklāšanā. Raksturo tēlus,
darbības norises vietu un laiku. Prognozē sižeta attīstību. (VLM.6.2.1.2.)
• Saskata latviešu folkloras un literārajos darbos tiem raksturīgos tēlainās izteiksmes līdzekļus, piemēram, deminutīvus, epitetus. Izsaka viedokli par to nozīmi tekstā. (VLM.6.2.1.3.)
• Plāno un veido tekstu par pieredzēto, lasīto un dzirdēto, izsakot savas domas un attieksmi, ievērojot notikumu secību un teksta uzbūves principus. (VLM.6.2.1.6.)
• Lieto lielos sākumburtus personvārdos un vietvārdos, ievēro to pareizrakstību. (VLM.6.3.1.4.)
• Izmanto vietniekvārdus šis, tas, šāds, tāds, katrs, viss sava teksta radīšanā un teikumu savstarpējā sasaistē. (VLM.6.3.1.5.)
• Zina un mērķtiecīgi izmanto latviešu valodas vārddarināšanas paņēmienus. (VLM.6.3.1.6.)
• Saskaņo vārdus teikumos. Teikumu veidošanai lieto apgūstamās gramatiskās konstrukcijas. Izprot teikuma veidošanas un paplašināšanas principus. (VLM.6.3.1.7.)

Jēdzieni: deminutīvs, brīnumpasaka, saīsinājumi, priedēklis, piedēklis, sakne, darbības vārda atstāstījuma izteiksme.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto animācijas filmu, brīnumpasaku, radioraidījumu;
veido prezentāciju, pasaku, komiksu.

Temata apguves norise
Kas ir brīnums?
Vārddarināšanas
paņēmieni.
Saīsinājumi – gs., p. m. ē.
u. c.

Izsaka viedokli, kas ir brīnums pasaulē, cilvēka dzīvē. Darina jaunus vārdus ar sakni brīn-. Izmantojot drukātus un digitālus uzziņu avotus, papildina
vārdu sarakstu. Secina, kādi vārddarināšanas paņēmieni lietoti, lai darinātu jaunus vārdus – priedēkļi, piedēkļi, vairākas saknes.
Lieto teikumos vārdus ar sakni brīn- dažādās formās.
Lasa tekstu par septiņiem jauniem pasaules brīnumiem. Atšifrē tekstā lietotos saīsinājumus (gs., p. m. ē. u. c.). Pārrunā, kuros mācību priekšmetos
tiek lietoti dažādi saīsinājumi. Atrod mācību materiālos atbilstošus piemērus, atšifrē lietotos saīsinājumus. Apkopo svarīgāko informāciju grafiskā
organizatorā, (pasvītrojot vai iekrāsojot) izceļ būtiskāko (atslēgvārdus).
Klasē kopīgi izstrādā prezentācijas plānu un vērtēšanas kritērijus. Atlasa informāciju par vienu no pasaules brīnumiem, veido prezentāciju
(elektroniska prezentācija, plakāts u. c.). Lieto saīsinājumus, ģeogrāfiskus nosaukumus, personvārdus, ievērojot to pareizrakstību. Prezentācijā izceļ
būtiskāko (atslēgvārdus). Stāsta par prezentāciju, atbalstam izmantojot izceltos atslēgvārdus. Vērtē savu un citu darbu pēc iepriekš izstrādātajiem
kritērijiem.
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“Sēd uz sliekšņa
pasaciņa”

Spēlē spēli “Kurš zina vairāk?”, kurā komandas sacenšas, nosaucot mīļvārdiņus. Pieraksta dzirdētos mīļvārdiņus. Secina, kā darina lietvārda
pamazināmās formas atkarībā no lietvārda deklinācijas. Veido atgādni par lietvārdu pamazināmo formu darināšanu. Raksta deminutīva definīciju.

Epitets.
Lietvārdu pamazināmās
formas.

Skatās un klausās animācijas filmu “Sēd uz sliekšņa pasaciņa” (Animācijas filmu studija “Dauka”, 1987). Analizē un secina, kāda nozīme ir lietvārda
pamazināmo formu/deminutīvu lietojumam dzejolī. Sakārto notikumus/attēlus atbilstoši redzētajam, dzirdētajam. Nosaka animācijas filmas galveno
domu, izsaka savu viedokli.
Lietvārdiem pātaga, kumeliņš, pasaciņa pievieno dažādus īpašības vārdus. Salīdzina izveidotos vārdu savienojumus un secina, kuri ir tēlaini vārdu
savienojumi. Pārrunā, kā atšķirt tēlainu apzīmētāju no vienkārša raksturojoša īpašības vārda.
Lasa dzejoļa “Sēd uz sliekšņa pasaciņa” tekstu un atrod tēlainus apzīmētājus (epitetus). Analizē un secina, kā mainītos teksts, ja tajā nebūtu lietoti
tēlaini apzīmētāji.
Izdomā tēlus, kuri darbosies radošā darbā par Pasaciņu. Darina atbilstošus epitetus tēliem, kurus izmantos radošajā darbā.
Darina īpašības vārdus ar izskaņām -īgs, -gans , -āds (piemēram, briesmīgs, savāds, brūngans u. c.). Pārbauda digitālā vai drukātā vārdnīcā, vai iespējams
darināt īpašības vārdus ar visām izskaņām.
Raksta īsu radošo darbu par Pasaciņu, ievērojot teksta uzbūves principus un izmantojot darinātos īpašības vārdus un epitetus.

Pasaku pasaulē

Atrod tekstā vārdu savienojumus ar norādāmajiem vietniekvārdiem (piemēram, tas rūķis, tā vieta, šis galds, šī grāmata), salīdzina tekstu ar attēlu.

Brīnumpasakas.
Norādāmie vietniekvārdi.
Īpašības vārdu
darināšana ar izskaņām
-īgs, -gans, -āds.

Secina, kad tiek lietoti vietniekvārdi šis, šāds un tas, tāds. Veido atgādni par norādāmo vietniekvārdu lietošanu.
Klausās stāstījumu un pieraksta dzirdētās vietniekvārdu formas grafiskajā organizatorā (tabulā). Pārbauda un, ja nepieciešams, labo vietniekvārdu
formu pareizrakstību, izmantojot uzziņu līdzekļus.
Lieto atbilstošas vietniekvārdu formas teikumos. Pārbauda un labo, izmantojot atgādni un grafisko organizatoru.
Lasa latviešu tautas (vai/un citu tautu) brīnumpasakas. Prognozē sižeta turpinājumu un prognozi pamato ar tekstu.
Salīdzina divas brīnumpasakas, secina, kas tajās ir kopīgs, kas – atšķirīgs, un secinājumus atspoguļo grafiskajā organizatorā (piemēram, Venna diagrammā).
Secina, kādas pazīmes ir brīnumpasakai. Stāsta par pazīmēm, izmantojot norādāmos vietniekvārdus šis, šāds un tas, tāds. Raksta brīnumpasakas definīciju.
Zīmē komiksu vai secīgu pasakas notikumu vizualizāciju. Atstāsta pasakas sižetu, izmantojot iepriekš izveidoto komiksu vai vizualizāciju.

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

207

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

Burvji un raganas
Vietniekvārdi katrs, viss.
Darbības vārda
atstāstījuma izteiksme.

Klausās stāstījumu par raganām, kurā lietota darbības vārda atstāstījuma izteiksme. Pieraksta darbības vārda formas. Pārrunās secina, kāpēc lietotas
šīs formas, kā tās atšķiras no īstenības izteiksmes formām.
Secina, kā veido atstāstījuma izteiksmes visu laiku formas. Lieto darbības vārdu atstāstījuma izteiksmes formas savā tekstā (piemēram, vēstījumā).
Klausās radioenciklopēdijas “KāpēcTāpēc” ierakstu “Ļauna ragana”. Atbild uz daudzveidīgiem jautājumiem par dzirdēto.
Lasa latviešu vai citas tautas pasaku par raganām. Salīdzina raganas tēlus, darbības vietu u. c. pasaku elementus.
Lieto vietniekvārdus katrs, viss, rakstot secinājumus par kopīgo un atšķirīgo. Pārbauda un labo vietniekvārdu katrs, viss formas, izmantojot uzziņu avotus.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Literatūra

Brīnumpasakas, teikas, tēlainās izteiksmes līdzekļi.

Sociālās zinības un
vēsture

Viduslaiki, raganu vajāšana.

Dabaszinības

Septiņu pasaules brīnumu atrašanās vietas.

Dizains un tehnoloģijas

Prezentācijas veidošana.
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7.1. Mēs skolā

7.2. Mēs mājās

7.3. Mēs sabiedrībā

7.4. Mēs pasaulē

7.5. Mēs sabiedrībā

Laiks skolā, tā izmantošana

Mūsu mājdzīvnieki

Emociju pasaulē

Sociālie tīkli

Kā top pasākums?

Kā raksta paziņojumu
un iesniegumu?
Kā diskutēt, kā iesaistīties
diskusijā?
Kā noskaidrot tekstā nezināmos
vārdus un frāzes?
Kas ir frazeoloģisms?

Kā rakstīt diagrammas aprakstu?
Kāpēc frazeoloģismi dažādās
valodās atšķiras?
Kā izsaka noteiktības kategoriju
latviešu valodā?
Kad lieto darbības vārda
saliktās tagadnes formas?

Kā vēstule atšķiras no
e-pasta vēstules?
Kā izteikt emocijas rakstiski?
Ka plānot un rakstīt radošu
darbu (pasaku)?
Kā uzrakstīt iesniegumu
un paskaidrojumu?

Kas ir digitālā vizītkarte?
Kāpēc darbības vārdam ir
darāmā un ciešamā kārta?
Kas veido autora individuālo stilu?
Vai vārdi no citām valodām ir
nepieciešami latviešu valodā?

Kā atšķiras fakts no viedokļa?
Kas ir scenārijs? Kā to uzrakstīt?
Kā dažādi var izteikt īpašības
vārda vispārāko pakāpi?
Kas ir svešvārds?

7.1. Mēs skolā. Laiks skolā, tā izmantošana
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 24 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Mācīties diskutēt, izsakot argumentētu viedokli un ievērojot saziņas kultūru, ieklausoties
sarunbiedrā un uzklausot atšķirīgus viedokļus.
Vērojot un analizējot lietišķo tekstu piemērus, secināt par iesniegumam raksturīgo uzbūvi,
valodas līdzekļu izmantojumu, lai pēc parauga rakstītu iesniegumu par vēlmi apmeklēt
nodarbības.
Izmantojot dzimtajā valodā gūtās zināšanas, secināt, kas ir frazeoloģismi, mācīties izmantot
apgūtos frazeoloģismus atbilstoši sava teksta iecerēm.
Pilnveidot prasmi izteikt savu viedokli, pamatojot to ar pieredzēto, lasīto, izmantot verbālos
un neverbālos līdzekļus emociju izteikšanai.

Pilnveidot prasmi darināt jaunus vārdus, izmantojot latviešu valodai raksturīgos vārd
darināšanas paņēmienus, mācīties jaundarinātos vārdus lietot tekstā.
Pilnveidot prasmi darināt un lietot tekstā darbības vārdus ar dažādiem priedēkļiem, liet
vārdus ar izskaņām -šana, -šanās, veidot izpratni par divdabja ar izskaņām -ošs, -oša darināšanu un lietošanu.
Mācīties lietot tekstā iespraudumus un savrupinājumus, ievērot interpunkciju teikumos ar
iespraudumiem un savrupinājumiem.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Diskusijā ir jāparāda prasme argumentēti izteikt savu viedokli un spēju uzklausīt un
pieņemt arī atšķirīgus viedokļus. (V.Li.1.)
• Prasme pamatot un argumentēt ir noderīga daudzās dzīves situācijās. (V.Li.1.)
• Iesniegums ir lietišķo rakstu veids, kuram ir noteikta uzbūve un kurā jāievēro stingras
valodas normas. (V.Li.2.)
• Paziņojums var būt gan oficiāls, gan neoficiāls. Atkarībā no paziņojuma veida jāizvēlas
paziņojuma mērķim atbilstoši valodas līdzekļi. (V.Li.2.)
• Vārdu krājumu var bagātināt, darinot no zināmajiem vārdiem jaunus gan ar izskaņām,
gan priedēkļiem. (V.Li.2.)
• Frazeoloģismi bagātina valodu. Frazeoloģismus nav ieteicams tulkot, to nozīme ir
jāskaidro. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Diskutē, izmantojot argumentus un ievērojot saziņas kultūru. Mācās uzklausīt
atšķirīgus viedokļus, pieņemt tos.
Teksts un tekstveide
• Pilnveido lasītprasmi – izvēlas atbilstošu lasīšanas stratēģiju, meklē atslēgvārdus,
formulē galveno domu.
• Salīdzina lasīto, dzirdēto ar savu pieredzi, argumentē viedokli.
• Mācās rakstīt paziņojumu un iesniegumu, ievērojot valodas normas un teksta uzbūves
principus.
Valodas struktūra
• Lieto apgūtos frazeoloģismus savā tekstā, lai bagātinātu valodu.
• Izmanto dažādus vārdu pareizrakstības pārbaudes paņēmienus, kā arī drukātus un
digitālus resursus, sniedz un iegūst atgriezenisko saiti, lai uzlabotu savu darbu.
• Lieto darbības vārda formas īstenības izteiksmes un vēlējuma izteiksmes vienkāršajos
laikos, veidojot ieteikumus, kā efektīvāk plānot laiku.
• Izmanto dažādus vārddarināšanas paņēmienus (priedēkļi, izskaņas) sava vārdu krājuma
bagātināšanai.
• Lieto tekstā iespraudumus manuprāt, tavuprāt, mūsuprāt, pēc manām domām, piemēram
u. c.
• Lieto pieturzīmes teikumos ar savrupinājumiem (apstāklis vai apstākļa grupa).
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausoties un skatoties animācijas filmu, analizē un vērtē redzēto un dzirdēto,
argumentējot savu viedokli. (VLM.9.1.1.2.)
• Ar izpratni lasa publicistikas tekstu, salīdzina izlasīto ar iepriekš zināmo, nosaka, kādas
pārdomas izlasītais teksts ir radījis. (VLM.9.1.1.3.)
• Iesaistās daudzveidīgās saziņas situācijās, izmantojot kontekstam piemērotus verbālos
un neverbālos saziņas līdzekļus. Ievēro saziņas kultūru. (VLM.9.1.1.5.)
• Piedalās diskusijā, spēj saprasties ar atšķirīgu viedokļu paudējiem. (VLM.9.1.1.6.)
• Raksturo saziņas dalībnieku, savas un literāro tēlu emocijas, iemeslus, kas tās radījuši.
Lieto verbālos un neverbālos saziņas līdzekļus, lai paustu emocijas, pamato savu
viedokli. (VLM.9.1.1.8.)
• Izsaka un argumentē savu viedokli par literārajā darbā paustajām idejām, problemātiku,
tēliem un tēlu rīcību. Izmanto dzimtajā valodā apgūtās zināšanas par daiļdarba analīzes
paņēmieniem. (VLM.9.2.1.2.)
• Izmanto atslēgvārdu noteikšanas paņēmienus, lai novērtētu tekstu un tā galveno
domu. (VLM.9.2.1.5.)
• Raksta iesniegumu, paziņojumu. (VLM.9.2.1.7.)
• Rediģē savu tekstu. Sniedz konstruktīvu atgriezenisko saiti; izmanto dažādus resursus
teksta uzlabošanai. (VLM.9.2.1.9.)
• Motivēti izvēlas un lieto savā tekstā daudzveidīgu vārdu krājumu un frazeoloģismus,
lai izteiktu savas domas un panāktu noteiktu ietekmi uz adresātu. (VLM.9.3.1.1.)
• Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Nepieciešamības
gadījumā izmanto vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei.
(VLM.9.3.1.4.)
• Izmanto izskaņas -šana, -šanās lietvārdu darināšanā, priedēkļus darbības vārdu
darināšanā un izskaņas -ošs, -oša divdabju darināšanā atbilstoši sava teksta iecerēm.
(VLM.9.3.1.6.)
• Zina un atdala ar pieturzīmēm iespraudumus, savrupinājumus. (VLM.9.3.1.7.)

Ieradumi
• Veido ieradumu cieņpilni rīkoties, pamanot un labojot savas un citu personu valodas
kļūdas runā un rakstos.
(Tikumi – atbildība, gudrība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, darba tikums)

Jēdzieni: paziņojums, iesniegums, divdabis, iespraudums, savrupinājums.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto literāra teksta fragmentu, animācijas filmu, publicistikas tekstu, lietišķu tekstu – paziņojumu, iesniegumu, skolas iekšējās kārtības noteikumus;
veido paziņojumu, iesniegumu, infografiku, bukletu, plakātu, diagrammu, diskusijas kopsavilkumu.
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Temata apguves norise
Mans valodas apguves
ceļš

Pilda diagnosticējošo darbu par iepriekš apgūtajām prasmēm. Veic pašnovērtējumu, ņemot vērā diagnosticējošā darba rezultātus. Formulē un raksta
individuālus mācību mērķus. Dalās ar klasesbiedriem savā pieredzē, kā efektīvāk apgūt valodu.

Kā efektīvāk apgūt
valodu?
Efektīva laika
izmantošana

Veido klasesbiedru nodarbību/laika pavadīšanas veidu sarakstu (domu karte u. c. grafiskie organizatori), izmantojot darbības vārdu nenoteiksmes
formu (Mums patīk spēlēt bumbu.). Veido diagrammu vai infografiku, kurā apkopo iegūtos rezultātus. Raksta secinājumus par iegūtajiem rezultātiem.

Lietvārdi ar izskaņām
-šana, -šanās, to
lietošana.
Darbības vārdi vēlējuma
izteiksmes vienkāršajā
tagadnē.
Iespraudumi manuprāt,
tavuprāt, mūsuprāt,
pēc manām domām,
piemēram u. c.

Salīdzina dažādus lietvārdus ar izskaņām -šana, -šanās un secina, kādos gadījumos šīs izskaņas tiek izmantotas lietvārdu darināšanai.
No nodarbošanās saraksta darbības vārdiem darina lietvārdus ar izskaņām -šana, -šanās (spēlēt – datorspēļu spēlēšana). Pēta dažādus lietvārdu ar
izskaņām -šana un -šanās lietošanas piemērus, aizpilda to locīšanas tabulu un secina, ka atgriezeniskajam lietvārdam ar izskaņu -šanās ir ierobežotas
lietojuma iespējas.
Grupē klasesbiedru laika pavadīšanas veidus, izdomājot kritērijus to grupēšanai.
Skaidro jēdzienus efektīvs/neefektīvs. Salīdzina vārdus efektīgs un efektīvs. Izprot to nozīmes atšķirības un lietojuma iespējas. Diskutē, kas ir/nav
efektīva laika plānošana, izmantošana. Izsakot savu viedokli, lieto iespraudumus manuprāt, tavuprāt, mūsuprāt, pēc manām domām, piemēram u. c.
Salīdzina teikumus ar un bez iespraudumiem, secina, kāda nozīme tekstā ir iespraudumam, ka mutvārdos tas intonatīvi tiek atdalīts ar pauzēm, bet
rakstos – ar pieturzīmēm. Salīdzina ar šīs konstrukcijas lietojumu dzimtajā valodā. Lieto iespraudumus tekstā un atdala ar atbilstošām pieturzīmēm.
Salīdzina savu un klasesbiedra dienaskārtību. Secina, kas ir kopīgs, kas – atšķirīgs. Izsaka ierosinājumus, ko darīt, lai laiku izmantotu efektīvāk (Tu
varētu… Tev vajadzētu… Būtu labi, ja tu…). Raksta ieteikumus klasesbiedriem/ģimenes locekļiem/pats sev, kā efektīvāk plānot laiku, izmanto darbības
vārdus vēlējuma izteiksmes vienkāršajā tagadnē un lietvārdus ar izskaņām -šana, -šanās. Savstarpēji pārbauda un labo darbības vārda vēlējuma
izteiksmes formas, lietvārdu ar izskaņām -šana, -šanās lietojumu un pareizrakstību.
Sadarbojoties raksta un noformē plakātu/infografiku/bukletu “Lai laiku izmantotu efektīvāk…”.
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Stundu un ārpusklases
nodarbību saraksts

Klausās skolotāja stundas sākumā paziņoto ziņu, kurā izmantots savrupināts laika apstāklis (piemēram, trešdien, 14. novembrī, notiks…), pieraksta to.
Pārrunājot noskaidro, kāpēc laika precizējums tiek atdalīts ar pieturzīmēm.

Diskusija.
Paziņojums.
Iesniegums.
Savrupinājumi.

Veido teikumus, izmantojot savrupinātus laika apstākļus vai tā grupas, ievēro interpunkciju.
Monologā, dialogā izsaka viedokli, pauž savu attieksmi gan verbāli, gan neverbāli, izsaka (ne)apmierinātību par stundu sarakstu/ārpusklases nodarbību
sarakstu. Pārrunā un secina, kāda nozīme ir neverbālajai saziņai emociju izpausmē.
Spēlē “Mēmo šovu”, emocijas attēlojot tikai neverbāli. Min klasesbiedru attēlotās emocijas, pastāsta par situāciju, kurā ir saskāries ar šo emociju, dalās
pārdomās.
Raksta paziņojumu par nodarbību atcelšanu, nodarbību vietas, laika maiņu u. c. (arī elektroniskajā saziņā). Izsaka emocijas (gan verbāli, gan neverbāli)
par izmaiņām nodarbību sarakstā.
Aizpilda tabulu, rakstot argumentus (Pēc stundām papildus ir jāapmeklē nodarbības, tāpēc ka…/Pēc stundām papildus nav jāapmeklē nodarbības, jo…).
Diskutē, izsakot argumentētu viedokli par to, vai pēc mācību stundām ir jāapmeklē ārpusklases nodarbības, pulciņi. Izmantojot piedāvātos
kritērijus, vērtē savu prasmi diskutēt – uzklausīt runātāju, iesaistīties sarunā un pamatoti izteikt savu viedokli, uzdot jautājumus. Raksta diskusijas
kopsavilkumu, formulējot tematu, norādot svarīgākos argumentus, secinājumus.
Salīdzina dažādu lietišķo rakstu paraugus, secina, kāda ir iesnieguma uzbūve, kā iesniegums atšķiras no citiem lietišķo rakstu veidiem. Salīdzinot
dažādus iesnieguma variantus, secina, kādi ir tā veidošanas nosacījumi. Veido atgādni, kā rakstīt un noformēt iesniegumu. Raksta iesniegumu skolas
direktoram, izsakot vēlmi apmeklēt ārpusklases nodarbības/pulciņu/studiju. Sniedz atgriezenisko saiti un labo klasesbiedra rakstīto iesniegumu,
izmantojot iepriekš izveidoto atgādni.

Skolas, kabineta,
sporta zāles u. c.
iekšējās kārtības
noteikumi
Darbības vārda
atvasināšana ar
priedēkļiem.
Darbības vārda īstenības
izteiksmes vienkāršo
laiku formas.

Lasa tekstu, kurā ir lietoti darbības vārdi ar dažādiem priedēkļiem. Secina, cik un kādi ir darbības vārdu priedēkļi, sarunā noskaidro, kā priedēklis maina
vārda nozīmi, kā to var noskaidrot. Veido vizuālu atgādni par darbības vārdu priedēkļiem.
Darina jaunus vārdus no darbības vārda teikt, īpašu uzmanību pievēršot darināšanai ar priedēkļiem (pateikt, pateikties, izteikt, izteikties, noteikt, neteikt,
pārteikties, pieteikties u. c.). Izmantojot drukātus un digitālus resursus, noskaidro visu darināto darbības vārdu nozīmi. Lieto ar priedēkli atvasinātos
darbības vārdus dažādos vārdu savienojumos un teikumos.
Veido dialogu lomu spēlēs (skolotājs/bibliotekārs/ēdnīcas darbinieks un skolēns, kas traucē citiem, u. c.). Izsaka emocijas par izjusto lomu spēlē.
Pārrunā, kas ir nepieciešams, lai šādas situācijas nerastos. Diskutē par noteikumu nepieciešamību.
Lasa skolas iekšējās kārtības noteikumus un ar simboliem +/–/? (zinu/nezinu/nav saprotams) atzīmē attiecīgās teksta daļas vai izmanto kādu citu
kritiskās lasīšanas metodi. Atrod sev interesējošus nosacījumus skolas iekšējās kārtības noteikumos, izmantojot teksta caurskatīšanas stratēģiju.
Raksta un noformē savas istabas/darba vietas kārtības noteikumus.
Raksta vēstuli, iesakot, kas būtu jāmaina/jāpapildina skolas iekšējās kārtības noteikumos, adresējot to konkrētam cilvēkam skolā, kas par šiem
noteikumiem ir atbildīgs.
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Uzvedība klasē, skolā,
uz ielas u. c.

Lasa M. Zālītes romāna “Pieci pirksti” nodaļas “Daudz tu zini” fragmentu un, izmantojot detalizētās lasīšanas stratēģiju, atrod neskaidros vārdus,
izteicienus. Noskaidro to nozīmi. Secina, kā vislabāk rīkoties, lai noskaidrotu nezināmu vārdu/vārdu savienojumu nozīmi/skaidrojumu/tulkojumu.

Frazeoloģismi.
Darbības vārdu
atvasināšana ar
priedēkļiem.
Darbības vārds dot
dažādās formās.
Divdabis ar izskaņu -ošs,
-oša.

Salīdzinot dotos vārdu savienojumus, secina, kas ir frazeoloģisms.
Raksta frazeoloģisma definīciju.
Veido darbības vārda dot vienkāršo laiku, saliktās tagadnes un vajadzības izteiksmes formas un iesaista tās teikumos. Darbības vārda formu pārbaudei
izmanto drukātos un digitālos rīkus. Lieto tekstā no darbības vārda dot ar dažādiem priedēkļiem atvasinātus darbības vārdus.
Izvēlas attēlu un pamato, kāpēc tas ir saistīts ar vārdu uzvedība. Atrod attēlam atbilstošu frazeoloģismu, skaidro to.
Lasa M. Laukmanes stāsta “Piezvani Adrijai Elzai” fragmentu, lai analizētu galvenās varones rīcību, raksturotu to.
Atrod M. Laukmanes teksta fragmentā divdabjus ar izskaņu -ošs, -oša. Secina, kādu teikuma konstrukciju vietā tiek lietots divdabis, kā to darina.
Darina jaunus divdabjus ar izskaņu -ošs, -oša, lieto tos teikumos.
Skatās animācijas filmu “Si-si-dra” (Rīgas Kinostudija, 1977). Analizē un secina, kā uzvedās zēns. Salīdzina zēna uzvedību ar skolā/uz ielas/sabiedriskā
vietā redzēto. Izsaka savas emocijas. Skaidro sliktas uzvedības cēloņus. Secina, kā frazeoloģismi (piemēram, kā mucā audzis, pa spundi barots; likt aiz
auss; kā uz adatām) saistīti ar animācijas filmas saturu.
Lasa sabiedriskajos medijos aktuālu rakstu par neatbilstošu bērnu/jauniešu uzvedību. Izmanto caurskatīšanas stratēģiju, atrod tekstā atslēgvārdus.
Nosaka teksta tematu un formulē galveno domu. Secina, vai atrastie atslēgvārdi bija noderīgi teksta galvenās domas formulēšanā. Reflektē par to,
cik svarīgi ir prast atrast tekstā atslēgvārdus, kādos gadījumos šī prasme var noderēt.
Diskutē par uzvedības problēmu cēloņiem skolā. Raksta diskusijas kopsavilkumu (secinājumus).
Raksta un noformē rakstu skolas tīmekļvietnei ar ieteikumiem, kā uzlabot uzvedību skolā mācību un starpbrīžu laikā, kā un kāpēc mainīt iekšējās
kārtības noteikumus u. tml.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Frazeoloģismi. Paziņojums un iesniegums. Iespraudumi, savrupinājumi.

Sociālās zinības

Skolas, kabineta iekšējās kārtības noteikumi, uzvedības normas skolā un ārpus tās.

Dizains un tehnoloģijas

Lietišķo rakstu noformējums datorrakstā, infografikas veidošana.
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7.1. Mēs skolā

7.2. Mēs mājās

7.3. Mēs sabiedrībā

7.4. Mēs pasaulē

7.5. Mēs sabiedrībā

Laiks skolā, tā izmantošana

Mūsu mājdzīvnieki

Emociju pasaulē

Sociālie tīkli

Kā top pasākums?

Kā raksta paziņojumu
un iesniegumu?
Kā diskutēt, kā iesaistīties
diskusijā?
Kā noskaidrot tekstā nezināmos
vārdus un frāzes?
Kas ir frazeoloģisms?

Kā rakstīt diagrammas aprakstu?
Kāpēc frazeoloģismi dažādās
valodās atšķiras?
Kā izsaka noteiktības kategoriju
latviešu valodā?
Kad lieto darbības vārda
saliktās tagadnes formas?

Kā vēstule atšķiras no
e-pasta vēstules?
Kā izteikt emocijas rakstiski?
Ka plānot un rakstīt radošu
darbu (pasaku)?
Kā uzrakstīt iesniegumu
un paskaidrojumu?

Kas ir digitālā vizītkarte?
Kāpēc darbības vārdam ir
darāmā un ciešamā kārta?
Kas veido autora individuālo stilu?
Vai vārdi no citām valodām ir
nepieciešami latviešu valodā?

Kā atšķiras fakts no viedokļa?
Kas ir scenārijs? Kā to uzrakstīt?
Kā dažādi var izteikt īpašības
vārda vispārāko pakāpi?
Kas ir svešvārds?

7.2. Mēs mājās. Mūsu mājdzīvnieki
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 20 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Aptaujāt klasesbiedrus vai citus jauniešus par mājdzīvniekiem, apkopot rezultātus dia
grammā un mācīties rakstīt diagrammas aprakstu, ievērojot loģisku teksta struktūru.
Salīdzināt frazeoloģismus dažādās valodās, lai secinātu, kādas kultūrvēsturiskās atšķirības
veicinājušas to izveidi; pilnveidot prasmi lietot apgūtos frazeoloģismus savā tekstā.
Izpētīt un vērtēt dzīvnieku patversmju tīmekļvietnes, lai stāstītu, kāda veida informācija ir
pieejama, kā tā ir strukturēta un kas būtu uzlabojams, lai tīmekļvietne būtu pilnīgāka un
vieglāk pārskatāma.
Skatoties animācijas filmu un veidojot tās sižeta atstāstījumu, secināt, kādas valodas
prasmes un zināšanas ir nepieciešamas teksta veidošanai.

Lasot un aplūkojot dzejas, prozas un dramaturģijas tekstu fragmentus, secināt, kādas
iezīmes ir katram no šiem literatūras veidiem. Lasot literāru tekstu par cilvēka un dzīvnieka
attiecībām, vērtēt cilvēka attieksmi pret dzīvniekiem, secināt, kādas ir varoņa emocijas un
to izteikšanas veids.
Pilnveidot prasmi lietot valodu daudzveidīgās gramatiskās konstrukcijās – darbības vārdus
īstenības izteiksmes vienkāršajos laikos un saliktajā tagadnē, īpašības vārdus ar noteikto
galotni.
Attīstīt prasmi lietot pieturzīmes teikumos ar tiešo runu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Lai uzrakstītu labu radošo darbu, nepietiek ar fantāziju vien. Ir nepieciešamas dažādas
prasmes un zināšanas par teksta veidošanu un pareizrakstību. (V.Li.2.)
• Darbības vārdu priedēkļi maina vārda nozīmi. Jaundarināto vārdu nozīmi var pārbaudīt
vārdnīcā. (V.Li.3.)
• Darbības vārdu saliktajā tagadnē lieto, ja runā par pabeigtu darbību. (V.Li.3.)
• Īpašības vārdam ir gan nenoteiktā, gan noteiktā galotne. Noteikto galotni lieto, ja pirms
īpašības vārda ir atsevišķi vietniekvārdi, lietvārds ģenitīvā vai arī īpašības vārds ir lietots
vispārākajā pakāpē. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Izsaka un skaidro savas emocijas, paužot viedokli par dzīvnieku un cilvēku
savstarpējām attiecībām, cilvēku atbildību par dzīvniekiem un labdarības nozīmi
mūsdienu sabiedrībā, brīvprātīgo darbu.
Teksts un tekstveide
• Raksturo literāra darba varoni, vērtē tā rīcību, izsaka savas pārdomas par tekstā atklāto
situāciju, salīdzina ar savu pieredzi.
• Lieto apgūtos frazeoloģismus daudzveidīgās saziņas situācijās, veido izpratni
par frazeoloģismu rašanos un to atšķirībām dažādās kultūrās.
• Patstāvīgi plāno un raksta diagrammas aprakstu, ievērojot tā loģisku uzbūvi
(ievads, galvenā daļa un nobeigums), atstāstījumu par animācijas īsfilmā redzēto.
• Mācās atšķirt literatūras veidus (proza, dzeja, dramaturģija), vērtējot teksta struktūru
un citas pazīmes.
Valodas struktūra
• Lieto darbības vārda īstenības izteiksmes vienkāršo laiku formas.
• Veido un lieto savā tekstā darbības vārda saliktās tagadnes formas.
• Mācās lietot īpašības vārdu ar noteikto galotni (nosaucot īpašību vispārākajā pakāpē,
izsakot piederību ar lietvārdu ģenitīvā vai piederības vietniekvārdu).
• Nosaka darbības vārdu un īpašības vārdu gramatiskās kategorijas, lieto atbilstošu
terminoloģiju.
• Lieto pieturzīmes teikumos ar saikļiem jo, tāpēc ka, tādēļ, tādēļ ka, kaut arī, izsakot
pamatojumu.
• Lieto pieturzīmes teikumos ar tiešo runu.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Lasa ar izpratni satura, uzbūves un žanra ziņā atšķirīgus tekstus, saskatot valodas lietojuma
būtiskākās īpatnības. Analizē un skaidro tekstu, novērtē savu izpratni. Salīdzina izlasīto
ar iepriekš zināmo; nosaka, kādas pārdomas izlasītais teksts ir radījis. (VLM.9.1.1.3.)
• Raksturo saziņas dalībnieku, savas un literāro tēlu emocijas, iemeslus, kas tās ir
radījuši. Raksturo literāra darba noskaņu. Analizē un lieto verbālos un neverbālos
saziņas līdzekļus, lai paustu emocijas; pamato savu viedokli. (VLM.9.1.1.8.)
• Analizē un vērtē vecumposmam atbilstošu literāro darbu kompozīciju un izteiksmes
veidu. Izsaka viedokli par literārā darba kvalitāti. (VLM.9.2.1.1.)
• Detalizēti pamato viedokli par teksta nolūku un noskaņu, personu rīcību un izjūtām,
notikumu cēloņiem un sekām. Novērtē autora individuālo valodas stilu un tā
ietekmi uz adresātu. Pamatojumam izmanto argumentētus izteikumus un atbilstošu
terminoloģiju. (VLM.9.2.1.4.)
• Patstāvīgi izvirza mērķi un organizē teksta plānošanas procesu, izvēloties sev
piemērotu ideju un domu pieraksta veidu. Reflektē un izvērtē to, apspriežoties par
teksta saturu un uzbūvi ar citiem. Raksta ar personisko pieredzi, izdomu un fantāziju
saistītus tekstus. (VLM.9.2.1.6.)
• Motivēti izvēlas un lieto savā tekstā daudzveidīgu vārdu krājumu un frazeoloģismus,
lai izteiktu savas domas un panāktu noteiktu ietekmi uz adresātu. Iesaistās sarunās
par valodas jautājumiem, lietojot atbilstošu terminoloģiju. (VLM.9.3.1.1.)
• Raksta darbības vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām.
Nepieciešamības gadījumā izmanto vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas
valodas pilnveidei. Pamato noteikta avota izvēli. (VLM.9.3.1.4.)
• Apzināti izvēlas un lieto īpašības vārdus ar noteikto galotni, darbības vārdus īstenības
izteiksmes vienkāršajos laikos un saliktajā tagadnē. Nosaka vārdu piederību vārdšķirai
un vārdu gramatiskās formas. (VLM.9.3.1.5.)
• Izmanto latviešu valodas darbības vārdu priedēkļus atbilstoši sava teksta iecerēm.
(VLM.9.3.1.6.)
• Veidojot teikumus ar saikļiem jo, tāpēc ka, tādēļ, tādēļ ka, kaut arī un teikumus ar tiešo
runu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas, pamato interpunkcijas zīmju
lietojumu savā un citu tekstā. (VLM.9.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu apzināties, ka teksta veidošana ir ilgstošs, secīgs un rūpīgs darbs.
(Tikumi – centība, gudrība; vērtība – darba tikums)
• Veido ieradumu paust tikai pārbaudītu, uzticamu un pašam saprotamu informāciju.
(Tikumi – atbildība, godīgums)

Jēdzieni: darbības vārda saliktā tagadne, īpašības vārda noteiktā galotne, piebilde, tiešā runa.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto animācijas īsfilmu, dzīvnieku patversmju tīmekļvietnes, literāru tekstu, diagrammu;
veido diagrammas aprakstu, atstāstījumu, plakātu, videoklipu.

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

218

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

Temata apguves norise
Kas ir populārāks –
suns vai kaķis?

Izsaka minējumu, kurš mājdzīvnieks ir populārāks klasesbiedru/jauniešu vidū. Veido aptauju “Kas ir tavs mājdzīvnieks?” vai “Kurš mājdzīvnieks tev
patīk vislabāk?”, balsojot tiešsaistē vai atzīmējot atbildes uz tāfeles.

Diagrammas saturs
un tās apraksts.

Apkopo iegūtos rezultātus, atspoguļo tos diagrammā. Raksta diagrammas aprakstu, ievērojot loģisku izklāsta secību (Tika aptaujāti… Diagrammā
redzams, ka… Apkopojot rezultātus, var secināt, ka … Aptaujas rezultāti liecina, ka… utt.). Savstarpēji vērtē diagrammas aprakstu, raksta ieteikumus tā
uzlabošanai.

Tur tas suns aprakts

Salīdzina frazeoloģismus, kuros ir izmantoti vārdi suns un kaķis, dažādās valodās (piemēram, latviešu, krievu, angļu valodā), secina, kas tiem ir kopīgs,
kas – atšķirīgs (piemēram, frazeoloģismos izmantotie lietvārdi).

Frazeoloģismu izcelsme
un atšķirība dažādās
valodās.
Īpašības vārdi ar noteikto
galotni.

Izsaka minējumus, kāpēc frazeoloģismi dažādās valodās atšķiras.
Meklē informāciju, faktus, lai pamatotu savu viedokli.
Pārrunā iespējamo frazeoloģismu izcelsmi, pamatojot izteiktos minējumus.
Secina, kā, pētot frazeoloģismu uzbūvi un nozīmi, atklājas kultūrvēsturiskās atšķirības to izveidē.
Salīdzina teikumos iesaistīto īpašības vārdu galotnes. Secina, ka īpašības vārdus ar noteikto galotni lieto, ja īpašības vārds ir vispārākajā pakāpē
vai izsaka piederību kopā ar lietvārdu ģenitīvā (draudzenes gudrais suns) vai piederības vietniekvārdiem mans, tavs u. c. (mana lielā māsa). Salīdzina
noteiktības kategoriju dažādās valodās, piemēram, latviešu, krievu, angļu, vācu, franču u. c. Secina, kā noteiktība tiek izteikta dažādās valodās.
Iesaista teikumos īpašības vārdus ar noteikto galotni.
Iesaista teikumos lietvārdu suns. Noskaidro frazeoloģismu pazīt kā raibu suni; tur tas suns aprakts; kā nopērts suns un sakāmvārdu tas jau skatās suņa
acīm; kas cits sunim asti cels, ja ne pats; kā suni piemin, tā suns klāt; suns jāglauda pa spalvai; dzīvo kā suns ar kaķi; pašu suni var vieglāk pārkāpt nekā asti
nozīmi un lietošanas iespējas.
Lieto tekstā frazeoloģismus un sakāmvārdus ar vārdu suns.

Dāvana
Darbības vārda vienkāršā
pagātne.

Sakārto dotos vārdu savienojumus tā, lai veidotos secīgs stāstījuma plāns. Secina, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas (vārdu krājums,
darbības vārdu formu darināšana, tekstveide, prasme lietot pieturzīmes u. c.), lai uzrakstītu loģisku stāstījumu. Izveido kritērijus, pēc kuriem vērtēs
uzrakstīto atstāstījumu.
Skatās animācijas īsfilmu “Dāvana” (Vides Filmu Studija, 2004) un sakārto darbības atbilstoši animācijas īsfilmā redzētajam sižetam. Raksta (individuāli
vai grupā) animācijas īsfilmas atstāstījumu, izmantojot darbības vārda īstenības izteiksmes vienkāršās pagātnes formas. Grupā vērtē darbības vārdu
pareizrakstību, labo. Sniedz atgriezenisko saiti, izmantojot izveidotos kritērijus.
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Labdarība, iespējas
palīdzēt
Darbības vārda vienkāršo
laiku formas.
Darbības vārda saliktā
tagadne.
Tiešā runa.

Raksta un pārī/grupā pārrunā, kas ir labs darbs. Stāsta, kad pēdējo reizi ir kādam palīdzējis (Es esmu palīdzējis… Es nekad neesmu palīdzējis …). Salīdzina
teikumus ar darbības vārdiem vienkāršajā un saliktajā pagātnē. Secina, kādas ir abu darbības vārda laiku lietošanas atšķirības (izmanto laika līniju
u. c. grafiskos organizatorus). Individuāli veido atgādni par darbības vārda saliktās tagadnes formu veidošanu. Veido darbības vārda saliktās tagadnes
formas, lieto tās tekstā.
Skaidro, kas ir labdarība. Klasē vienojas par veiksmīgāko definīciju/skaidrojumu.
Meklē informāciju, kādas ir iespējas nodarboties ar labdarību (kādas labdarības organizācijas ir Latvijā). Diskutē par labdarības nozīmi.
Iepazīstas ar dažādu dzīvnieku patversmju tīmekļvietnēm. Izvēlas vienu dzīvnieku patversmes tīmekļvietni, izpēta to, apkopo informāciju un klasē
stāsta, kādu informāciju tajā var atrast, kādas sadaļas tajā ir izmantotas, ko varētu uzlabot, kas tajā ir interesants.
Veido sarakstu ar labajiem darbiem, kurus cilvēki var veikt dzīvnieku labā. Analizē un izsaka cēloņus, kāpēc dzīvnieki nonāk uz ielas (izmanto saliktus
pakārtotus teikumus ar saikļiem jo, tāpēc ka, tādēļ, tādēļ ka, kaut arī u. c.).
Veido teikumus, savienojot kartītes, uz kurām ir piebildes un tiešās runas. Secina, kas ir piebilde, kur tā var atrasties teikumā, kādas pieturzīmes lieto
teikumos ar tiešo runu.
Iztēlojas, ko varētu teikt pamests dzīvnieks, un raksta to, izmantojot tiešo runu.
Veido sarakstu ar labajiem darbiem, kurus var darīt/dara/darīs dzīvnieku labā. Lieto darbības vārdus dažādos laikos. Diskutē par atbildību pret
dzīvniekiem un iesaka problēmu risinājumus.
Noformē/elektroniski veido plakātu vai filmē videoklipu, kurā aicina rīkoties atbildīgi, pievērsties labdarībai, pieņemt ģimenē suni/kaķi/citu
mājdzīvnieku.

Cilvēkam vajag suni
Literatūras veidi,
to pazīmes.

Salīdzina dzejas, prozas un dramaturģijas tekstu fragmentus, analizē to uzbūves īpatnības. Secina, kas raksturīgs katram literatūras veidam, pazīmes
raksta grafiskā organizatorā.
Lasa literāra teksta (prozas) fragmentu par atbildību pret dzīvniekiem. Formulē teksta problēmu un tematu. Nosaka galveno varoni, raksturo varoņa
emocijas, pamato tās ar citātiem.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda) un
svešvalodas

Frazeoloģismi un to atšķirības dažādās valodās.

Literatūra

Literatūras veidi un to pazīmes.

Sociālās zinības

Labdarība, atbildība par dzīvnieku, pilsoniskā līdzdalība kā vērtība.

Matemātika

Diagrammu veidošana, procentu aprēķināšana, vidējā aritmētiskā aprēķināšana.

Datorika

Plakāta, elektroniskas prezentācijas, videoieraksta veidošana.

Metodiskais komentārs
Veidojot aptauju “Kas ir tavs mājdzīvnieks?” vai “Kurš mājdzīvnieks tev patīk vislabāk?”,
klasē iespējams izmantot vairākus paņēmienus. Vienkāršākais veids – nerunājot un ne
apspriežoties skolēni pa vienam dodas pie tāfeles un raksta savu mīļāko mājdzīvnieku. Ja šis
dzīvnieks jau ir uzrakstīts, pievelk klāt svītriņu vai plusiņu. Pēc tam skolēniem ir jāizmanto
matemātikā apgūtās prasmes, lai apkopotu rezultātus un veidotu diagrammu.
Ja skolā tiek nodrošināts bezvadu internets un skolēniem stundā ir pieejami mobilie tālruņi,
var izmantot kādu no lietotnēm, kurā ir iespēja skolēniem pašiem veidot aptaujas un tiek
apkopotas atbildes. Ja izvēlas piedāvāt gatavus atbilžu variantus, nav nepieciešams veltīt
laiku diagrammas veidošanai, jo tā automātiski tiek veidota jau balsošanas laikā.
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7.1. Mēs skolā

7.2. Mēs mājās

7.3. Mēs sabiedrībā

7.4. Mēs pasaulē

7.5. Mēs sabiedrībā

Laiks skolā, tā izmantošana

Mūsu mājdzīvnieki

Emociju pasaulē

Sociālie tīkli

Kā top pasākums?

Kā raksta paziņojumu
un iesniegumu?
Kā diskutēt, kā iesaistīties
diskusijā?
Kā noskaidrot tekstā nezināmos
vārdus un frāzes?
Kas ir frazeoloģisms?

Kā rakstīt diagrammas aprakstu?
Kāpēc frazeoloģismi dažādās
valodās atšķiras?
Kā izsaka noteiktības kategoriju
latviešu valodā?
Kad lieto darbības vārda
saliktās tagadnes formas?

Kā vēstule atšķiras no
e-pasta vēstules?
Kā izteikt emocijas rakstiski?
Ka plānot un rakstīt radošu
darbu (pasaku)?
Kā uzrakstīt iesniegumu
un paskaidrojumu?

Kas ir digitālā vizītkarte?
Kāpēc darbības vārdam ir
darāmā un ciešamā kārta?
Kas veido autora individuālo stilu?
Vai vārdi no citām valodām ir
nepieciešami latviešu valodā?

Kā atšķiras fakts no viedokļa?
Kas ir scenārijs? Kā to uzrakstīt?
Kā dažādi var izteikt īpašības
vārda vispārāko pakāpi?
Kas ir svešvārds?

7.3. Mēs sabiedrībā. Emociju pasaulē
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 20 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Mācīties izprast cilvēku emocijas un daudzveidīgi izteikt savas emocijas gan mutvārdu, gan
rakstiskā saziņā, rakstot un atbilstoši noformējot e-pasta vēstuli.
Salīdzinot iesnieguma un paskaidrojuma uzbūvi, secināt par kopīgo, lai spētu patstāvīgi
rakstīt šos tekstus, iejūtoties literāra tēla lomā.
Pilnveidot prasmi analizēt literāru tekstu, raksturojot noskaņu, tajā atklāto problemātiku
un tēlus.
Analizējot izmantotos teksta veidošanas līdzekļus, mācīties novērtēt literāra teksta valodu,
uztvert tekstu kā valodas bagātināšanas līdzekli.

Pilnveidot prasmi lietot tekstā darbības vārdus dažādās īstenības izteiksmes formās vienkāršajos laikos un saliktajā tagadnē.
Pilnveidot izpratni par lietvārdu darināšanu ar dažādām izskaņām, pētot lietvārdus ar
izskaņu -elis, -ele.
Pilnveidot prasmi plānot un pakāpeniski rakstīt radošo darbu, ievērojot tā rakstīšanas posmus, izmantojot dažādus paņēmienus teksta uzlabošanai, arī lūdzot atgriezenisko saiti par
savu darbu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Kulturāls runātājs un rakstītājs rada pozitīvu iespaidu par sevi. Par runas un rakstu
kultūru liecina gan valodas pareizība, gan žesti, mīmika un ķermeņa valoda. (V.Li.1.)
• Literārs teksts ietver daudz interesantas informācijas. Lai šo informāciju saprastu,
teksta saturā ir rūpīgi jāiedziļinās. (V.Li.2.)
• Latviski uzrakstīta teksta analīzei var izmantot tos pašus paņēmienus, kurus izmanto
dzimtās valodas tekstu analizēšanai. (V.Li.2.)
• Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi bagātina literāra darba valodu. Tie dod iespēju
iztēloties daudz vairāk, nekā ikdienā redzam sev apkārt. (V.Li.2.)
• Vēstule un e-pasta vēstule atšķiras ar uzbūvi tikai ievadā un nobeigumā. Teksta
galvenajā daļā jāievēro tie paši nosacījumi, kas rakstot parasto vēstuli. (V.Li.2.)
• Pasaka ir radošs darbs, kurā nepieciešama izdoma un fantāzija. Lai pasaku uzrakstītu,
ir rūpīgi jāsagatavojas un jāievēro teksta veidošanas posmi. (V.Li.2.)
• Iesniegumam un paskaidrojumam ir līdzīga uzbūve. Pareizi izkārtots teksts palīdz labāk
uztvert sniegto informāciju un liecina par lietpratīgu valodas lietotāju. (V.Li.2.)
• Atsevišķus lietvārdus ar izskaņu -elis, -ele lieto, ja vēlas izteikt nicinājumu, negatīvu
attieksmi. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Ievēro saziņas kultūru dažādās saziņas situācijās, izmantojot atbilstošus verbālos
un neverbālos saziņas līdzekļus.
Teksts un tekstveide
• Mācās rakstīt un atbilstoši noformēt e-pasta vēstuli.
• Analizē literāru tekstu, nosakot teksta noskaņu, problēmas, raksturojot tēlus
un vērtējot to rīcību.
• Saskata tekstā pārnestā nozīmē lietotus vārdus un vārdu savienojumus (frāzes),
tēlainās izteiksmes līdzekļus un vērtē to nozīmi.
• Raksta un patstāvīgi noformē iesniegumu un paskaidrojumu.
• Patstāvīgi organizē teksta plānošanu un rakstīšanu, rakstot pasaku.
• Iegūst un sniedz atgriezenisko saiti par rakstu darbu.
Valodas struktūra
• Daudzveidīgi lieto dažādas darbības vārdu īstenības izteiksmes formas, arī darbības
vārdus ar dažādiem priedēkļiem.
• Tekstā lieto darbības vārdus saliktajā tagadnē.
• Veido izpratni par lietvārdu ar izskaņu -elis, -ele nozīmes niansēm, attīsta prasmi tos
lietot atbilstošās situācijās.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Pamana un raksturo saziņas dalībnieku attieksmi vienam pret otru. Analizē un vērtē
dzirdēto un redzēto, argumentējot savu viedokli. (VLM.9.1.1.2.)
• Lasa ar izpratni literāru pasaku, saskatot valodas lietojuma būtiskākās īpatnības.
Analizē un skaidro tekstu, novērtē savu izpratni. Salīdzina izlasīto ar iepriekš zināmo;
nosaka, kādas pārdomas izlasītais teksts ir radījis. (VLM.9.1.1.3.)
• Iesaistās daudzveidīgās saziņas situācijās, izmantojot kontekstam piemērotus verbālos
un neverbālos saziņas līdzekļus. Ievēro saziņas kultūru, apzinoties tās lomu sociālo
kontaktu un sadarbības veidošanā. (VLM.9.1.1.5.)
• Variē un pielāgo mutvārdu tekstu un rakstu darbu saturu, uzbūvi un apjomu atkarībā
no saziņas veida, arī e-saziņā. (VLM.9.1.1.7.)
• Raksturo literāra darba noskaņu. Analizē un lieto verbālos un neverbālos saziņas
līdzekļus, lai paustu emocijas; pamato savu viedokli. (VLM.9.1.1.8.)
• Ievēro runātāja un rakstītāja kultūru daudzveidīgās saziņas situācijās, arī digitālajā vidē.
(VLM.9.1.1.9.)
• Izsaka un argumentē savu viedokli par literārajā darbā pausto problemātiku, tēliem
un tēlu rīcību. Izmanto dzimtajā valodā apgūtās zināšanas par daiļdarba analīzes
paņēmieniem. (VLM.9.2.1.2.)
• Saskata literārajā darbā izmantotos tēlainās izteiksmes līdzekļus, interpretē to nozīmi
tekstā. Vērtē literārā teksta valodas savdabību, nozīmi tēlu un to rīcības raksturojumā,
notikumu un vides aprakstā, kā arī attēlotā laikmeta atspoguļojumā. (VLM.9.2.1.3.)
• Patstāvīgi izvirza mērķi un organizē teksta plānošanas procesu, izvēloties sev
piemērotu ideju un domu pieraksta veidu. Reflektē un izvērtē to, apspriežoties
par teksta saturu un uzbūvi ar citiem. Raksta pasaku. (VLM.9.2.1.6.)
• Raksta patstāvīgi iesniegumu, paskaidrojumu, e-pasta vēstuli. (VLM.9.2.1.7.)
• Raksta darbības vārdu īstenības izteiksmes vienkāršo laiku un saliktās tagadnes formas
atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Nepieciešamības gadījumā izmanto
vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei. (VLM.9.3.1.4.)
• Izmanto izskaņas -elis, -ele lietvārdu darināšanā, priedēkļus darbības vārda darināšanā
atbilstoši sava teksta iecerēm un savam individuālajam stilam. (VLM.9.3.1.6.)

Ieradumi
• Veido ieradumu apzināties teksta veidošanu kā ilgstošu, secīgu un rūpīgu darba
procesu.
(Tikumi – centība, gudrība; vērtība – darba tikums)
• Veido ieradumu lasīt augstvērtīgus literārus darbus un aizgūt no tiem ierosmes
savas valodas attīstībai.
(Tikumi – centība, gudrība; vērtība – kultūra)

Jēdzieni: iesniegums, paskaidrojums, tautas un literārā pasaka, e-pasta vēstule.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto iesniegumu, paskaidrojumu, literāro pasaku, vēstuli, e-pasta vēstuli, publicistikas tekstu;

veido e-pasta vēstuli, iesniegumu, paskaidrojumu, varoņa raksturojumu, literāro pasaku, plakātu, rakstu skolas tīmekļvietnei.
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Temata apguves norise
Kā es jūtos dažādās
situācijās? Emociju
daudzveidība
E-pasta vēstule.
Darbības vārdu just,
justies atvasināšana ar
priedēkļiem. Īstenības
izteiksmes vienkāršie
laiki.

Darina ar priedēkļiem jaunus vārdus no darbības vārdiem just, justies un noskaidro to nozīmi.
Lasa tekstu, kurā ir lietoti darbības vārdi just, justies dažādās formās; izmantojot dotās formas, aizpilda darbības vārda locīšanas tabulu. Iesaista
darbības vārdus just, justies (ar un bez priedēkļiem) teikumos.
Atrod dotajiem emociju nosaukumiem atbilstošus attēlus. Grupē emociju nosaukumus pēc paša izvēlētiem kritērijiem.
Salīdzina lietvārdu (emociju nosaukumu) skaitļa kategoriju latviešu un dzimtajā valodā, secina, kādas ir atšķirības. Veido individuālu atgādni
par emociju nosaukumu skaitļa kategoriju. Izsaka viedokli, pamato, kāpēc emocijzīmes ir/nav noderīgas rakstiskajā saziņā.
Izsaka pieņēmumu, kāpēc/kad/kur/kā radušās emocijzīmes/kas tās radījis. Lasa informatīvu tekstu par emocijzīmju rašanos un secina, vai minējumi
ir patiesi/nepatiesi.
Raksta stāstījumu par sajūtām vienas darba dienas garumā. Savstarpēji labo un sniedz atgriezenisko saiti par stāstījumu.
Salīdzina e-pasta vēstuli ar parastu vēstuli un secina, kādas ir atšķirības, apkopo tās grafiskajā organizatorā. Noformē stāstījumu par sajūtām vienas
darba dienas garumā kā e-pasta vēstuli. Nosūta to skolotājam.
Skaidro frazeoloģismus, kuru nozīme saistīta ar vārdu iejusties (piemēram, iekāpt cita zābakos, iejusties cita ādā, redzēt situāciju cita acīm). Salīdzina tos
ar frazeoloģismiem dzimtajā valodā/svešvalodā. Iesaista frazeoloģismus tekstā.
Iejūtas piedāvāto situāciju lomās un veido dialogu. Stāsta un pamato, kā jutās dotajā situācijā.

M. Cielēna
“Sāpes vieta”

Lasa M. Cielēnas pasakas “Sāpes vieta” fragmenta divus variantus. Secina, kas atšķiras abos teksta fragmentos – sinonīmi, salīdzinājumi, īpašības
vārdi, pārnestā nozīmē lietoti vārdi, vārdu savienojumi. Secina, kāda ir tekstā lietotā valoda, pamato savu viedokli.

Literārā pasaka.
Iesniegums,
paskaidrojums.
Lietvārdi ar izskaņu
-elis, -ele.

Salīdzina lietvārdu jaka – jaķele, roka – roķele, bērns – bērnelis nozīmi, izmantojot vārdnīcu. Secina, kāda ir vārda emocionālā nokrāsa atvasinājumos
ar izskaņu -elis, -ele. Darina citus lietvārdus ar izskaņu -elis, -ele, lieto tos tekstā.
Prognozē pasakas notikumus, pamatojot savu viedokli. Lasa M. Cielēnas pasakas “Sāpes vieta” nākamo fragmentu un salīdzina ar izteikto prognozi.
Raksturo pasakas tēlus, pamatojot ar tekstu. Atrod dotajiem vārdiem sinonīmus tekstā.
Salīdzina un secina, ka iesniegumam un paskaidrojumam ir vienāda uzbūve. Veido atgādni par iesnieguma/paskaidrojuma uzbūvi. Iejūtoties pasakas
varoņa vietā, raksta iesniegumu un paskaidrojumu.
Atrod pasakā atziņu un izsaka par to viedokli, saistot ar savu pieredzi. Salīdzina tautas pasaku un literāro pasaku, secina, kādas ir literārās pasakas
pazīmes. Ievērojot teksta rakstīšanas posmus, raksta pasaku par kādu no dotajiem tēliem.

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

225

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

Emocionālā vardarbība

Noskaidro, kāda ir vārdu vardarbība, varmāka nozīme, noskaidrojot, no kādiem vārdiem tie radušies.

Darbības vārda
vienkāršie laiki.
Darbības vārda saliktā
tagadne.

Latviski skaidro angļu valodas vārdu mobbing, bullying un bossing nozīmi; lieto kopdzimtes lietvārdus (varmāka, paziņa).
Skaidro, kā saprot jēdzienu emocionālā vardarbība, izmanto skaidrojumā darbības vārdus apsaukāt, ignorēt, grūstīt, sūdzēties, kaunināt, kaunēties u. c.
Iejūtas lomu spēlē (skolēns – skolēns, skolēns – skolotājs, skolēns – sociālais darbinieks, skolēns – psihologs, skolēns – atbalsta dienesta darbinieks),
kurā mācās izstāstīt, palūgt palīdzību, informēt par notikušo u. c. Lasa publicistikas tekstu par emocionālo vardarbību skolā. Veido daudzveidīgus
jautājumus un atbild uz uzdotajiem jautājumiem.
Lasa Izglītības likuma 54. pantu “Izglītojamā pienākumi”, iesaistās diskusijā par lasīto.
Plāno, raksta melnrakstu, rediģē, raksta tīrrakstu rakstam skolas tīmekļvietnei par emocionālo vidi skolā, izsakot priekšlikumus, kā panākt, lai skolā
ir draudzīga, emocionāli atbalstoša vide.
Veido plakātu “Ko darīt, ja esi kļuvis par vardarbības upuri?”, lietojot darbības vārdus saliktajā tagadnē (esi kļuvis, esi apjucis, esi nobijies u. c.).

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Lietvārda skaitļa kategorijas atšķirības, literārās pasakas analīze.

Svešvaloda

Jēdzienu mobings un bosings izpratne.

Sociālās zinības

Attiecības klasē, skolā, sabiedrībā, vardarbība ģimenē, skolā.

Datorika

E-pasta vēstules rakstīšana un noformēšana.
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Metodiskais komentārs
Uzsākot apakštemata “Kā es jūtos dažādās situācijās? Emociju daudzveidība” apguvi, skolotājs ierosmei var piedāvāt dažas situācijas, kuras skolēniem varētu radīt atšķirīgas emocijas
(piemēram, šodien latviešu valodas stundā spēlēsim spēli; šodien varēsiet izmantot mobilā tālruņa lietotnes; šodien rakstīsim kontroldarbu u. c.). Pēc tam ieteicams pārrunāt šādus jautājumus: Ko jūs izjutāt? Kā izteicāt/atklājāt savas emocijas?
No emociju nosaukumiem (lietvārdiem) ieteicams darināt atbilstošus divdabjus, īpašības
vārdus, apstākļa vārdus, lai paplašinātu vārdu krājumu un dažādotu izmantojamās sintaktiskās konstrukcijas (mīlestība – iemīlējies, dusmas – dusmīgs, pārsteigums – pārsteigts; es (iz)
jūtu/mani pārņem dusmas/es esmu dusmīgs).
Lasot M. Cielēnas literāro pasaku “Sāpes vieta”, tiek attīstīta detalizētās lasīšanas stratēģija.
Viens no uzdevumiem ir noskaidrot, kāda ir tekstā lietotā valoda – bagāta, nabadzīga, vienkārša, sarežģīta u. c. Lai šo uzdevumu veiktu, skolēni salīdzina divus teksta variantus: viens
ir oriģinālais teksts un otrs – pārveidots, bez tēlainās izteiksmes līdzekļiem, bez īpašības
vārdiem u. c. teksta elementiem, kuri bagātina valodu.
Apgūstot jaunas mācīšanās stratēģijas, ieteicams rosināt skolēnus jauno vārdu apguvē
izmēģināt asociācijas, vizualizēšanu, drāmas elementus, vārdu iesaistīšanu savā tekstā u. c.
Var veidot vārdu kartes (lapa sadalīta 4 kvadrātos – nezināmais vārds/asociācija/skaidrojums/savs teksts).
Strādājot ar frazeoloģismiem, klasē jānodrošina iespēja izmantot drukātās frazeoloģismu
vārdnīcas un interneta resursus. Skolēniem jāskaidro, kā noteikt, kurš frazeoloģismā ir
pamatvārds, kā meklēt frazeoloģismus vārdnīcā – arī elektroniskajā.
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7.1. Mēs skolā

7.2. Mēs mājās

7.3. Mēs sabiedrībā

7.4. Mēs pasaulē

7.5. Mēs sabiedrībā

Laiks skolā, tā izmantošana

Mūsu mājdzīvnieki

Emociju pasaulē

Sociālie tīkli

Kā top pasākums?

Kā raksta paziņojumu
un iesniegumu?
Kā diskutēt, kā iesaistīties
diskusijā?
Kā noskaidrot tekstā nezināmos
vārdus un frāzes?
Kas ir frazeoloģisms?

Kā rakstīt diagrammas aprakstu?
Kāpēc frazeoloģismi dažādās
valodās atšķiras?
Kā izsaka noteiktības kategoriju
latviešu valodā?
Kad lieto darbības vārda
saliktās tagadnes formas?

Kā vēstule atšķiras no
e-pasta vēstules?
Kā izteikt emocijas rakstiski?
Ka plānot un rakstīt radošu
darbu (pasaku)?
Kā uzrakstīt iesniegumu
un paskaidrojumu?

Kas ir digitālā vizītkarte?
Kāpēc darbības vārdam ir
darāmā un ciešamā kārta?
Kas veido autora individuālo stilu?
Vai vārdi no citām valodām ir
nepieciešami latviešu valodā?

Kā atšķiras fakts no viedokļa?
Kas ir scenārijs? Kā to uzrakstīt?
Kā dažādi var izteikt īpašības
vārda vispārāko pakāpi?
Kas ir svešvārds?

7.4. Mēs pasaulē. Sociālie tīkli
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 16 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Rakstīt dažādu žanru tekstus (t. sk. lietišķos), izmantojot digitālos rīkus un iespēju dalīties
ar saviem tekstiem tīmeklī.
Veidot izpratni par darbības vārda kārtām, ciešamās kārtas darināšanu un izmantošanu
dažādos tekstos.
Attīstīt prasmi veidot darbības vārda divdabjus ar izskaņām -ams/-āms; -ts,-ta, lietot to
formas savā tekstā.
Pilnveidot kritiskās lasīšanas un citu teksta apstrādes veidu prasmes, izvēloties sev
noderīgus un ticamus informācijas avotus.
Attīstīt prasmi lietot interpunkcijas zīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem
saistījumā ar vispārinošo vārdu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Sociālajos tīklos ir pieejami dažādi teksti, kurus, kritiski izvērtējot, var izmantot savu
tekstu radīšanai vai tīklošanās (t. sk. dalīšanās) nolūkam. (V.Li.1.)
• Sociālie tīkli var būt vērtīgs resurss un ērts rīks, lai meklētu informāciju, dalītos tajā,
veidotu savu digitālo identitāti. (V.Li.1.)
• Darbības vārda lietojums darāmajā vai ciešamajā kārtā atklāj darbības veicēja klātbūtni
vai neesamību, kas attiecīgi norāda uz personiskāku vai neitrālāku attieksmi. (V.Li.3.)
• Citu valodu vārdu (svešvārdu) pārmērīga un nekritiska izmantošana liecina par
necienīgu attieksmi pret valodu. Ir jāizvērtē, kuri citu valodu vārdi ir pieņemami, kuri
jāaizstāj ar atbilstošiem latviešu valodas vārdiem. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Meklē, analizē, salīdzina un izvērtē tekstus, lai izprastu to struktūru, raksturīgās
valodas īpatnības un mērķauditoriju.
• Raksta tekstu atbilstoši mērķim, ievērojot teksta uzbūves nosacījumus un valodas
īpatnības.
• Paša radītu tekstu salīdzina ar paraugu, novērtē pēc kritērijiem, meklē un iegūst
atgriezenisko saiti.
Teksts un tekstveide
• Mācās rakstīt grāmatas recenziju vai aprakstu, noformēt to atbilstoši digitālās vides
prasībām.
• Mācās saskatīt tekstā citvalodu cilmes vārdus, novērtēt to lietojuma nepieciešamību,
aizstāt tos ar latviskas cilmes vārdiem.
Valodas struktūra
• Pieraksta saliktos nosaukumus un vietvārdus atbilstoši normām un izskaidro lielo
sākumburtu vai mazo burtu lietojumu.
• Mācās lietot tekstā divdabjus ar izskaņām -ams/-āms; -ts, -ta un darbības vārdus
darāmajā un ciešamajā kārtā.
• Mācās lietot pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem saistījumā
ar vispārinošo vārdu.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Lasa ar izpratni satura, uzbūves un žanru ziņā atšķirīgus tekstus, saskatot valodas
lietojuma būtiskākās īpatnības. Analizē un skaidro tekstu, novērtē savu izpratni.
Salīdzina izlasīto ar iepriekš zināmo; nosaka, kādas pārdomas izlasītais teksts ir radījis.
(VLM.9.1.1.3.)
• Variē un pielāgo rakstu darbu saturu, uzbūvi un apjomu atkarībā no saziņas veida, arī
e-saziņā. (VLM.1.1.7.)
• Ievēro runātāja un rakstītāja kultūru daudzveidīgās saziņas situācijās, arī digitālajā vidē.
(VLM.9.1.1.9.)
• Patstāvīgi raksta dažāda žanra tekstus (t. sk. lietišķos), arī digitālajā formātā un e-vidē.
(VLM.9.2.1.7.)
• Motivēti izvēlas un lieto savā tekstā daudzveidīgu vārdu krājumu un frazeoloģismus,
lai izteiktu savas domas un panāktu noteiktu ietekmi uz adresātu. Iesaistās sarunās par
valodas jautājumiem, lietojot atbilstošu terminoloģiju. (VLM.9.3.1.1.)
• Analizē un izprot valodas spēles ikdienas valodā, arī plašsaziņas līdzekļos un sociālajos
tīklos. (VLM.9.3.1.3.)
• Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Nepieciešamības
gadījumā izmanto pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei. Pamato
noteikta avota izvēli. (VLM.9.3.1.4.)
• Apzināti izvēlas un lieto dažādu vārdšķiru vārdus un to gramatiskās formas noteikta
mērķa un efekta radīšanai runā vai rakstveida tekstā. Nosaka vārdu piederību
vārdšķirai un vārdu gramatiskās formas. (VLM.9.3.1.6.)
• Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas, pamato interpunkcijas
zīmju lietojumu savā un citu tekstā. (VLM.9.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu apzināties teksta veidošanu kā ilgstošu, secīgu un rūpīgu darba
procesu.
(Tikumi – centība, gudrība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: emuārs, digitālā vizītkarte, svešvārds, ciešamā un darāma kārta, autora individuālais stils.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto lietišķos rakstus, emuārus par literatūru, ceļojumu aprakstus;

veido vizītkarti, digitālo vizītkarti, stāstījumu par sevi, kopsavilkumu, recenziju, ceļojuma aprakstu.
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Temata apguves norise
Kas ir vizītkarte?
Saliktie nosaukumi.
Vienlīdzīgi teikuma
locekļi saistījumā
ar vispārinošo vārdu.

Noskaidro vārda vizītkarte tiešo un pārnesto nozīmi. Lasa informāciju par vizītkaršu vēsturi, atbild uz daudzveidīgiem jautājumiem. Izvērtē
tradicionālās vizītkartes, pievēršot uzmanību lielo sākumburtu lietojumam saliktos nosaukumos, informācijas izvietojumam, krāsām un vizuāliem
izcēlumiem.
Veido grafisko organizatoru, kurā apkopo noteikumus par lielo sākumburtu lietojumu saliktajos nosaukumos.
Noskaidro, kas ir cilvēka, iestādes, uzņēmuma, pilsētas, valsts vizītkarte. Pēta to profilus sociālajos tīklos, tīmekļvietnes, tūrisma bukletus un citus
materiālus – gan tradicionālus (drukātus), gan tīmeklī pieejamos.
Pārrunā, kādu vizītkarti var uzskatīt par labu; noskaidro, kādas valodas īpatnības raksturīgas šiem tekstiem. Raksta vizītkartes vērtēšanas kritērijus.
Pārrunās secina, kā dzimtajā valodā sauc vispārinošo vārdu. Analizē dotos piemērus un secina, kādas pieturzīmes lietotas teikumos ar vispārinošo
vārdu. Veido individuālu atgādni.
Lieto atbilstošas pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem saistījumā ar vispārinošo vārdu.
Veido reāla vai iedomāta jauniešu centra vizītkarti, ievērojot ortogrāfijas un interpunkcijas nosacījumus, pievēršot uzmanību, kādu iespaidu rada
vizītkartes vizuālais risinājums (burtu forma, simboli, krāsas). Sarīko vizītkaršu izstādi, novērtē savu un klasesbiedru veikumu.

Digitālā vizītkarte

Izvērtē populāru cilvēku digitālās vizītkartes – sociālo tīklu profilus.

Digitālā vizītkarte.
Divdabis ar izskaņu
-ams/-āms.

Turpina teikumus, kuros izmantoti divdabji ar izskaņu -ams, -ama/-āms, -āma (piemēram, Ir zināms, ka… Tas ir/nav pazīstams… Ir/nav vēlams…).
Novērtē valodas lietojumu, pārrunā jautājumus par privāto informāciju sociālajos tīklos, personas drošību (Nav vēlams publiskot...).
Analizē un secina, kā veidoti divdabji ar izskaņu -ams, -ama/-āms, -āma. Salīdzina divdabju formas ar īso un garo patskani. Secina, kuros gadījumos
jālieto garais patskanis ā. Veido atgādni. Darina divdabjus ar izskaņām -ams, -ama/-āms, -āma, lieto tos tekstā gan ar noteikto, gan nenoteikto galotni
un ievēro pareizrakstību.
Raksta viedokli par sociālo tīklu lietotāju profiliem, lietojot divdabjus ar izskaņām -ams, -ama/-āms, -āma.
Atkārto, kādi valodas līdzekļi padara tekstu interesantu (mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, frazeoloģismi).
Veido digitālu vizītkarti/interesantu stāstījumu par sevi vai kādu būtisku notikumu savā dzīvē, kombinējot valodas līdzekļus ar fotoattēliem
vai videoierakstu galeriju. Uzstājas ar stāstījumu klasē, kopīgi novērtē, kas stāstījumu padara interesantu, prātā paliekošu.
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Dalīšanās ar
informāciju
Darbības vārda darāmā
un ciešamā kārta.
Divdabis ar izskaņu
-ts, -ta.

Es rakstu un publicēju
tīmeklī
Nevēlami aizguvumi.
Autora individuālais stils.
Ceļojuma apraksts.

Pārrunā, kurām tīmekļvietnēm, publiskajiem profiliem sociālajos tīklos seko, pamato, kāpēc. Novērtē, pēc kādiem kritērijiem tos var grupēt (tematika,
mērķis, skatīšanās biežums). Pārrunā, kuras draugu ieteiktās tīmekļa lapas lasa, skatās, klausās, saglabā, pārsūta, pēc kādiem principiem izvēlas to
darīt, kādu informāciju nelasa, bloķē, dzēš.
Kopīgi veido kritēriju sarakstu, kā izvērtēt informāciju sociālajos tīklos, kā izvēlēties, kuri teksti sociālajos tīklos ir interesanti, uzticami, noderīgi, kurus
tekstus izvēlas atlasīt, pārsūtīt, ar kuriem nolemj dalīties.
Salīdzina darbības vārda darāmās un ciešamās kārtas formu lietojumu dzimtajā un latviešu valodā, secina, kas ir kopīgs, kas – atšķirīgs. Veido atgādni
par darbības vārda ciešamās kārtas formu darināšanu. Pārrunā, kad tiek lietotas darbības vārda darāmā un ciešamā kārta.
Izveido kritērijus, kā vērtēt lietišķo rakstu piemērus sociālajos tīklos. Darbības vārdus kritērijos pārveido ciešamajā kārtā (norāda atbilstošu
informāciju – tiek norādīta atbilstoša informācija).
Izvērtē lietišķos rakstus sociālajos tīklos – afišas, reklāmu, sludinājumus –, valodas lietojumu tajos.
Veido lietišķo rakstu piemēru publiskošanai sociālajos tīklos, ievēro ortogrāfijas un interpunkcijas nosacījumus, apzināti izvēlas darbības vārda
darāmās vai ciešamās kārtas lietojumu, izvērtē lielo sākumburtu lietojumu īpašvārdos, arī saliktos nosaukumos.
Pēc iepriekš izveidotajiem kritērijiem novērtē lietišķo rakstu.
Noskaidro jēdziena emuārs jeb blogs nozīmi. Izpēta vairākus literatūras emuārus, izsaka savu viedokli, kāpēc ieteiktu/neieteiktu šo emuāru lasīt.
Lasa divus vai vairākus tekstus par latviešu mūsdienu literatūras darbiem: aprakstu, recenziju; analizē, kas piesaista lasītāja uzmanību, kāda ir teksta
kompozīcija, kādi valodas līdzekļi izmantoti, kā atklājas autora individuālais stils. Secina, kas veido autora individuālo stilu.
Raksta kopsavilkumu par veiksmīgas recenzijas pazīmēm. Raksta savas izvēlētās grāmatas aprakstu vai recenziju. Savstarpēji pārrunā, sniedz
un saņem atgriezenisko saiti, pilnveido savu tekstu. Publicē savu recenziju vai aprakstu digitālajā vidē, pieraksta atslēgvārdus (tēmturus).
Lasa tīmeklī ceļotāju forumu ierakstus, atrod citvalodu cilmes vārdus, kuri lietoti tekstos. Novērtē šo vārdu lietojuma biežumu un nepieciešamību,
aizstāj tos ar atbilstošiem latviskas cilmes vārdiem. Secina, kā citvalodu cilmes vārdi ietekmē valodu, kāpēc gan ikdienā, gan tīmeklī dažādos tekstos
tiek lietoti citvalodu cilmes vārdi.
Lasa ceļojuma aprakstus tīmeklī. Novērtē vismaz divus tekstus. Analizē, kas piesaista uzmanību ceļojuma aprakstā, kāda ir teksta kompozīcija,
kādi valodas līdzekļi izmantoti. Raksta kopsavilkumu, kurā atklāj, kas raksturīgs ceļojuma aprakstam. Raksta savu ceļojuma aprakstu, papildina
to ar vizuālu informāciju. Tīmeklī dalās ar savu uzrakstīto ceļojuma aprakstu.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Literatūra

Ceļojumu apraksti, grāmatu recenzijas.

Ģeogrāfija

Ceļojumu apraksti.

Datorika

Teksti publicēšanai digitālajā vidē.
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7.1. Mēs skolā

7.2. Mēs mājās

7.3. Mēs sabiedrībā

7.4. Mēs pasaulē

7.5. Mēs sabiedrībā

Laiks skolā, tā izmantošana

Mūsu mājdzīvnieki

Emociju pasaulē

Sociālie tīkli

Kā top pasākums?

Kā raksta paziņojumu
un iesniegumu?
Kā diskutēt, kā iesaistīties
diskusijā?
Kā noskaidrot tekstā nezināmos
vārdus un frāzes?
Kas ir frazeoloģisms?

Kā rakstīt diagrammas aprakstu?
Kāpēc frazeoloģismi dažādās
valodās atšķiras?
Kā izsaka noteiktības kategoriju
latviešu valodā?
Kad lieto darbības vārda
saliktās tagadnes formas?

Kā vēstule atšķiras no
e-pasta vēstules?
Kā izteikt emocijas rakstiski?
Ka plānot un rakstīt radošu
darbu (pasaku)?
Kā uzrakstīt iesniegumu
un paskaidrojumu?

Kas ir digitālā vizītkarte?
Kāpēc darbības vārdam ir
darāmā un ciešamā kārta?
Kas veido autora individuālo stilu?
Vai vārdi no citām valodām ir
nepieciešami latviešu valodā?

Kā atšķiras fakts no viedokļa?
Kas ir scenārijs? Kā to uzrakstīt?
Kā dažādi var izteikt īpašības
vārda vispārāko pakāpi?
Kas ir svešvārds?

7.5. Mēs sabiedrībā. Kā top pasākums?
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 20 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Pilnveidot prasmi atlasīt, strukturēt daudzveidīgu informāciju, mācīties atšķirt viedokli no
fakta, lai ikdienā spētu kritiski vērtēt un atbildīgi izmantot pieejamo informāciju.
Mācīties plānot, rakstīt, rediģēt kinofilmas vai teātra izrādes recenziju, ievērojot recenzijas
struktūru un izsakot pamatotu viedokli.
Mācīties lietot dažādās saziņas situācijās iederīgus svešvārdus, ievērot to pareizrakstību.
Iepazīstot scenārijus, izprast to nozīmi pasākuma tapšanā, mācīties rakstīt (ievērojot teksta
rakstīšanas posmus) pasākuma scenāriju un prezentēt to.
Mācīties lietot īpašības vārdu vispārākajā pakāpē, izmantojot dažādus tās veidošanas paņēmienus; pilnveidot prasmi lietot noteikto galotni iestāžu nosaukumos.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Faktu var pārbaudīt dažādos avotos, bet viedoklis ir viena cilvēka domas vai vērtējums.
(V.Li.1.)
• Pirms publiskas uzstāšanās tai ir jāsagatavojas – jāuzraksta plāns, jāizmēģina satura
izklāsts, jāsagatavo materiāli, kuri labāk palīdzēs klausītājiem uztvert stāstījumu.
(V.Li.1.)
• Vizualizētu, loģisku un labi strukturētu informāciju var vieglāk uztvert un saprast.
(V.Li.2.)
• Laika līnija ir grafisks informācijas strukturēšanas veids, kuru ērti izmantot, lai stāstītu
par secīgiem notikumiem kādā laikposmā. (V.Li.2.)
• Lai pasākums izdotos, vispirms ir jāuzraksta scenārijs, kurā jānorāda viss, ko paredzēts
darīt un runāt. (V.Li.2.)
• Recenzija ir īpašs teksta veids, kurā izsaka pamatotu vērtējumu par grāmatu, teātra
izrādi, kinofilmu, izstādi vai citu mākslas darbu, notikumu. (V.Li.2.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Interpretē informāciju, atšķir viedokli no fakta.
• Plāno un veido monoloģisku runu, uzstājas ar to.
Teksts un tekstveide
• Izmanto laika līniju, lai secīgi pastāstītu par pasākumiem viena gada laikā.
• Patstāvīgi veido kolāžu/videomateriālu/prezentāciju, lai pastāstītu par pasākumu,
ar kuru lepojas.
• Mācās rakstīt recenziju par teātra izrādi vai kinofilmu, izmantojot iepriekš izveidotu
grafisko organizatoru par recenzijas struktūru un saturu.
• Mācās rakstīt pasākuma scenāriju gan rokrakstā, gan datorrakstā, sniedz un lūdz
atgriezenisko saiti par savu darbu.
Valodas struktūra
• Veido vārdu formas, ar kurām tiek izteikta vispārākā pakāpe (vislabākais, labākais, pats
labākais).
• Mācās lietot īpašības vārdus ar noteikto galotni īpašvārdos (iestāžu nosaukumos).
• Lieto skaitļa vārdus gadskaitļos un datumos, lai monoloģiskā runā pastāstītu par
pasākumiem viena gada laikā.
• Mācās iederīgi lietot svešvārdus savā tekstā un ievērot to pareizrakstību.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Lasa ar izpratni satura, uzbūves un žanru ziņā atšķirīgus tekstus, saskatot valodas
lietojuma būtiskākās īpatnības. Analizē un skaidro tekstu, novērtē savu izpratni.
Salīdzina izlasīto ar iepriekš zināmo; nosaka, kādas pārdomas izlasītais teksts ir radījis.
(VLM.9.1.1.3.)
• Salīdzina vairākus informācijas avotus, izvēlas ticamākos, pamato savu izvēli. Integrē
un interpretē informāciju no dažādiem avotiem: izvēlas mērķim atbilstošu informācijas
apstrādes un strukturēšanas veidu. Saskata un salīdzina sakarības, notikumu secību,
cēloņus un sekas. (VLM.9.1.1.4.)
• Iesaistās daudzveidīgās saziņas situācijās, izmantojot kontekstam piemērotus verbālos
un neverbālos saziņas līdzekļus. Ievēro saziņas kultūru, apzinoties tās lomu sociālo
kontaktu un sadarbības veidošanā. (VLM.9.1.1.5.)
• Veido saziņas situācijai atbilstošu monoloģisko runu. (VLM.9.1.1.6.)
• Patstāvīgi izvirza mērķi un organizē teksta plānošanas procesu, izvēloties sev
piemērotu ideju un domu pieraksta veidu. Reflektē un izvērtē to, apspriežoties
par teksta saturu un uzbūvi ar citiem. (VLM.9.2.1.6.)
• Raksta pārspriedumu un argumentēto eseju, kā arī citus ar personisko pieredzi, izdomu
un fantāziju saistītus tekstus. (VLM.9.2.1.6.)
• Rediģē savu tekstu. Sniedz un saņem konstruktīvu atgriezenisko saiti; izmanto dažādus
paņēmienus teksta uzlabošanai, piemēram, jautājumu formulēšanu, nepieciešamo
avotu un resursu izmantošanu, laika plānojumu. (VLM.9.2.1.9.)
• Mērķtiecīgi plāno un veido strukturētu un saturīgu mutvārdu runu. (VLM.9.2.1.10.)
• Apzināti izvēlas un lieto dažādu vārdšķiru vārdus un to gramatiskās formas noteikta
mērķa un efekta radīšanai runā vai rakstveida tekstā. Nosaka vārdu piederību
vārdšķirai un vārdu gramatiskās formas. (VLM.9.3.1.5.)
• Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Nepieciešamības
gadījumā izmanto vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei.
(VLM.9.3.1.4.)

Ieradumi
• Veido ieradumu apzināties teksta veidošanu kā ilgstošu, secīgu un rūpīgu darba
procesu.
(Tikumi – centība, gudrība; vērtība – darba tikums)
• Veido ieradumu izturēties iecietīgi un pielāgot savu runu klausītājiem, kas šo valodu
labi nepārvalda vai sazinās tajā ar grūtībām.
(Tikumi – tolerance, godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu pieklājīgi izturēties diskusijas laikā, uzklausīt un objektīvi novērtēt
dažādus viedokļus, skaidri un korekti izteikt savus argumentus, iebildumus vai kritiku.
(Tikumi – gudrība, tolerance, savaldība; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)

Jēdzieni: fakts, viedoklis, recenzija, scenārijs, svešvārds.
Teksti: lasa, klausās, vēro, izmanto pasākuma aprakstu (arī tīmekļvietnēs), recenziju, scenāriju;
veido recenziju, scenāriju, kolāžu, videomateriālu, prezentāciju.
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Temata apguves norise
Kādi ir pasākumi skolā,
pilsētā, Latvijā?

Aplūko dažādu pasākumu attēlus, secina, kas tajos ir kopīgs, kas – atšķirīgs. Skaidro vārda pasākums nozīmi un noskaidro tā izcelsmi (sākt – pasākt –
pasākums).

Skaitļa vārdu
pareizrakstība.
Vispārākās pakāpes
nozīme konstrukcijās
ar vietniekvārdu pats.

Lieto darbības vārdus sākt, sacīt dažādās formās.
Pārrunās noskaidro atbildes uz jautājumiem Kādi pasākumi notiek skolā? Kādi pasākumi notiek Latvijā/tavā pilsētā/novadā? Ar kuriem pasākumiem
Latvijas iedzīvotāji lepojas? Ar kuriem pasākumiem lepojies tu? Kāpēc?
Meklē skolas, pilsētas/pagasta tīmekļvietnē, Latvijas kultūras kanona tīmekļvietnē u. c. papildinformāciju par plānotajiem/notikušajiem pasākumiem.
Atlasa nepieciešamo informāciju, stāsta par uzzināto.
Pastāsta par skolā/pilsētā/valstī notikušu pasākumu, kurš patīk, radīja interesi.
Veido laika līniju, uz kuras atzīmē pasākumus, kas viena mācību gada laikā notikuši skolā/viena kalendārā gada laikā organizēti pilsētā. Raksta
stāstījumu, izmantojot skaitļa vārdus dažādās formās. Savstarpēji vērtē un, izmantojot atgādnes, labo stāstījumā skaitļa vārdu pareizrakstību.
Monologā stāsta par izveidoto laika līniju.
Lasa tekstu par pilsētas pasākumu un atrod vārdu formas, ar kurām izteikta vispārākā pakāpe (vislabākais, labākais, pats labākais). Analizē atrastās
vārdu formas un secina, kā var izteikt īpašības vārda vispārāko pakāpi.
Tekstā atrodamās vietniekvārda pats formas ieraksta locīšanas tabulā. Trūkstošās formas atrod digitālos vai drukātos uzziņu avotos, papildina tabulu.
Lieto tekstā vietniekvārdu pats dažādās formās.
Veido plānu kolāžai/videomateriālam/prezentācijai par sava novada, pilsētas, valsts pasākumu, ar kuru lepojas. Stāstījumā par pasākumu, ar kuru
lepojas, izmanto dažādas formas īpašības vārda vispārākās pakāpes izteikšanai. Vērtē savu un klasesbiedru darbu pēc piedāvātajiem kritērijiem.

Teātris un kinoteātris
Fakts un viedoklis.
Recenzija.
Darbības vārdu spēlēt,
spēlēties īstenības
izteiksmes vienkāršo
laiku formas.
Darbības vārdu
atvasināšana ar
priedēkļiem.
Īpašības vārdi ar
noteikto galotni teātru
nosaukumos.

Noskaidro vārda spēlmanis nozīmi. Izsaka viedokli, minējumu, kam varētu tikt piešķirta balva ar nosaukumu “Spēlmaņu nakts”. Salīdzina viedokļus
un faktus. Secina, kā atšķirt viedokli no fakta. Veido atgādni par to, kā atšķirt viedokli no fakta. Interneta resursos atrod un izraksta 5 faktus un
5 viedokļus par balvu “Spēlmaņu nakts”.
Grupā analizē un secina, vai rakstītie teikumi ir fakti vai viedokļi.
No darbības vārdiem spēlēt, spēlēties atvasina ar priedēkļiem jaunus vārdus, noskaidro to nozīmi. Lieto tekstā no darbības vārda spēlēt atvasinātos
vārdus (piespēlēt, paspēlēt, apspēlēt, uzspēlēt, pārspēlēt, izspēlēt) un darbības vārdu spēlēties. Skaidro frazeoloģismus spēlēt teātri, spēlēt pirmo vijoli.
Stāsta par situāciju, kurā varētu lietot šos frazeoloģismus.
Salīdzina teātru un kinoteātru nosaukumus un secina, kas jāievēro teātru un kinoteātru nosaukumu pareizrakstībā. Lieto lielos sākumburtus teātru
nosaukumos, skaidro to pareizrakstību. Analizē nosaukumus, kuros lietoti īpašības vārdi ar noteikto galotni (Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas
Nacionālā opera u. c.), secina, ka nosaukumos īpašības vārds tiek lietots ar noteikto galotni. Lasa teātra izrādes recenziju un atrod tajā faktus un
viedokļus. Lasa un salīdzina divas recenzijas/atsauksmes par vienu teātra izrādi vai kinofilmu, lai izteiktu savu viedokli. Analizē recenzijas un secina,
ko vērtē teātra izrādē vai kinofilmā; informāciju apkopo grafiskajā organizatorā. Raksta recenziju par teātra izrādi vai kinofilmu, izmantojot iepriekš
izveidotajā grafiskajā organizatorā iekļauto informāciju.
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Kā top pasākums?
Svešvārdi.
Scenārijs.

Pārrunā un pieraksta, kādas profesijas pārstāvji iesaistās pasākumu veidošanā, organizēšanā. Izsaka pieņēmumus, no kuras valodas cēlušies minētie
profesiju nosaukumi. Pārbauda tos vārdnīcās un secina, kuri ir/nav svešvārdi.
Raksta svešvārda definīciju. Lieto tekstā dažādus svešvārdus, ievēro to pareizrakstību.
Veido domu karti “Kādas rakstura īpašības un prasmes ir nepieciešamas, lai darbotos pasākumu organizēšanas jomā?” Stāsta par izveidoto domu karti
(Lai organizētu pasākumus, ir jābūt… Veiksmīgs režisors ir… Vadītājam ir jābūt… u. tml.).
Pēta scenārijus un secina, kā tiek veidots scenārijs, kāda ir tā uzbūve, kas tajā tiek atspoguļots.
Raksta scenārija definīciju, salīdzina to ar vārdnīcā doto skaidrojumu. Pieraksta idejas, kādu pasākumu vēlētos rīkot skolā. Analizē pierakstītās idejas,
izvēlas vispiemērotāko pasākumu scenārija rakstīšanai, pamato savu izvēli. Veido pasākuma plānu un prezentē to klasē. Savstarpēji vērtē un sniedz
atgriezenisko saiti.
Raksta scenārija melnrakstu, papildina, rediģē to. Raksta scenārija tīrrakstu, noformē to datorrakstā. Raksta un noformē pasākuma afišu/reklāmu/
bukletu. Prezentē pasākuma scenāriju klasē vai skolā. Savstarpēji sniedz atgriezenisko saiti.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Svešvārdu pareizrakstība.

Svešvaloda

Svešvārdi.

Sociālās zinības

Profesijas, kas saistītas ar pasākumu organizēšanu, rakstura īpašības, prasības konkrētām profesijām.

Latvijas un pasaules
vēsture

Laika līnijas veidošana informācijas strukturēšanai.

Teātra māksla

Scenārijs.
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Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

8.1. Mēs sabiedrībā

8.2. Mēs sabiedrībā

8.3. Mēs skolā

8.4. Mēs mājās

8.5. Mēs pasaulē

8.6. Mēs pasaulē

Dzīve šeit un medijos

Miers un konflikti

Stiprums un vājums

Vienatnē un attiecībās

Krustceles un jauni ceļi

Kā var izteikties
dažādos veidos?
Kas ir slengs un sociolekts?
Kas ir iespraudums?

Kā valodā atklājas
savstarpējās attiecības?
Kas ir uzruna, uzrunas
grupa un uzrunas teikums?

Kā tiek atvasināti un
darināti jauni vārdi?

Kā pilnveidot tekstveides
prasmes?

Valodas attīstība
un mainība
Kādas ortogrāfijas normas
jāievēro valodā?

Kāda ir latviešu valodas
un literatūras nozīme
izglītībā?

8.1. Mēs sabiedrībā. Dzīve šeit un medijos
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 14 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Mācīties izteikties, izmantojot dažādus verbālos un neverbālos līdzekļus, lai saziņa atbilstu
konkrētajam adresātam un saziņas situācijai.
Veidot izpratni par sociolektu un slengu, lai nošķirtu oficiālu un neoficiālu komunikāciju.
Pilnveidot zināšanas par dažādiem tekstu veidiem (zīmīti, dienasgrāmatas ierakstu, vēstuli,
īsziņu) un izteikumiem (komplimentu, uzslavu, iedrošinājumu, vēlējumu, novēlējumu u. c.),
lai izmantotu tos savā ikdienas komunikācijā.
Nostiprināt zināšanas par vienkāršu un saliktu teikumu un pieturzīmju lietojumu tajos, lai
uzlabotu savu rakstu darbu kvalitāti.
Pilnveidot prasmi lietot iespraudumus un atdalīt tos ar atbilstošām pieturzīmēm.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Komunikācijas veidu un saturu, kā arī valodas līdzekļu izvēli un lietojumu vienmēr
nosaka adresāts un runas situācija. (V.Li.1.)
• Valoda, kurā notiek komunikācija ar citiem, ir personības vizītkarte, kas veido un
ietekmē saziņas partneru attiecības. (V.Li.1.)
• Valodas kā pašizteiksmes līdzekļa regulārs lietojums (piemēram, dienasgrāmatas
rakstīšana) pilnveido valodisko meistarību. (V.Li.2.)
• Iespraudumi teikumā norāda runātāja attieksmi, precizē un paskaidro teikuma saturu.
(V.Li.3.)
• Sociolektu lieto noteikta cilvēku grupa (piemēram, jaunieši, skolēni, studenti u. c.),
sazinoties savā starpā, un tam raksturīgi īpatnēji valodas līdzekļi (vārdu krājums, vārdu
formas). (V.Li.3.)
• Slengs ir neliterārā leksika, ko lieto neoficiālā saziņā (piemēram, sarunājoties ar
draugiem, tuviniekiem) ikdienā. (V.Li.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Raksturo saziņas dalībnieku, savas un literāro tēlu emocijas, iemeslus, kas tās ir
radījuši. Analizē un lieto verbālos un neverbālos saziņas līdzekļus, lai paustu emocijas;
pamato savu viedokli. (VLM.9.1.1.7.)
• Detalizēti pamato viedokli par teksta nolūku un noskaņu, personu rīcību un izjūtām,
notikumu cēloņiem un sekām. Raksturo autora individuālo stilu un to ietekmi uz
adresātu. Pamatojumā izmanto argumentētus izteikumus un atbilstošu terminoloģiju.
(VLM.9.2.1.2.)
• Analizē, izprot un lieto formālai un neformālai situācijai atbilstošu leksiku, izvēloties
precīzākos vārdus ar stilistisko vai emocionālo ekspresiju. Pamato savu izvēli.
(VLM.9.3.1.2.)
• Apzināti izvēlas un lieto dažādu vārdšķiru vārdus un to gramatiskās formas noteikta
mērķa un efekta radīšanai runā vai rakstveida tekstā. (VLM.9.3.1.5.)
• Veido tekstu, izmantojot daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas atbilstoši savām
iecerēm un teksta adresātam. (VLM.9.3.1.7.)
• Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas, pamato interpunkcijas
zīmju lietošanu. (VLM.9.3.1.8.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Nošķir personiska rakstura saziņu no publiskas saziņas, pamato, kādās situācijās tiek
izmantota personiska, kādos – publiska saziņa.
• Izmanto daudzveidīgus valodas līdzekļus atbilstoši saziņas mērķim.
• Prot vienu un to pašu vēstījumu nodot dažādos veidos atbilstoši saziņas situācijai.
Teksts un tekstveide
• Veido satura un formas ziņā dažādus neliela apjoma tekstus (piemēram, īsziņas (SMS),
e-pasta vēstules, blogus jeb emuārus) un izteikumus.
Valodas struktūra
• Izprot metaforas jēdzienu, atrod metaforas literāros un informatīvos tekstos, mācās
tās lietot savā runā.
• Lieto saīsinājumus.
• Lieto pieturzīmes vienkāršos un saliktos teikumos, teikumos ar iespraudumiem.
• Lieto darbības vārdu dažādās izteiksmēs.

Ieradumi
• Veido ieradumu paust tikai pārbaudītu, uzticamu un pašam saprotamu informāciju.
(Tikumi – atbildība, godīgums)
• Veido ieradumu respektēt citu kultūru cilvēku saziņas tradīcijas un runas uzvedību
starpkultūru dialogā.
(Tikumi – laipnība, tolerance, solidaritāte; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
• Veido ieradumu ar sapratni izturēties pret dažādiem runātās valodas variantiem,
to lietojumu noteiktās saziņas situācijās.
(Tikumi – tolerance, laipnība; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

240

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

Jēdzieni: verbālā un neverbālā komunikācija, sociolekts, slengs, iespraudumi, dienasgrāmata kā literatūras žanrs.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto ziņas internetā, literārās dienasgrāmatas fragmentu, vārdnīcu;
raksta, veido īsziņu (SMS), e-pasta vēstuli, blogu jeb emuāru.

Temata apguves norise
Katrai situācijai sava
valoda

Raksta pārdomas brīvajā rakstā “Kāpēc viens un tas pats cilvēks runā/raksta “vairākās latviešu valodās”?”, pasvītro atslēgvārdus, no tiem veido
secinājumus, nosaucot 3 galvenos iemeslus, kāpēc cilvēki dažādās situācijās runā/raksta atšķirīgi.

Sociolekts, slengs.
Iespraudumi – pirmkārt,
otrkārt utt., savukārt u. c.

Diskutē par to, kā atšķiras rakstu saziņa no mutvārdu saziņas, rakstu saziņa sociālajos medijos ar draugiem no sarakstes ar nepazīstamiem saziņas
partneriem u. tml. Diskutējot lieto savā runā iespraudumus.
Papildina rakstīto tekstu ar atbilstošiem iespraudumiem, lieto nepieciešamās pieturzīmes.
Sociālajos medijos, komentāros, interneta tērzētavās pēta sociolekta un slenga lietojumu (lasa ierakstus un spriež, kā ir sapratuši terminus sociolekts
un slengs).
Izvēlas vairākus teksta paraugus ar slenga vārdiem un aizstāj tos ar literāriem vārdiem, novērtē iegūto rezultātu (vai teksts ir ieguvis vai zaudējis).
Turpmākās nedēļas laikā katru dienu pieraksta kādu labu ideju vai kādu jaunu vārdu, izteikumu, kas konkrētajā dienā dzirdēts, u. tml.
Noskatās/noklausās kādā no video koplietošanas tīmekļvietnēm (piemēram, Youtube) ierakstus, kuros cilvēki stāsta par to, kāpēc raksta
dienasgrāmatu. Pauž galvenās atziņas vai raksta kopsavilkumu par redzēto/dzirdēto.

Personīgā
dienasgrāmata

Pētot gūst priekšstatu par dienasgrāmatu kā literatūras žanru, tā priekšrocībām un trūkumiem. Analizē valodas īpatnības dienasgrāmatas tekstā
(vēstījums 1. personā u. c.), teksta noskaņu un rakstītāja emocionalitāti (ar kādiem valodas līdzekļiem tā tiek pausta).

Dienasgrāmata
kā literārais žanrs.
Darbības vārda
izteiksmes.
Metafora.

Atkārto, kas ir metafora, kāda ir šī tēlainā izteiksmes līdzekļa nozīme tekstā. Pārrunā, vai metaforas tiek lietotas tikai literāros darbos.
Lasa literāras dienasgrāmatas fragmentu, atrod tekstā metaforas un izvērtē tās kā savdabīgus valodas līdzekļus pašizteiksmei.
Atkārto, kādas darbības vārdam ir izteiksmes, pēta, kurās izteiksmēs darbības vārdi lietoti dienasgrāmatas ierakstos.
Lieto darbības vārdus dažādās izteiksmēs, pievēršot uzmanību pareizrakstībai.
Pārrunā jautājumu par personīgās dienasgrāmatas adresātu, rakstīšanas nolūku.
Diskutē par dienasgrāmatas rakstīšanas veidiem un iespējām, dienasgrāmatas glabāšanu, attieksmi pret svešu dienasgrāmatu, dalīšanos pieredzē
par dienasgrāmatā rakstīto.
Grupā veido diskusijas kopsavilkumu – būtiskākās atziņas/secinājumus par personīgo dienasgrāmatu kā teksta žanru, tās rakstīšanas nolūkiem
un valodas īpatnībām.
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Kolektīvā
dienasgrāmata
Vienkāršs un
salikts teikums,
to pareizrakstība.

Noskaidro prasības, kas izvirzāmas publiski pieejamam tekstam, tā saturam, formai un valodai.
Pārrunā kolektīvās rakstīšanas ideju un rezultātu, noskaidro, kas ir kolektīvais autors un kolektīvais lasītājs.
Salīdzina dienasgrāmatu un vēstuli, noskaidro kopīgo un atšķirīgo. Turpmākajā nedēļā katru dienu dalās ar vismaz vienu ierakstu klases kolektīvajā
dienasgrāmatā (klases emuārā). Ierakstus izvērtē un secina, kāda ir rakstītāja atbildība publiskā rakstveida saziņā.
Nosaka sociolekta vai slenga elementu izmantojumu kolektīvās dienasgrāmatas ierakstos, analizē to lietošanas nepieciešamību, diskutē par to
pieļaujamību publiskos tekstos.
Analizē kolektīvās dienasgrāmatas ierakstus no sintakses un interpunkcijas aspekta (kādi ir teikumi pēc uzbūves un izteikuma mērķa, vai ir kādas
neparastas teikumu konstrukcijas, subjektīvi lietotas pieturzīmes vai citas rakstu zīmes, piemēram, emocijzīmes, u. tml.).

Īsziņas (SMS) un
e-pasta vēstules
Zīmīte, īsziņa un vēstule.
Saīsinājumi.

Noskaidro, kas žanriski un saturiski ir kopīgs un atšķirīgs zīmītei un īsziņai, akcentē teksta lakonismu kā svarīgāko pazīmi.
Atkārto oficiālās un personiskās vēstules satura, noformējuma un valodas līdzekļu lietojuma normas.
Pēta vēstules tekstu literārā darbā (tās saturu atkarībā no formālas vai neformālas saziņas situācijas, vēstules teksta kompozīciju, noformējumu u. c.).
Atkārto un papildina zināšanas par rakstos lietotajiem saīsinājumiem – oficiāli pieņemtajiem un jaunradītiem, neformālā saziņā lietotajiem.
Turpmākajā nedēļā katru dienu nosūta saviem klasesbiedriem kādu īsziņu ar pozitīvu saturu, ievērojot žanriskās un valodiskās prasības.

Vēstules bez
vārdiem (neverbālā
komunikācija)
Informācijas nodošanas
iespējas rakstveidā.

Iegūst zināšanas par rakstveida informācijas nodošanu agrākos laikos un mūsdienās, par žestiem un mīmiku kā neverbāliem informācijas nodošanas
līdzekļiem, to nacionālo specifiku un universālo raksturu, par emocijzīmēm – neverbālās komunikācijas aizstājējiem neoficiālā rakstveida saziņā.
Sagatavo mutvārdu ziņojumu par iepriekš noskaidrotajiem jautājumiem un uzstājas ar to klasē.
Izdomā īsu vēstījumu saviem klasesbiedriem vai skolotājam un nodod, parāda vai nosūta to trīs dažādos veidos:
1) mutvārdos, lietojot verbālos un neverbālos komunikācijas līdzekļus;
2) attēlojot, izmantojot tikai neverbālos komunikācijas līdzekļus;
3) rakstveidā, lietojot rakstzīmes un emocijzīmes.
Izvērtē sniegumu, secina, kāds ir verbālo un neverbālo komunikācijas līdzekļu īpatsvars saziņas procesā. Raksta kopsavilkumu par apgūto tematu
un tā nozīmi savu zināšanu papildināšanā.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).
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Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Darbības vārda izteiksmes, saīsinājumi.

Literatūra

Dienasgrāmatas literāros darbos. Literārā dienasgrāmata.

Metodiskais komentārs
Meklējot informāciju, skolēni var izmantot dažādās valodās (dzimtajā valodā, svešvalodās)
pieejamos avotus, salīdzināt tajos lasīto/redzēto/dzirdēto, bet galvenās atziņas paust latviešu valodā.
Kad ir pārrunātas oficiālās vēstules satura, noformējuma un valodas līdzekļu lietojuma prasības, skolotājs var uzdot skolēniem uzdevumu uzrakstīt oficiālu vēstuli latviešu valodas
skolotājam kādas no elektroniskās skolvadības sistēmas e-pastā. Teksta saturu skolēns var
izvēlēties pats. Piemēram, var rakstīt par kopīgo sadarbību un tās izvērtējumu (kas patīk un
šķiet lietderīgs un noderīgs latviešu valodas stundās, kādi būtu ieteikumi turpmākajam darbam). Skolēns var rakstīt arī par jebkuru citu jautājumu, kuru viņš grib noskaidrot. Skolotājs
nosaka teksta apjomu, un kopīgi vienojas par vēstules iesūtīšanas termiņu. Kad skolotājs ir
saņēmis vēstules un tās izlasījis, viņš atbild uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem, komentē,
skaidro vēstulēs rakstīto (ja skolēni rakstījuši par sadarbību). Norāda uz zināšanām un prasmēm, kas būtu pilnveidojamas, rakstot oficiālu vēstuli. Kopā ar skolēniem pārrunā, kāpēc
svarīgi prast uzrakstīt korektu vēstuli.
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8.1. Mēs sabiedrībā

8.2. Mēs sabiedrībā

8.3. Mēs skolā

8.4. Mēs mājās

8.5. Mēs pasaulē

8.6. Mēs pasaulē

Dzīve šeit un medijos

Miers un konflikti

Stiprums un vājums

Vienatnē un attiecībās

Krustceles un jauni ceļi

Kā var izteikties
dažādos veidos?
Kas ir slengs un sociolekts?
Kas ir iespraudums?

Kā valodā atklājas
savstarpējās attiecības?
Kas ir uzruna, uzrunas
grupa un uzrunas teikums?

Kā tiek atvasināti un
darināti jauni vārdi?

Kā pilnveidot tekstveides
prasmes?

Valodas attīstība
un mainība
Kādas ortogrāfijas normas
jāievēro valodā?

Kāda ir latviešu valodas
un literatūras nozīme
izglītībā?

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 18 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Mācīties veidot interviju (formulēt precīzus jautājumus), lai pilnveidotu savu dialoga prasmi.
Mācīties nošķirt un precīzi lietot darbības vārda īstenības izteiksmes un pavēles izteiksmes
daudzskaitļa 2. personas formas, veidojot gramatiski korektu runu.
Pilnveidot zināšanas par uzrunas jēdzienu, lietvārda vokatīva formas veidošanu un pietur
zīmju lietošanu teikumos ar uzrunas konstrukciju, lai varētu tās izmantot, sazinoties mut
vārdos un/vai rakstveidā.
Padziļināt zināšanas par 2. personas vietniekvārdu lietojumu uzrunā mutvārdos un rakst
veidā, lai kvalitatīvi iesaistītos saziņā.
Nostiprināt zināšanas par darbības vārda lietojumu vēlējuma izteiksmē, lai pilnveidotu savu
runu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Precīzu informāciju palīdz iegūt skaidri formulēti jautājumi. (V.Li.1.)
• Pamatota uzrunas izvēle un lietojums ir viens no veiksmīgas komunikācijas
priekšnoteikumiem. (V.Li.3.)
• Darbības vārda formu daudzveidība un to iederīgs lietojums ir valodas bagātības
pazīme. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Izvēlas saziņas situācijai atbilstošu uzrunas veidu un pamato savu izvēli.
Teksts un tekstveide
• Veido interviju. Formulē precīzus jautājumus.
Valodas struktūra
• Korekti lieto uzrunu rakstītā tekstā (interpunkcija, lielais sākumburts).
• Precīzi lieto darbības vārdu īstenības un pavēles izteiksmē daudzskaitļa 2. personā.
• Pilnveido prasmi lietot darbības vārda vēlējuma izteiksmes formas.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Klausoties un skatoties intervijas, saprot, interpretē un izvērtē dzirdēto informāciju,
runātāju viedokli par galveno tematu. Pamana un raksturo saziņas dalībnieku
attieksmi vienam pret otru un citam pret citu. Analizē un vērtē dzirdēto un redzēto,
argumentējot savu viedokli. (VLM.9.1.1.2.)
• Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Nepieciešamības
gadījumā izmanto vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei.
(VLM.9.3.1.4.)
• Veido tekstu, izmantojot daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas atbilstoši savām
iecerēm un teksta adresātam. (VLM.9.3.1.7.)
• Apzināti izvēlas un lieto dažādu vārdšķiru vārdus un to gramatiskās formas noteikta
mērķa un efekta radīšanai runā vai rakstveida tekstā. Nosaka vārdu piederību
vārdšķirai un vārdu gramatiskās formas. (VLM.9.3.1.5.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu respektēt citu kultūru cilvēku saziņas tradīcijas un runas uzvedību
starpkultūru dialogā.
(Tikumi – laipnība, tolerance, solidaritāte; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
• Veido ieradumu izturēties iecietīgi un pielāgot savu runu klausītājiem, kas šo valodu
labi nepārvalda vai sazinās ar grūtībām.
(Tikumi – tolerance, godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu cieņpilni rīkoties, pamanot un labojot savas un citu personu valodas
kļūdas runā un rakstos.
(Tikumi – atbildība, gudrība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, darba tikums)
• Veido ieradumu ar sapratni izturēties pret dažādiem runātās valodas variantiem,
to lietojumu noteiktās saziņas situācijās.
(Tikumi – tolerance, laipnība; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)

Jēdzieni: uzruna, uzrunas grupa, uzrunas teikums, pavēles izteiksme, vēlējuma izteiksme, intervija.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto interviju, daiļliteratūras tekstu, teicienu;
veido teicienu kartotēku, interviju, kolektīvo raksturojumu.
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Temata apguves norise
Savstarpējo attiecību
izpausme valodā

Pārrunā, kā saprot jēdzienus miers un konflikti. Diskutē par cilvēku savstarpējām attiecībām: kā tās veidojas, kas rada pirmo priekšstatu par cilvēku,
kā dažādi faktori (acu kontakts, uzruna, atbildes uz jautājumiem, balss intonācija, ģērbšanās stils u. c.) ietekmē savstarpējās attiecības.

Intervija.
Jautājuma formulēšana
intervijā.
Viedokļu analīze.

Lasa interviju par aktuālu tematu.

Tu un jūs

Noskaidro tu un jūs lietojuma tradīcijas Latvijā un citur Eiropā, salīdzina ar citām zināmām valodām.

2. personas vietniekvārds
lietišķajos rakstos.

Analizē lielā sākumburta lietojuma gadījumus Tu un Jūs rakstībā lietišķajos rakstos.

Atkārto, kas ir intervija, kā to veido.
Raksta intervijas jautājumus, lai noskaidrotu, kas, pēc intervējamā domām, veido pirmo priekšstatu par cilvēku. Intervē klasesbiedru, draugu
vai ģimenes locekli. Atbilžu fiksēšanai izmanto sev ērtāko veidu. Raksta interviju, analizē iegūto viedokli.

Diskutē par tu un jūs lietojumu intervijās.
Vēro piemērus un secina, kāds ir pieturzīmju lietojums teikumos ar uzrunas konstrukcijām.
Lieto pieturzīmes teikumos ar dažādām uzrunas konstrukcijām.

Vārdi, segvārdi,
iesaukas un mīļvārdiņi
Uzruna formālā un
neformālā situācijā.
Uzruna, uzrunas grupa,
uzrunas teikums.
Darbības vārda pavēles
izteiksmes formas.

Diskutē par personas uzrunas tradīcijām dažādās valodās formālās un neformālās situācijās.
Pārrunā, kādi ir iesauku un mīļvārdiņu rašanās cēloņi, kā to lietojums ietekmē cilvēku savstarpējās attiecības.
Analizē segvārdu kā sociālo tīklu lietotāja pieņemto identitāti. Izvērtē savu sociālo tīklu segvārdu, e-pasta adresi, izskaidrojot to veidošanas
motivāciju.
Raksta ieteikumus jaunajiem sociālo tīklu lietotājiem e-pasta adreses un segvārda izvēlei, izmantojot darbības vārda pavēles izteiksmes daudzskaitļa
formas, pievēršot uzmanību atšķirībām no īstenības izteiksmes daudzskaitļa formām.
Izpēta uzrunas lietojumu publicistikas un daiļliteratūras tekstu dialogos, skaidro pieturzīmju lietojumu teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu, uzrunas
teikumu.
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Savstarpējās attiecības
mūsu klasē

Lasa literāru tekstu (piemēram, fragmentu no D. Ozoliņas grāmatas “Atmaskot direktori”). Salīdzina lasīto ar personisko pieredzi. Izvirza
problēmjautājumus, diskutē par tiem.

Vēlējuma izteiksmes
formu veidošana
un lietošana.

Pārrunā, ko nozīmē un kāpēc radies teiciens “Miers baro, nemiers posta”, kā to varētu attiecināt uz klases savstarpējām attiecībām.
Secina, cik liela nozīme ir draudzīgām attiecībām klasē u. c. kolektīvā vai grupā.
Veido kartotēku, kurā apkopo teicienus par savstarpējām attiecībām; skaidro to nozīmi, izmantojot ilustrācijas.
Izmanto vēlējuma izteiksmi, kā arī saliktus pakārtotus teikumus ar saikļiem lai un ja, formulējot ieteikumus, kā radīt saskaņotu kolektīvu.
Izvēlas un veido tekstu (piemēram, pārspriedums, infografika, prezentācija) par vienu no tematiem:
• “Prasme sadzīvot un sadarboties kolektīvā un grupā (pārī)”;
• “Uzrunas un iesaukas mūsu klasē, to ietekme uz savstarpējām attiecībām”;
• “Attiecības mūsu klasē līdzinās…” (salīdzinājums ar kādu literāru darbu, kurā attēlotas attiecības klasē, vai kādu metaforisku izteikumu).
Sadarbojoties ar klasesbiedriem, raksta tekstu, kurā sniedz laba klases kolektīva raksturojumu.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda (dzimtā valoda), svešvaloda

Tu un jūs lietojuma tradīcijas Latvijā un citur Eiropā.

Literatūra

Daiļdarbi, kas raksturo attiecības klasē vai jauniešu grupās, teicieni.

Sociālās zinības

Savstarpējās attiecības klases kolektīvā.

Dizains un tehnoloģijas

E-pasta adrese, segvārds.

Metodiskais komentārs
Apakštemata “Tu un jūs” ietvaros var veidot sarunu par personvārdiem. To var darīt, ielo-

Klasē varētu veidoties interesanta diskusija par vārdadienu fenomenu, vārda došanu dažādos

gojoties Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
tīmekļvietnes Personvārdu datu bāzē (sadaļā “Statistika”) un aplūkojot tur pieejamo informāciju par savu vārdu. Pieejams: https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/personvardu-datu-baze/ [tiešsaiste] – [skatīts. 01.02.2020.].

laikos. Pirms diskusijas skolēniem tiek uzdots mājās iztaujāt savus vecākus, kāpēc viņi devuši
tieši tādu vārdu. Klasē skolēni pēta K. Siliņa “Latviešu personvārdu vārdnīcā” (Izdevniecība
“Zinātne”, 1990) savu vārdu, tā nozīmi, cilmi, lietošanas biežumu u. tml. Grupās pastāsta cits
citam par uzzināto. Skolēni var pārrunāt, kā viņi jūtas kā sava vārda nēsātāji. Skolēni diskutē
par to, kā tiek doti vārdi mūsdienās, kādi ir neparastākie zēnu un meiteņu vārdi Latvijā.
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8.1. Mēs sabiedrībā

8.2. Mēs sabiedrībā

8.3. Mēs skolā

8.4. Mēs mājās

8.5. Mēs pasaulē

8.6. Mēs pasaulē

Dzīve šeit un medijos

Miers un konflikti

Stiprums un vājums

Vienatnē un attiecībās

Krustceles un jauni ceļi

Kā var izteikties
dažādos veidos?
Kas ir slengs un sociolekts?
Kas ir iespraudums?

Kā valodā atklājas
savstarpējās attiecības?
Kas ir uzruna, uzrunas
grupa un uzrunas teikums?

Kā tiek atvasināti un
darināti jauni vārdi?

Kā pilnveidot tekstveides
prasmes?

Valodas attīstība
un mainība
Kādas ortogrāfijas normas
jāievēro valodā?

Kāda ir latviešu valodas
un literatūras nozīme
izglītībā?

8.3. Mēs skolā. Stiprums un vājums
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 18 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Mācīties lasīt un saprast zinātniska (populārzinātniska), kā arī daiļliteratūras stila tekstus, lai
bagātinātu savu valodu, kā arī pilnveidotu un nostiprinātu zināšanas par vārddarināšanas
līdzekļiem latviešu valodā un dažādiem vārdu darinājumiem.
Nostiprināt prasmes izmantot alfabētu, lai dažādos avotos meklētu informāciju un veidotu
alfabētiskos sarakstus.
Padziļināt zināšanas par lietišķā stila tekstu izstrādi, lai izmantotu tās lietišķajā komunikācijā.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Vārdnīcas un pašveidoti vārdu saraksti palīdz labāk izprast valodas attīstības tendences
un paplašina personisko vārdu krājumu. (V.Li.1.)
• Saziņai ar valsts iestādēm un institūcijām tiek izmantoti lietišķā stila teksti. (V.Li.2.)
• Valodā aktīvi ienāk jauni vārdi, un to darināšanā izmantojami latviešu valodai raksturīgi
vārddarināšanas līdzekļi. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Prot strādāt ar zinātniskā (populārzinātniskā), daiļliteratūras stila tekstu, lai iegūtu
jaunu informāciju un bagātinātu savu lasītāja pieredzi.
• Prot atrast zinātniskā valodas stila tekstā konkrētu informāciju tālākajai analīzei.
Teksts un tekstveide
• Prot izveidot un uzrakstīt lietišķa rakstura tekstu (pēc parauga).
Valodas struktūra
• Prot izmantot vārddarināšanas paņēmienus jaunu vārdu veidošanai.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Lasa ar izpratni satura, uzbūves un žanru ziņā atšķirīgus tekstus, saskatot valodas
lietojuma būtiskās īpatnības. (VLM.9.1.1.3.)
• Raksta patstāvīgi lietišķo vēstuli, iesniegumu, arī digitālajā formā un e-vidē.
(VLM.9.2.1.7.)
• Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Nepieciešamības
gadījumā izmanto vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei.
(VLM.9.3.1.4.)
• Izmanto latviešu valodas vārddarināšanas paņēmienus atbilstoši sava teksta iecerēm
un savam individuālajam stilam, veidojot arī jaunvārdus. Pamato vārddarināšanas
nozīmi terminoloģijas apguvē, teksta bagātināšanā un noteikta efekta radīšanā.
(VLM.9.3.1.5.)
• Veido tekstu, izmantojot daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas atbilstoši savām
iecerēm un teksta adresātam. (VLM.9.3.1.7.)
• Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas. (VLM.9.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu paust tikai pārbaudītu, uzticamu un pašam saprotamu informāciju.
(Tikumi – atbildība, godīgums)
• Veido ieradumu pieklājīgi izturēties diskusijas laikā, uzklausīt un objektīvi novērtēt
dažādus viedokļus, skaidri un korekti izteikt savus argumentus, iebildumus vai kritiku.
(Tikumi – gudrība, tolerance, savaldība; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)

Jēdzieni: vārddarināšanas līdzekļi, zinātniskās (populārzinātniskās) valodas stils, šķirkļa vārds, jaunvārdi.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto zinātniskā, lietišķā un daiļliteratūras stila tekstu, vārdnīcu, tīmekļvietnes tekstus;
veido vārdu sarakstu, e-iesniegumu, komentārus, ierakstus vārdnīcā.
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Temata apguves norise
Vārdu atvasināšana

Lasa zinātnisku (populārzinātnisku) tekstu, kurā lietots vārds atvase. Pārrunā, kas ir atvase bioloģijā un kāda ir šī vārda pārnestā nozīme.

1. konjugācijas darbības
vārdu atvasināšana ar
priedēkļiem, īstenības
izteiksmes formu
veidošana.

Darina jaunus vārdus no vārda atvase (atvasināt, atvasināšana, atvasinājums), nosaka jaundarināto vārdu sastāvu.

Vārddarināšanas
paņēmieni

Lasa literāru tekstu par pusaudžiem, kuri rīkojušies drosmīgi un atbildīgi negaidītās situācijās (piemēram, I. Samauskas stāsta “Eņģelītis”
vai M. Zālītes romāna “Pieci pirksti” fragmentus).

Lietvārdu, īpašības
vārdu, darbības vārdu
darināšanas paņēmieni.

Analizē pusaudžu rīcību, secina, kā atklājas cilvēka personības spēks.

Atrod lasītajā tekstā 1. konjugācijas darbības vārdus (piemēram, rast, prast, tikt u. c.). Atvasina tos ar dažādiem priedēkļiem, noskaidro jaundarināto
vārdu nozīmi, lieto tos savā tekstā.
Darina jaunus vārdus, izmantojot dažādus vārddarināšanas paņēmienus. Secina, kādi ir latviešu valodas vārddarināšanas paņēmieni.

Pārrunā situācijas, kurās atklājas cilvēka personības spēks. Diskutē, vai sabiedrībā ir nepieciešami šādi cilvēki.
Raksta savu viedokli par diskusijā pārrunāto.
Tekstā analizē dažādu vārdšķiru vārdus, kuros izmantoti atšķirīgi atvasināšanas paņēmieni.
Atlasa un klasificē tekstā sastopamos atvasinājumus.
Veido pārskatu par biežāk izmantotajiem vārddarināšanas paņēmieniem. Iepazīstina klasesbiedrus ar secinājumiem.

Moderni vārdu
darinājumi
Jaunvārdi.

Diskutē par jaunu vārdu nepieciešamību mūsdienās.
Skolotāja izraudzītos tekstos meklē jaundarinājumus un novērtē to nepieciešamību.
Noskaidro Valsts valodas centra devumu jaunu vārdu ieviešanā un argumentēti pauž savu attieksmi pret jaunu vārdu ieviešanas nepieciešamību.
Spriež par atvasināšanas paņēmienu lietojumu mūsdienās darinātajos vārdos.
Meklē informāciju par jaunu vārdu ieviešanu, pārrunā iegūto informāciju, izsaka savu viedokli par atsevišķu jaundarinājumu ieviešanos
vai neieviešanos valodā.
Raksta pēc izvēles e-iesniegumu, komentārus, viedokli, jautājumus, priekšlikumus vai ierosinājumus Valsts valodas centram par jaunu vārdu
(nosaukumu) nepieciešamību latviešu valodā.
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Jaundarināto vārdu
vārdnīca

Izpēta J. Kursītes “Neakadēmisko latviešu valodas vārdnīcu” vai I. Šlāpina grāmatu “Jauno latviešu valoda” (vai skolotāja izraudzītos fragmentus).
Secina, kāda ir vārdnīcas uzbūve, kas ir šķirklis un šķirkļa vārds.

Vārdnīca, šķirkļa uzbūve.

Individuāli veido dažādos tekstos atrastu jaundarināto vārdu vārdnīcu, skaidrojot vārdu nozīmi un atvasināšanas paņēmienus.
Prezentē izveidoto vārdnīcu, pamato tās izveides principus un noderību savas valodas bagātināšanā; piedāvā savus jaunvārdus un to skaidrojumu.
Darina dažādu vārdšķiru vārdus, pārbauda to pareizību vārdnīcā.
Nosaka vārda sastāvu atvasinātajiem vārdiem, vērtē savu un klasesbiedra veikumu.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Jaunvārdi. Vārdnīcas.

Literatūra

Literāra teksta analīze (tēlu, valodas, sižeta analīze).

Svešvaloda

Vārdu atvasināšana.

Datorika

Vārdnīcas veidošana, noformēšana un prezentēšana.

Metodiskais komentārs
Pirms Jaundarināto vārdu vārdnīcas veidošanas skolēni elektroniskajā latviešu valodas vārd
nīcā “E-pupa” palīgvārdnīcas sadaļā “Leksikoloģija” izpēta jēdzienu šķirklis. Pēc tam izvēlas
kādu no elektroniskajā vārdnīcā pieejamajiem vārdiem, piemēram, zeme, skolotāja vadībā
aplūko šķirkļa sadaļu “Vārddarināšana” un izpēta, kādi atvasinājumi un salikteņi tiek veidoti
no vārda zeme, izmantojot morfoloģisko un sintaktisko paņēmienu. No vārdnīcā piedāvātajiem šķirkļiem izvēlas vienu vārdu, pamatojot, kāpēc tieši šo vārdu, izpēta vārddarināšanas
paņēmienus un pastāsta klasesbiedram, darbojoties pārī. Tad skolēns izvēlas vārdu, kura
nav e-vārdnīcā, piemēram, vārdu lapa, atrod vārda nozīmes citās vārdnīcās un pēc izpētītajiem paraugiem veido atvasinājumus un darina jaunus vārdus.
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8.1. Mēs sabiedrībā

8.2. Mēs sabiedrībā

8.3. Mēs skolā

8.4. Mēs mājās

8.5. Mēs pasaulē

8.6. Mēs pasaulē

Dzīve šeit un medijos

Miers un konflikti

Stiprums un vājums

Vienatnē un attiecībās

Krustceles un jauni ceļi

Kā var izteikties
dažādos veidos?
Kas ir slengs un sociolekts?
Kas ir iespraudums?

Kā valodā atklājas
savstarpējās attiecības?
Kas ir uzruna, uzrunas
grupa un uzrunas teikums?

Kā tiek atvasināti un
darināti jauni vārdi?

Kā pilnveidot tekstveides
prasmes?

Valodas attīstība
un mainība
Kādas ortogrāfijas normas
jāievēro valodā?

Kāda ir latviešu valodas
un literatūras nozīme
izglītībā?

8.4. Mēs mājās. Vienatnē un attiecībās
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 14 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Padziļināt izpratni par jēdzieniem daļa un veselais tekstveides kontekstā, lai veidotu zināšanu
pārnesi starp dažādām valodniecības nozarēm.
Pilnveidot zināšanas par tekstveides jautājumiem, lai pilnīgotu rakstveida komunikācijas
prasmes.
Nostiprināt zināšanas par radniecīgu vārdu saimi un salikteņiem.
Nostiprināt zināšanas par darbības vārda lietojumu vajadzības izteiksmē, lai pilnveidotu
prasmi veidot jaunus izteikumus un īstenotu noteiktas saziņas funkcijas runā.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Teksts ir komplekss veselums, kas sastāv no atsevišķām daļām, un ir vajadzīgas
detalizētas zināšanas par katras daļas (ievads, iztirzājums, nobeigums) izstrādi. (V.Li.2.)
• Darbības vārdus vajadzības izteiksmē bieži izmanto ieteikumu vai instrukciju
veidošanai. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Izsaka pretstatu vai noliegumu, izmantojot noteiktus valodas līdzekļus.
Teksts un tekstveide
• Raksta vēstījumu, pārspriedumu, patstāvīgi veido tekstu, apzinoties teksta radīšanu
kā procesu.
Valodas struktūra
• Lieto darbības vārdus vajadzības izteiksmē.
• Prot pierakstīt daļskaitļus un decimāldaļskaitļus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Lasa ar izpratni satura, uzbūves un žanru ziņā atšķirīgus tekstus, saskatot valodas
lietojuma būtiskākās īpatnības. Analizē un skaidro tekstu, novērtē savu izpratni.
Salīdzina izlasīto ar iepriekš zināmo; nosaka, kādas pārdomas izlasītais teksts ir radījis.
(VLM.9.1.1.3.)
• Patstāvīgi izvirza mērķi un organizē teksta plānošanas procesu, izvēloties sev
piemērotu ideju un domu pieraksta veidu. Reflektē un izvērtē to, apspriežoties par
teksta saturu un uzbūvi ar citiem. Raksta vēstījumu un pārspriedumu. (VLM.9.2.1.6.)
• Izmanto rakstzīmju sistēmu atbilstoši saziņas situācijai un savam individuālajam stilam;
salīdzina, novērtē dažādus rakstīšanas stilus, veidojot sev piemērotāko. (VLM.9.2.1.8.)
• Rediģē savu tekstu. Sniedz un saņem konstruktīvu atgriezenisko saiti; izmanto
dažādus paņēmienus teksta uzlabošanai, piemēram, jautājumu formulēšanu, diskusijas,
nepieciešamo avotu un resursu izmantošanu, laika plānojumu. (VLM.9.2.1.9.)
• Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. (VLM.9.3.1.4.)
• Izmanto latviešu valodas vārddarināšanas paņēmienus atbilstoši sava teksta iecerēm
un savam individuālajam stilam, veidojot arī jaunvārdus. (VLM.9.3.1.6.)
• Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas. (VLM.9.3.1.8.)

• Veido ieradumu apzināties teksta veidošanu kā ilgstošu, secīgu un rūpīgu darba procesu.
(Tikumi – centība, gudrība; vērtība – darba tikums)
• Veido ieradumu respektēt citu kultūru cilvēku saziņas tradīcijas un runas uzvedību
starpkultūru dialogā.
(Tikumi – laipnība, tolerance, solidaritāte; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)

Jēdzieni: tekstveide, domrakstu veidi (apraksts, raksturojums, vēstījums, pārspriedums), daļskaitļi un decimāldaļskaitļi.
Teksti: klausās, lasa, vēro informatīvu un daiļliteratūras tekstu;

veido vēstījumu, pārspriedumu, fotostāstu, ieteikumus, instrukciju, prezentāciju.
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Temata apguves norise
Parunāsim
par draudzību!

Darbojas pārī un izvēlas vienu no lomām: vai nu pastāsta gadījumu no savas pieredzes, kad piedzīvojis īstu draudzību, vai arī pastāsta, kad vīlies
draudzībā. Izmantojot Venna diagrammu, secina un uzraksta, kas saziņas partneriem šajās situācijās ir kopīgs un kas – atšķirīgs.

Stāsts, vēstījums.

Diskutē par to, kāpēc ir vajadzīgi draugi, kas ir īsta draudzība, kā saprast latviešu tautas sakāmvārdus un parunas par draudzību.
Brīvi izvēloties veidu un valodas līdzekļus, veido savu stāstu par draudzību.

Draugi un nedraugi
Nolieguma forma
ar priedēkli ne-.
Antonīmi.
Pretstatu izteikšana
valodā ar palīgvārdiem
bet, taču, turpretī.

Prezentē izveidotos stāstus, apspriež un izvērtē tos. Veido pretēju jēdzienu pārus (piemēram, savējie un svešie, draugi un nedraugi), analizē
un uzskatāmi attēlo to uzbūvi.
Diskutē par priedēkļa ne- specifiku latviešu valodā, tā atbilstību dzimtajā valodā. Spriež par antonīmiem un sintaktiskām konstrukcijām,
ar kurām valodā izsaka pretstatus; ilustrē vērojumus ar piemēriem.
Lasa tekstus par draugiem un nedraugiem, reflektē, vai tikai pozitīvā pieredze dod spēku, kā vilšanās, sarūgtinājums var ietekmēt personības veidošanos.
Secina, kā valodā atspoguļojas draudzības pieredze, ar kādiem valodas līdzekļiem var izteikt prieku, vilšanos, skumjas.

Kopīgie noslēpumi

Veido radniecīgus vārdus ar sakni -slēp-.

Radniecīgi vārdi.
Pārspriedums.
Tekstveides posmi.

Diskutē par to, kas ir kopīgs noslēpums, kā kopīgs noslēpums pārbauda draudzību.
Atkārto domrakstu iedalījumu pēc teksta veida – apraksts, raksturojums, vēstījums, pārspriedums.
Strādājot pārī, sacer un uzraksta pārspriedumu par draugiem kopīgu noslēpumu, lietojot valodas līdzekļus pretstatu izteikšanai un izmantojot vārdus
no iepriekš izveidotā radniecīgu vārdu saraksta.
Teksta pilnīgošanai ievēro visus tekstveides posmus – plānošanu, uzmetumu, melnrakstu, pilnveidi, rediģēšanu, tīrrakstu.
Pēc izvēles veido fotostāstu par draudzību teksta ilustrācijai un papildinājumam.

Daļa un veselums
Salikteņi.
Decimāldaļskaitļi,
daļskaitļi, to
pareizrakstība.
Teksta daļas (ievads,
iztirzājums, nobeigums).
Vajadzības izteiksmes
formu veidošana.

Iztēlojas, kas varētu būt ābola divas pusītes (piemēram, jautājums un atbilde, došana un ņemšana, pieprasījums un piedāvājums, draugi kā viena ābola
divas pusītes).
Diskutē par daļu no veselā (kur to var redzēt dzīvē, kur – valodā).
Lieto daļskaitļus un decimāldaļskaitļus tekstā.
Tekstā saskata daļu un veselo.
Atkārto zināšanas par salikteņiem latviešu valodā, to veidošanu, pazīmēm, nozīmi, izmantošanas iespējām tekstā.
Atkārto zināšanas par teksta daļām – ievadu, iztirzājumu, nobeigumu.
Izvēlas vienu teksta daļu (ievadu, iztirzājumu vai nobeigumu) un uzraksta ieteikumus par tās izstrādi.
Izveido darba grupu atbilstoši kādai no teksta daļām, kopīgi izstrādā konkrētās teksta daļas (ievada, iztirzājuma vai nobeiguma) rakstīšanas instrukciju,
lietojot darbības vārdus vajadzības izteiksmē instrukcijas izteikumu veidošanai.
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Ceļā uz pilnību
Tekstveide.

Darbojoties iepriekš izveidotajā grupā, meklē papildu informāciju par tekstveidi un rakstīšanu; izvērtē atrastās informācijas noderīgumu, piemērotību,
uzticamību.
Izveido mācību materiālu/prezentāciju par katru atsevišķo teksta daļu (ievadu, iztirzājumu vai nobeigumu), papildinot iepriekš noskaidroto
ar informāciju no grāmatām, interneta. Prezentē to klasē.
Novērtē prezentācijas atbilstoši iepriekš izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Teksta daļas (ievads, iztirzājums, nobeigums), tekstveide, apraksts, raksturojums, vēstījums, pārspriedums.

Latviešu literatūra

Stāsti par draudzību daiļliteratūrā; latviešu sakāmvārdi un parunas par draugiem un draudzību.

Sociālās zinības

Draudzība.

Matemātika

Daļskaitļi un decimāldaļskaitļi.

Metodiskais komentārs
Diskusijai par draudzību un draugiem var izmantot ne tikai sakāmvārdus un parunas, bet
arī dažādu pasaules un latviešu rakstnieku, kā arī sabiedrībā pazīstamu cilvēku izteikumus
un stāstus par draudzību, piemēram, Z. Mauriņas atziņas un esejas no krājuma “Uzdrīkstēšanās”.

Ieteikumus pārspriedumu izvērtēšanai sk. Ermansone, I., Vītola, A. Tekstveide 7.–9. klasei.
Mācību līdzeklis skolēnam. LVA, 2011 [tiešsaiste] – [skatīts 01.02.2020]. Pieejams: https://
valoda.lv/wp-content/uploads/docs/E-Gramatas/14-mTekstv.pdf

Lai plānotu, veidotu un izstrādātu pārspriedumu par draugiem kopīgu noslēpumu, var organizēt rakstīšanas semināru (semināra aprakstu sk. Vanaga, A., Babrāne, J. Valodas labirinti.
Latviešu valoda 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006, 39. lpp. vai Dalbiņa, I., Lāčauniece, I.
Latviešu valoda vidusskolām, 1. daļa. Rīga: RaKa, 2009, 166.–178. lpp.).
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8.1. Mēs sabiedrībā

8.2. Mēs sabiedrībā

8.3. Mēs skolā

8.4. Mēs mājās

8.5. Mēs pasaulē

8.6. Mēs pasaulē

Dzīve šeit un medijos

Miers un konflikti

Stiprums un vājums

Vienatnē un attiecībās

Krustceles un jauni ceļi

Kā var izteikties
dažādos veidos?
Kas ir slengs un sociolekts?
Kas ir iespraudums?

Kā valodā atklājas
savstarpējās attiecības?
Kas ir uzruna, uzrunas
grupa un uzrunas teikums?

Kā tiek atvasināti un
darināti jauni vārdi?

Kā pilnveidot tekstveides
prasmes?

Valodas attīstība
un mainība
Kādas ortogrāfijas normas
jāievēro valodā?

Kāda ir latviešu valodas
un literatūras nozīme
izglītībā?

8.5. Mēs pasaulē. Valodas attīstība un mainība
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 22 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Pilnveidot zināšanas, kā formulēt atslēgvārdus, lai sistematizētu informāciju.
Lai veidotu zināšanu pārnesi, mācīties izprast jēdzienus norma, likums, saistot tos ar valodas
lietojumu.
Pilnveidot zināšanas par lielā sākumburta lietojumu, personvārdu un uzvārdu locīšanu, lai
kvalitatīvi iesaistītos saziņā.
Nostiprināt zināšanas par garā patskaņa ā lietojumu un rakstību darbības vārda formās,
kopā un šķirti rakstāmiem apstākļa vārdiem un vietniekvārdiem, kā arī divdabju pareiz
rakstību līdzskaņu t un d mijas ietekmē, lai veidotu gramatiski korektu runu un tekstu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Vārdu pareizrakstības pamatā ir likumi un analoģijas, kuras, izprotot pareizrakstību,
var viegli apgūt. (V.Li.3.)
• Personu vārdi un uzvārdi ir lokāmi atbilstoši latviešu valodas lietvārdu deklināciju
sistēmai un tāpat kā sugas vārdi. (V.Li.3.)
• Divdabja teiciens ir īpaša vārdu grupa, kuras pamatā ir divdabis. Divdabja teiciena
atdalīšanai teikumā izmanto pieturzīmes. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Prot izveidot pareizu gramatisko formu adresāta norādīšanai.
Teksts un tekstveide
• Prot formulēt atslēgvārdus un izmantot tos informācijas meklēšanā, sistematizēšanā.
Valodas struktūra
• Prot ortogrāfijas zināšanas izmantot vārdu pareizrakstībā.
• Mācās lietot tekstā divdabjus ar izskaņām -ot, -oties un -dams, -damies, lietot
atbilstošas pieturzīmes teikumos ar divdabja teicienu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Salīdzina vairākus informācijas avotus, izvēlas ticamākos, pamato savu izvēli. Integrē
un interpretē informāciju no dažādiem avotiem: izvēlas mērķim atbilstošu informācijas
apstrādes un strukturēšanas veidu. (VLM.9.1.1.4.)
• Izmanto atslēgvārdu noteikšanas paņēmienus. (VLM.9.2.1.5.)
• Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. (VLM.9. 3.1.4.)
• Apzināti lieto dažādu vārdšķiru vārdus un to gramatiskās formas noteikta mērķa un
efekta radīšanai runā vai rakstveida tekstā. Nosaka vārdu piederību vārdšķirai un vārdu
gramatiskās formas. (VLM.9.3.1.6.)
• Zina un atdala ar pieturzīmēm savrupinājumus. Veido tekstu, izmantojot daudzveidīgas
sintaktiskās konstrukcijas atbilstoši savām iecerēm un teksta adresātam. (VLM.9.3.1.7.)

Ieradumi
• Veido ieradumu ar cieņu izturēties pret latviešu valodu un citu tautu valodām.
(Tikumi – atbildība, gudrība; vērtības – latviešu valoda, kultūra)
• Veido ieradumu paust tikai pārbaudītu, uzticamu un pašam saprotamu informāciju.
(Tikumi – atbildība, godīgums)
• Veido ieradumu cieņpilni rīkoties, pamanot un labojot savas un citu personu valodas
kļūdas runā un rakstos.
(Tikumi – atbildība, gudrība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, darba tikums)

Jēdzieni: pareizrakstība jeb ortogrāfija, valodas norma, divdabja teiciens.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto dokumentu, zinātnisku, informatīvu, uzrakstu un reklāmas tekstu;
veido kartotēku, mutvārdu ziņojumu, prezentāciju.
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Temata apguves norise
Valodas normas
un likumi
Valsts valodas likums.
Valodas normas
un likumi.

Pārrunā, kā saprot jēdzienus likums un norma, kad, kādās situācijās jāievēro likumi un normas.
Diskutē par to, kāpēc valodā vajadzīgas normas un likumi, kā valodas normas un likumi laika gaitā mainās, ko nozīmē izteiciens “Valodas attīstība
ir valodas pastāvēšanas pamats”.
Pēc diskusijas formulē temata “Valodas normas un likumi” atslēgvārdus.
Noskaidro, kas ir Valsts valodas likums.
Veido pārskatu par valodas normu un likumu regulējumu, valodas kopējiem un institūcijām.
Gatavo mutvārdu ziņojumu par brīvi izraudzītu tematu, saistot ar iepriekšējām zināšanām, un uzstājas ar to klasē.

Lielie un mazie burti

Noskaidro prasības lielo un mazo burtu lietojumam vienvārda un vairākvārdu nosaukumos.

Vienvārda un vairākvārdu
nosaukumi.
Uzrakstu un reklāmu
valoda.

Diskutē par lielo un mazo burtu lietojumu stilistiskos nolūkos, izmantojot reklāmu, plakātu, bukletu, afišu valodas materiālu.
Pārrunā, kā lielie un mazie burti tiek lietoti uzrakstos, nosaukumos u. tml.
Veido kartotēku “Burtu spēles” – fotografē uzrakstus, nosaukumus u. tml., kuros lielo un mazo burtu lietojums neatbilst valodas normām.
Kartotēkas izpētē cenšas rast skaidrojumu atkāpēm no normas.
Prezentē savu kartotēku klasesbiedriem, komentējot katrā attēlā redzamo.
Apkopo labākos kartotēku piemērus un ar savu veikumu iepazīstina citu klašu skolēnus.

Persona kā adresāts
Lietvārdu deklinācijas.
Personas vārds
un uzvārds.
Īpašvārdi.
Adresāts.

Noskaidro personvārdu un uzvārdu atbilstību latviešu valodas lietvārdu deklināciju sistēmai un atkāpes no tās, sameklē dažus piemērus atbilsmei
un neatbilsmei.
Pēta, kā pieraksta divus vai vairākus vienas personas vārdus un dubultuzvārdu, pēta un analizē amata, profesiju, goda nosaukumu un pagodinājuma
vārdu lietojumu, to pareizrakstību.
Raksta secinājumus par izpētīto.
Atkārto datīva formas veidošanu, deklināciju izņēmumus, paplašinātās galotnes lietojumu īpašības vārdos ar noteikto galotni.
Spriež, kā rīkoties, ja nezina pareizu vārda un uzvārda datīva formu adresāta norādīšanai. Izveido secīgu darbību sarakstu, piemēram:
1) noskaidroju vārda vai uzvārda deklināciju,
2) noskaidroju, kā darina datīva formu šīs deklinācijas lietvārdiem,
3) veidoju adresāta vārdu un uzvārdu datīvā atbilstoši deklinācijai un locījuma paraugam.
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Skaņas, burti un vārdi
Darbības vārdu un
divdabju pareizrakstība.
Kopā un šķirti rakstāmi
vārdi.
Divdabji ar izskaņām -ot,
-oties un -dams, -damies.
Divdabja teiciens.

Lasa dažādus zinātniskus un informatīvus tekstus par valodas lietojumu, sabiedrības attieksmi pret valodas kļūdām u. c., iepazīstina klasesbiedrus
ar uzzināto informāciju.
Diskutē par vienaldzīgu attieksmi, precizitāti un paviršību, par valodas likumu zināšanu un to ievērošanu praksē.
Atkārto patskaņa ā izrunu un rakstību 3. konjugācijas 1. grupas darbības vārdu īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes daudzskaitļa
1. un 2. personas formās un atgriezenisko darbības vārdu 3. personas formā.
Pilnveido zināšanas par kopā un šķirti rakstāmiem apstākļa vārdiem un vietniekvārdiem.
Analizē un pēta divdabju ar izskaņām -ot, -oties un -dams, -damies lietojumu.
Secina, kas ir divdabja teiciens, salīdzinot teikumus, kuros ir palīgteikumi un atbilstoši divdabja teicieni.
Secina, kur teikumā var atrasties divdabja teiciens, lieto atbilstošas pieturzīmes.
Veido divdabju darināšanas atgādni, pievēršot uzmanību līdzskaņu s un z lietojumam daļēji lokāmajos divdabjos.
Lieto tekstā divdabjus ar izskaņām -ot, -oties un -dams, -damies un mācās lietot divdabja teicienus.
Sacer un raksta diktāta tekstu par kādu ar tematu saistītu valodas jautājumu; diktāta tekstā iekļauj aplūkotos vārdu pareizrakstības gadījumus.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Divdabja teiciens. Valodas norma. Pareizrakstība.

Svešvaloda

Pareizrakstības likumu salīdzināšana.

Sociālās zinības

Likumi. Normas.

Dizains un tehnoloģijas

Burtveidolu izvēle uzrakstu tekstos un reklāmās.
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Metodiskais komentārs
Pirms diskusijas par lielo un mazo burtu lietojumu skolēni sadalās grupās un veic nelielu
pētījumu par pieļautajām kļūdām mazo un lielo burtu lietojumā dažādu žanru tekstos:
reklāmās, bukletos, uzrakstos, rakstos globālajā tīmeklī (te varētu veidoties vairākas
grupas – pēc tematikas vai medija).
Izrakstījuši kļūdainos piemērus, skolēni meklē pareizrakstības likumu un pamatojumu
konkrētai valodas normai.
Lai noskaidrotu lielo sākumburtu lietošanu saliktos nosaukumos, var izmantot vietni
“Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze”. Izmantojami arī vietnē www. valoda.lv
pieejamie resursi “Personvārdu atveide” un “Valodas rokasgrāmata”. Izpētījuši raksturīgākās
kļūdas, skolēni var tās grupēt un sagatavot ziņojumu par biežāk pieļautajām kļūdām, veidot
atgādnes, kā labāk atcerēties pareizrakstības normas.
Skolotājs var piedāvāt dažādus problemātiskus piemērus (Gaujas Nacionālais parks vai
Gaujas nacionālais parks, mūzikas grupa “Prāta vētra” vai “Prāta Vētra” u. c.). Skolēni var
paši meklēt piemērus tam, kā dažādos informācijas avotos, rakstos u. tml. tiek vai netiek
ievērotas pareizrakstības normas, prognozēt, kāpēc tā notiek, un atrast valodas normas
skaidrojumu.
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8.1. Mēs sabiedrībā

8.2. Mēs sabiedrībā

8.3. Mēs skolā

8.4. Mēs mājās

8.5. Mēs pasaulē

8.6. Mēs pasaulē

Dzīve šeit un medijos

Miers un konflikti

Stiprums un vājums

Vienatnē un attiecībās

Krustceles un jauni ceļi

Kā var izteikties
dažādos veidos?
Kas ir slengs un sociolekts?
Kas ir iespraudums?

Kā valodā atklājas
savstarpējās attiecības?
Kas ir uzruna, uzrunas
grupa un uzrunas teikums?

Kā tiek atvasināti un
darināti jauni vārdi?

Kā pilnveidot tekstveides
prasmes?

Valodas attīstība
un mainība
Kādas ortogrāfijas normas
jāievēro valodā?

Kāda ir latviešu valodas
un literatūras nozīme
izglītībā?

8.6. Mēs pasaulē. Krustceles un jauni ceļi
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 14 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Iedziļināties jautājumā par lasīšanas nepieciešamību, lasīšanas un rakstīšanas attieksmēm,
lai veidotu savu viedokli un/vai mainītu attieksmi pret lasīšanu.
Nostiprināt zināšanas par atslēgvārdu izmantojumu, lai iemācītos iegūt un saprast nepieciešamo informāciju.
Sistematizēt zināšanas par darbības vārda izteiksmēm, lai paplašinātu savu saziņas kompetenci.
Pilnveidot zināšanas un prasmes veidot dažāda veida tekstus (apraksts, raksturojums, vēstījums, pārspriedums), lai dažādotu savus rakstu darbus un uzlabotu to kvalitāti.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Lai rakstītu, ir jālasa un no izlasītā jāmācās, kā rakstīt. (V.Li.2.)
• Domraksts ir mācību teksts, kuru apgūstot tiek pilnveidotas tekstveides zināšanas
un prasmes. (V.Li.2.)
• Darbības vārda izteiksmes ir darbības vārdu formu sistēma, un katra no tām lietojama
noteiktā funkcijā, kuru nosaka teksta saturs un teksta autora nolūks. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Spriež par valodas un literatūras kā mācību priekšmetu nozīmi izglītībā, prot piedalīties
un iesaistīties diskusijā.
• Izprot atslēgvārdu nozīmi informācijas meklēšanā un izmanto tos darbam ar informāciju.
Teksts un tekstveide
• Plāno tekstveides procesu un secīgi veido tekstu, lai sasniegtu noteiktu saziņas mērķi.
• Raksta domrakstu (aprakstu, raksturojumu, vēstījumu, pārspriedumu).
Valodas struktūra
• Nosaka darbības vārda izteiksmes un to funkciju tekstā, izmanto darbības vārdu
izteiksmes savā runā pēc nepieciešamības un atbilstoši situācijai.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Raksturo saziņas dalībnieku, savas un literāro tēlu emocijas, iemeslus, kas tās ir
radījuši. Analizē un lieto verbālos un neverbālos saziņas līdzekļus, lai paustu emocijas;
pamato savu viedokli. (VLM.9.1.1.8.)
• Izmanto atslēgvārdu noteikšanas paņēmienus. (VLM.9.2.1.5.)
• Patstāvīgi organizē teksta plānošanas procesu, izvēloties sev piemērotu ideju un domu
pieraksta veidu. Raksta domrakstu (aprakstu, raksturojumu, vēstījumu, pārspriedumu).
(VLM.9.2.1.6.)
• Novērtē teksta uzbūvi un savdabīgas struktūras elementus, piemēram, neierastu
teksta daļu kārtību, citu tekstu iekļāvumu, komentārus, attēlus. Raksta ar personisko
pieredzi un izdomu, fantāziju saistītus tekstus, ievērojot teksta uzbūvi un izmantojot
žanra prasībām, adresātam un saziņas veidam piemērotus valodas līdzekļus. (VLM.9.2.1.6.)
• Veido tekstu, izmantojot daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas atbilstoši savām
iecerēm un teksta adresātam. (VLM.9.3.1.7.)
• Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas, pamato interpunkcijas
zīmju lietojumu savā un citu tekstā. (VLM.9.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu lasīt augstvērtīgus literāros darbus un aizgūt no tiem ierosmes savas
valodas attīstībai.
(Tikumi – centība, gudrība; vērtība – kultūra)
• Veido ieradumu apzināties teksta veidošanu kā ilgstošu, secīgu un rūpīgu darba
procesu.
(Tikumi – centība, gudrība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: brīvais domraksts, nosacīti brīvais domraksts, domraksts par literāro darbu; tekstveides process (ideja, uzmetums, plāns, melnraksts, rediģēšana, tīrraksts), citāts.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto publicistikas un populārzinātnisku tekstu;
veido atslēgvārdu sarakstu, klases grāmatu, domu karti, domrakstu.
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Temata apguves norise
Es runāju, tu runā,
mēs runājam
Humanitārās zinātnes
un filoloģija; valoda
un literatūra.
Atslēgvārdi.

Pilnveido zināšanas un prasmes veidot saliktu pakārtotu un saliktu sakārtotu teikumu. Izmantojot nepabeigto teikumu metodi, raksta 3 variantus
teikumiem, kas sākas šādi: Manā stundu sarakstā ir latviešu valoda, jo… Manā stundu sarakstā ir literatūra, jo… Rakstot pirmās asociācijas, kas nāk prātā,
katrā teikuma variantā izvēlas citus valodas līdzekļus un izsaka trīs dažādus iemeslus (piemēram, Manā stundu sarakstā ir literatūra, jo man tā ļoti patīk.
Manā stundu sarakstā ir literatūra, jo tā palīdz iepazīt dažādus literāros varoņus un pārdomāt viņu rīcību. Manā stundu sarakstā ir literatūra, jo tas ir viens
no obligāti apgūstamajiem mācību priekšmetiem.). Saikļa jo vietā var lietot saikli bet, atklājot pretējus uzskatus.
Pārrunā, kas ir humanitārās zinātnes, kas ir filoloģija, kur un kāpēc to studē, kādas dzīvei noderīgas zināšanas, prasmes, vērtības iegūst.
Izveido valodas jomas un literatūras jomas atslēgvārdu sarakstu, salīdzina tos un izmēģina interneta vidē (meklētājprogrammās).
Pārrunā, kuri atslēgvārdi bija precīzāki, produktīvāki, pamato, kāpēc.

Es lasu, tu lasi,
mēs lasām
Darbības vārda
izteiksmes.

Pārrunā, kāpēc cilvēki lasa (lai mācītos, lai iegūtu informāciju, lai izklaidētos, lai gūtu prieku u. c.), kāds ir mūsdienu lasītājs.
Reflektē par e-grāmatām un drukātām grāmatām, par to lasīšanas atšķirībām.
Lasa publicistikas un populārzinātniskos tekstus par lasīšanas nozīmi un tās ietekmi uz cilvēka intelektu, par funkcionālo un komunikatīvo lasīšanu.
Nosaka tekstā lietoto darbības vārdu izteiksmi un analizē to funkciju runā.
Maina darbības vārda izteiksmi un secina, kas mainās vēstījumā.
Organizē sarunu, kurā tiek izteikti pretēji viedokļi par lasīšanu kā izklaidi.
Veido 5 labāko grāmatu reitingu/sarakstu, vispirms izveidojot šādu sarakstu pārī, reklamējot to, pēc tam organizējot klases balsošanu
un apkopojot rezultātus.

Domraksta “virtuve”
Apraksts, raksturojums,
vēstījums, pārspriedums.

Nostiprina un padziļina zināšanas par domrakstu iedalījumu pēc teksta veida – apraksts, raksturojums, vēstījums, pārspriedums –
un katram domraksta veidam raksturīgajām pazīmēm.
Atkārto dzimtajā valodā apgūto par to, kā atšķiras brīvais, nosacīti brīvais domraksts un domraksts par literāro darbu.
Pilnveido zināšanas par teksta tematu un virsrakstu, ideju, materiālu vākšanu un uzmetumu, plānu, teksta melnrakstu un rediģēšanu.
Izmantojot dažādus iedvesmas avotus, izveido 10 spilgtāko un neparastāko mākslas un daiļliteratūras darbu nosaukumu sarakstu, pamatojot,
kāpēc konkrētais darbs iekļauts sarakstā.
Spriež un apmainās viedokļiem, ieteikumiem, kā labāk izstrādāt teksta tīrrakstu – gatavu domrakstu.
Veido domu karti “Es rakstu domrakstu” – vispirms individuāli, tad pārī un grupā.
Grupā formulē galvenos secinājumus rakstveidā – izstrādā domraksta rakstīšanas ieteikumus.
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Es rakstu, tu raksti,
mēs rakstām
Domraksta plānošana
un izstrāde.
Tekstveide.
Citāts.

Reflektē, par ko rakstīt domrakstu, izvēloties tematu (diskusija klasē) un formulējot to (katram savs, paša atrasts vai izvēlēts temats).
Piedalās rakstīšanas seminārā:
• plāno domraksta izstrādi – veido kalendāru, kas atspoguļo domraksta tapšanas gaitu;
• meklē materiālus, izvērtē, izvēlas, apstrādā un apkopo tos;
• noskaidro temata un plāna punktu formulēšanas nosacījumus;
• izvēlas citātus un noskaidro, kā tos iesaistīt tekstā;
• strādā pie domraksta teksta izveides, uzraksta domraksta tīrrakstu;
• domrakstus klasē savstarpēji labo un vērtē, izsaka priekšlikumus satura un struktūras uzlabošanai;
• iesaka labākos domrakstus “Autora krēslam”.
Organizē klases pasākumu “Autora krēsls”.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Darbības vārdu izteiksmes. Domrakstu veidi. Tekstveide – domrakstu plānošana, rakstīšana, rediģēšana, prezentēšana.

Literatūra

Attieksme pret lasīšanu, tās veidošanās. Populārāko lasīto grāmatu reitinga/saraksta veidošana.

Sociālās zinības

Domraksta rakstīšanas procesa plānošana.

Metodiskais komentārs
Ja skolotājam ir kādi veiksmīgu domrakstu paraugi, var piedāvāt skolēniem ar tiem iepazīties, tos izvērtēt un no tiem mācīties, kā veidot domrakstu.
Idejas diskusijas organizēšanai var smelties A. Skalbergas izstrādātajā materiālā (CD-ROM)

izstrādātiem kritērijiem veiksmīgāko darbu izvirza skaļai nolasīšanai “Autora krēslā”. “Autora
krēslā” nolasītie darbi tiek izvērtēti pēc 3 P metodes (paslavē, papildini, pajautā).
Pēc tam var izdot klases žurnālu, kurā apkopoti skolēnu domraksti pa konkrētiem tematiem

“Diskusijas metode klases audzinātājam” (Biedrība Graph-Pheme, 2008).
Organizējot rakstīšanas semināru, skolēni var sadalīties nelielās grupās (pa trīs vai četri), un
katra grupa izvēlas vienu no skolotāja piedāvātajiem brīvajiem tematiem vai arī formulē to paši.
Kad skolēni ir uzrakstījuši domrakstu, grupā katrs skaļi to nolasa. Grupas dalībnieki
izvērtē katra darbu un uzraksta īsu recenziju (kas izdevies, kas būtu jāpilnveido). Pēc pašu

vai jautājumiem. Kāds no skolēniem uzraksta redaktora sleju, latviešu valodas skolotājs un
audzinātājs arī raksta domrakstu. Redaktors sadarbībā ar skolotāju rediģē, izlabo kļūdas,
kāds no skolēniem žurnālu maketē, kāds ir dizaina autors. Šāds kopīgi veidots žurnāls varētu
būt laba dāvana skolēniem 9. klases izlaidumā. Žurnālu var papildināt ar vēlējumiem, skolas
gados gūtajām atziņām u. tml.
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9.1. Mēs sabiedrībā

9.2. Mēs mājās

9.3. Mēs pasaulē

9.4. Mēs mājās

9.5. Mēs skolā

Sociālie mediji izziņai,
komunikācijai un pašizpausmei

Literatūra vienatnei
un kopā būšanai

Miera un dusmu valoda

Manas valodas stiprās puses

Iespēju valoda

Kā kritiski lasīt vēstījumu
sociālajos medijos un radīt
savus vēstījumus?

Kā es uztveru dažādu žanru
un veidu tekstus?

Kā veidot dialogu veiksmīgai
komunikācijai?
Kas ir valodas funkcionālie stili?
Kas ir daiļliteratūras un
zinātniskais valodas stils?

Kā izkopt savu valodu,
lai saziņa būtu veiksmīga?
Kas ir publicistiskais
valodas stils?

Kāda ir lietišķo rakstu valodas
specifika?
Kā pilnveidot savu valodu?
Kā veidot CV un motivācijas vēstuli?
Kas ir sarunvalodas stils?

9.1. Mēs sabiedrībā. Sociālie mediji izziņai, komunikācijai
un pašizpausmei
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 16 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Pilnveidot izpratni par sociālajiem medijiem, tos raksturojošiem elementiem, izmantošanas
iespējām, mērķiem un nolūkiem.
Pilnveidot zināšanas un izpratni par nepieciešamību izvēlēties ticamus informācijas avotus
un prasmi kritiski analizēt sniegtās ziņas, nošķirot dezinformāciju no patiesas informācijas.
Izprast dažādus informācijas nolūkus (informācija izziņai, informācija izklaidei, saziņai u. tml.).
Mācīties formulēt viedokli un rakstīt īsus tekstus sociālajiem medijiem (atbilstoši adresātam), lai kvalitatīvi un atbildīgi iesaistītos e-saziņā, vingrinātos valodas lietojumā, precīzu un
iederīgu valodas līdzekļu izvēlē un tekstveidē kopumā.

Pilnveidot zināšanas un prasmi izvēlēties ticamus informācijas avotus un nošķirt patiesas
ziņas no dezinformācijas.
Nostiprināt diskusijas prasmes, izsakot un pamatojot savu viedokli, uzklausot citu viedokli,
piekrītot tam vai iebilstot, izvērtējot savas saziņas prasmes.
Pilnveidot zināšanas un prasmes par argumentētās esejas rakstību, tās struktūru, lai vingrinātos pamatota un strukturēta viedokļa izteikšanā.
Nostiprināt zināšanas par salikta teikuma uzbūvi, pilnveidot prasmi lietot pieturzīmes
saliktā teikumā ar saikļu un bezsaikļu saistījumu.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Teksti sociālajos medijos ir īsi raksti ar skaidri izteiktu viedokli, attieksmi un emocijām.
(V.Li.1.)
• Veidojot sociālo mediju tekstus, tāpat kā veidojot citu žanru tekstus, jādomā
par adresātu, saziņas nolūku un valodas līdzekļu izvēli. (V.Li.1.)
• Informācija, kas ir domāta izziņai, atšķiras no informācijas, kas ir radīta izklaidei.
Saziņas mērķis, nolūks un adresāts nosaka valodas līdzekļu izvēli. (V.Li.1.)
• Argumentētā eseja ir darbs, kuru raksta, lai izteiktu pamatotu viedokli par kādu
tematu. Argumentētā eseja palīdz sakārtot domas un pilnveidot domāšanas prasmi.
(V.Li.2.)

Saziņa kontekstā
• Piedalās un iesaistās diskusijā klātienē un tiešsaistē, izsaka un pamato savu viedokli;
uzklausa citu viedokli, piekrītot tam vai iebilstot; mācās izvērtēt savas diskutēšanas
prasmes.
• Nosaka pazīmes, pēc kurām vērtēt informācijas uzticamību, analizē informāciju no tās
ticamības aspekta, min piemērus. Atpazīst biežāk izmantotās manipulācijas tehnikas
un dezinformāciju.
• Raksta īsus tekstus sociālajiem medijiem, mērķtiecīgi izvēloties valodas līdzekļus
atbilstoši adresātam un saziņas nolūkam.
Teksts un tekstveide
• Mācās analizēt sociālajos medijos izvietoto vēstījumu valodu.
• Lasa argumentētās esejas, atlasa un strukturē informāciju; raksta argumentēto eseju,
ievērojot tās struktūru.
Valodas struktūra
• Prot lietot darbības vārda vēlējuma izteiksmes saliktās tagadnes formas.
• Prot lietot pieturzīmes saliktos teikumos ar saikļu un bezsaikļu saistījumu.
• Izvēlas valodas līdzekļus atbilstoši saziņas nolūkam un adresātam.
• Ievēro rakstītāja kultūru.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Iesaistās daudzveidīgās saziņas situācijās, izmantojot kontekstam piemērotus verbālos
un neverbālos saziņas līdzekļus. Ievēro saziņas kultūru, apzinoties tās lomu sociālo
kontaktu un sadarbības veidošanā. (VLM.9.1.1.5.)
• Variē un pielāgo mutvārdu tekstu un rakstu darbu saturu, uzbūvi un apjomu atkarībā
no saziņas veida mutvārdos vai rakstu formā, arī e-saziņā. Daudzveidīgās saziņas
situācijās lieto piemērotu teksta žanru un vizuālos līdzekļus. (VLM.9.1.1.7.)
• Salīdzina vairākus informācijas avotus, izvēlas ticamākos, pamato savu izvēli. Integrē
un interpretē informāciju no dažādiem avotiem: izvēlas mērķim atbilstošu informācijas
apstrādes un strukturēšanas veidu. Saskata un salīdzina sakarības, notikumu secību,
cēloņus un sekas. (VLM.9.1.1.4.)
• Patstāvīgi izvirza mērķi un organizē teksta plānošanas procesu, izvēloties sev
piemērotu ideju un domu pieraksta veidu. Reflektē un izvērtē to, apspriežoties
par teksta saturu un uzbūvi ar citiem. Raksta pārspriedumu un argumentēto eseju.
(VLM.9.2.1.6.)
• Detalizēti pamato viedokli par teksta nolūku un noskaņu, personu rīcību un izjūtām,
notikumu cēloņiem un sekām. Raksturo autora individuālo valodas stilu un tā
ietekmi uz adresātu. Pamatojumā izmanto argumentētus izteikumus un atbilstošu
terminoloģiju. (VLM.9.2.1.4.)
• Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Nepieciešamības
gadījumā izmanto vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei.
Pamato noteikta avota izvēli. (VLM.9.3.1.4.)
• Izmanto latviešu valodas vārddarināšanas paņēmienus atbilstoši sava teksta iecerēm
un savam individuālajam stilam, veidojot arī jaunvārdus. (VLM.9.3.1.6.)
• Apzināti izvēlas un lieto dažādu vārdšķiru vārdus un to gramatiskās formas noteikta
mērķa un efekta radīšanai runā vai rakstveida tekstā. (VLM.9.3.1.5.)
• Veido tekstu, izmantojot daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas atbilstoši savām
iecerēm un teksta adresātam. (VLM.9.3.1.7.)
• Ievēro runātāja un rakstītāja kultūru daudzveidīgās saziņas situācijās, arī digitālajā vidē.
(VL9.1.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu paust tikai pārbaudītu, uzticamu un pašam saprotamu informāciju.
(Tikumi – atbildība, godīgums)
• Veido ieradumu respektēt citu kultūru cilvēku saziņas tradīcijas un runas uzvedību
starpkultūru dialogā.
(Tikumi – laipnība, tolerance, solidaritāte; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
• Veido ieradumu pieklājīgi izturēties diskusijas laikā, uzklausīt un objektīvi novērtēt
dažādus viedokļus, skaidri un korekti izteikt savus argumentus, iebildumus vai kritiku.
(Tikumi – gudrība, tolerance, savaldība; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)

Jēdzieni: argumentētā eseja, ticama informācija, dezinformācija, darbības vārda vēlējuma izteiksmes saliktā tagadne, bezsaikļu un saikļu saistījums saliktā teikumā.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto publicistiskā stila tekstu, argumentēto eseju;
veido argumentēto eseju, rakstu sociālajiem medijiem, kopsavilkumu.

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

268

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

Temata apguves norise
Dzīve sociālajos
medijos

Iepazīst šķirkli “sociālie mediji” elektroniskajā Nacionālajā enciklopēdijā. Secina, ka sociālajos medijos vienmēr ir divas lomas – patērētājs (lasu, skatos,
spēlēju) un radītājs (ierakstu, dalos, komentēju) – un ir svarīgi komunicēt atbildīgi un situācijai atbilstoši, kritiski izvērtējot saturu.

Kā diskutēt par sociālo
mediju lietošanas
paradumiem un
nolūkiem?
Darbības vārda vēlējuma
izteiksmes saliktā
tagadne.

Pārrunā, ko nozīmē dzīvot sociālajos medijos. Veido aptauju par sociālo mediju lietošanu vienaudžu vidū. Izmantojot vēlējuma izteiksmes vienkāršās
tagadnes formas, apraksta, kāda būtu dzīve 21. gadsimtā bez sociālajiem medijiem.
Izsaka pieņēmumus, kā tiek veidota vēlējuma izteiksmes saliktā tagadne, pārbauda savus pieņēmumus drukātos un digitālos uzziņu avotos.
Pēta tekstu fragmentus, kuros tiek lietota vēlējuma izteiksmes saliktā tagadne, kopīgi secina, kādās situācijās un ar kādu nolūku tiek izmantots
darbības vārds šajā formā.
Izvirza pieņēmumus par sociālo mediju lietošanas paradumiem un nolūkiem Latvijā. Vienojas, par ko tiks organizēta diskusija, izvēlas vienu no
diskusiju veidiem un pārrunā diskusijas norises kārtību. Secina par prasmēm, kas nepieciešamas, lai sagatavotos diskusijai un piedalītos tajā.
Iepazīstas ar pētījumiem, to skaitā infografikās atspoguļotajiem, par Latvijas iedzīvotāju sociālo mediju lietošanas paradumiem un nolūkiem,
lai sagatavotu argumentus diskusijai. Piedalās diskusijā par sociālo mediju lietošanas paradumiem un nolūkiem. Apkopo diskusijā izskanējušo
informāciju un secina, vai Latvijas iedzīvotāju sociālo mediju lietošanas paradumi un nolūki saskan ar paša pieredzi.
Izvērtē savas diskusijas prasmes, piemēram, izmantojot nepabeigto teikumu paņēmienu.
Organizē “prāta vētru” un apkopo idejas par to, kā sociālos medijus iespējams lietot jēgpilni. Stāsta piemērus tam, kā ar sociālo mediju palīdzību
cilvēki un organizācijas sasniedz konkrētus personiski un sabiedriski nozīmīgus mērķus.
Lieto darbības vārda vēlējuma izteiksmes saliktās tagadnes formas, rakstot viedokli par sociālo mediju lietošanu un atbildību tajos (Ja es būtu zinājis…
Ja visi sociālo tīklu lietotāji būtu sapratuši… u. tml.).
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Sociālo mediju
vēstījumu mērķis,
saturs un valoda
Saliktu teikumu uzbūve.
Bezsaikļu un saikļu
saistījums saliktā
teikumā.

Lasa tekstu par sociālo mediju saturu un valodu (piemēram, tiešsaistes diskusiju “Diskusija: sociālo mediju saturs un nezināmais izaicinājums –
kā nokļūt jauniešu redzeslokā?”) un analizē teikumu uzbūvi tajā. Secina, kas ir saikļu un bezsaikļu saistījums saliktā teikumā.
Veido atgādni, kā zināt, kādos gadījumos saliktā teikumā jālieto pieturzīmes.
Gatavojoties pētījumam par jauniešu valodu sociālajos medijos, izsaka priekšlikumus un vienojas, kādus valodas un satura aspektus (piemēram,
izmantotais vārdu krājums, ortogrāfijas un interpunkcijas normu ievērošana, emocijzīmju lietošana, teksta saturs, struktūra, stils, attēls kā teksts u. c.)
analizēs jauniešu publicētajos vēstījumos sociālajos medijos. Grupā pēta un vērtē, kā jaunieši sazinās sociālajos medijos – ko un kā raksta savos
publicētajos tekstos.
Salīdzina, veic kopīgus pierakstus par jauniešu valodas īpatnībām (vārdu krājums, teksta struktūra, stils, pareizrakstība utt.) un saziņas mērķiem (lai
iegūtu un izplatītu informāciju, piesaistītu uzmanību, uzturētu kontaktus). Veido kopsavilkumu par jauniešu valodu sociālajos medijos. Noklausās
EPALE vebināru “Efektīvs ieraksts sociālajos tīklos”.
Salīdzina vebinārā dzirdēto ar sava pētījuma rezultātiem.
Pēc izvēles un/vai vienošanās lasa kādu no rakstiem: “Veiksmīgai saziņai tiešsaistē svarīgi ievērot latviešu valodas pamatlikumus”, “Desmit vārdi, kas
palīdzēs tev saprast latviešu jauniešus”, “Latviešu valodas nākotne – ne tikai valsts, bet arī mūsu pašu rokās”, sarunu ar dzejnieci un latviešu valodas
skolotāju Ivetu Ratinīku “Kas notiek ar latviešu valodu?”.
Secina, kas veido rakstītāja kultūru sociālajos medijos.
Raksta viedokli, izmantojot saliktus teikumus ar saikļu un bezsaikļu saistījumu.
Veido ierakstus sociālajos medijos par notikumiem skolas un apkārtējās sabiedrības dzīvē, ievērojot rakstītāja kultūru. Secina par saikļu un bezsaikļu
teikumu izmantošanu ierakstos, piemēram, tvītos.
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Kā izvērtēt vēstījumus?

Spriež un secina, kādus valodas līdzekļus izmanto sociālo tīklu lietotāji, lai sasniegtu savus mērķus.

Vai sociālajos medijos
sniegtajai informācijai
vienmēr var uzticēties?
Dezinformācija.
Argumentētā eseja.

Lasa/klausās un analizē informatīvus un izglītojošus tekstus par informācijas avotu ticamību, kā kritiski izvērtēt avota patiesumu (piemēram,
Latvijas Radio projekta “Tīri fakti” ietvaros veidotos videoklipus par to, kā neuzķerties uz izklaidējošām, bet nepatiesām ziņām).
Veido pārskatu (grafisko organizatoru) “Kā pārbaudīt informācijas avota patiesumu?”.
Pēta ziņu portāla lsm.lv (Latvijas sabiedrisko mediju ziņu portāls) sadaļā “Dezinformācija” ievietotos materiālus un ziņas.
Atpazīst manipulācijas tehnikas un grupā meklē dezinformācijas piemērus sociālajos medijos. Analizē tos un sagatavojas pastāstīt
par dezinformāciju jaunākajiem skolas vecuma bērniem vai vecāka gadagājuma cilvēkiem (pēc izvēles), lai pievērstu viņu uzmanību
šai problēmai un brīdinātu par viltus ziņām.
Izmantojot iepriekšējos secinājumus un iegūtās zināšanas, raksta daudzveidīgus īsos tekstus ievietošanai sociālajos medijos (reklāma, emuārs u. c.),
lai izteiktu savu viedokli, paustu savu attieksmi un emocijas.
Uzrakstītos/izveidotos tekstus analizē klasē pēc šādiem kritērijiem: nolūks, adresāts, teksta struktūra, valodas stils.
Raksta apstiprinošus un noliedzošus argumentus apgalvojumam “Sociālie mediji – izziņai, komunikācijai un pašizpausmei”. Pamatojumam atlasa
atbilstošus faktus (piemērus no sociālo mediju reklāmām u. c.).
Raksta argumentēto eseju par tematu “Sociālie mediji – izziņai, komunikācijai un pašizpausmei”, ievērojot esejai atbilstošās tekstveides prasības.
Savstarpēji analizē eseju struktūru, faktu un viedokļa pasniegšanas veidu tajās, izmantotos valodas līdzekļus.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Saliktu teikumu uzbūve. Bezsaikļu un saikļu saistījums saliktā teikumā.

Literatūra

Eseja.

Sociālās zinības

Sabiedrība informācijas laikmetā.

Dizains un tehnoloģijas

Sociālie mediji.
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9.1. Mēs sabiedrībā

9.2. Mēs mājās

9.3. Mēs pasaulē

9.4. Mēs mājās

9.5. Mēs skolā

Sociālie mediji izziņai,
komunikācijai un pašizpausmei

Literatūra vienatnei
un kopā būšanai

Miera un dusmu valoda

Manas valodas stiprās puses

Iespēju valoda

Kā kritiski lasīt vēstījumu
sociālajos medijos un radīt
savus vēstījumus?

Kā es uztveru dažādu žanru
un veidu tekstus?

Kā veidot dialogu veiksmīgai
komunikācijai?
Kas ir valodas funkcionālie stili?
Kas ir daiļliteratūras un
zinātniskais valodas stils?

Kā izkopt savu valodu,
lai saziņa būtu veiksmīga?
Kas ir publicistiskais
valodas stils?

Kāda ir lietišķo rakstu valodas
specifika?
Kā pilnveidot savu valodu?
Kā veidot CV un motivācijas vēstuli?
Kas ir sarunvalodas stils?

9.2. Mēs mājās. Literatūra vienatnei un kopā būšanai
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 22 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Pilnveidot savu pieredzi dažādu veidu un žanru tekstu interpretēšanā.
Mācīties tekstos ietverto informāciju saistīt ar savu pieredzi, lai palielinātu iegūtās
informācijas vērtību.
Pilnveidot un padziļināt tekstveidei nepieciešamās zināšanas morfoloģijā un sintaksē.
Nostiprināt zināšanas par latviešu valodas vārdšķiru sistēmu, lai pakāpeniski veidotu
valodas sistēmas izpratni.
Nostiprināt prasmi pēc noteiktām pazīmēm saskatīt tekstā saliktus teikumus un veidot tos,
lietojot atbilstošas pieturzīmes.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Runas bagātību apliecina ne vien leksiskie un morfoloģiskie līdzekļi, bet arī uzbūves
ziņā dažādu teikumu lietojums. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Iegūst informāciju no dažādiem avotiem, diskutē par informācijas nozīmību,
mērķtiecīgumu, ticamību, saistot informācijas izvērtējumu ar savu pieredzi.
• Runā mērķtiecīgi izmanto saliktus teikumus, lai precizētu un papildinātu savu domu.
• Uzmanīgi ieklausās sava un citu valodas lietojuma prasmē, vērtē tās kvalitāti. Ieklausās
savā un citu valodā, vērtē valodas lietojuma kvalitāti.
Teksts un tekstveide
• Izvēlas nepieciešamo teksta veidošanas stratēģiju, izmanto to teksta izveidē un
pamato savu izvēli.
• Raksturo dzejas valodas tēlainību, nosaka tēlus, atrod simbolus un skaidro to nozīmi.
Valodas struktūra
• Nosaka vārdšķiras un to gramatiskās kategorijas; apzināti veido tekstu ar kādas
vārdšķiras pastiprinātu lietojumu, pamato savu izvēli.
• Analizē interneta forumu tekstus, konstatējot tajos lietotos savdabīgos valodas
līdzekļus.
• Saskata savā un citu tekstos saliktus teikumus, mērķtiecīgi tos izmanto, lieto
atbilstošas pieturzīmes.
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Salīdzina vairākus informācijas avotus, izvēlas ticamākos, pamato savu izvēli. Integrē
un interpretē informāciju no dažādiem avotiem: izvēlas mērķim atbilstošu informācijas
apstrādes un strukturēšanas veidu. Saskata un salīdzina sakarības, notikumu secību,
cēloņus un sekas. (VLM.9.1.1.4.)
• Patstāvīgi organizē teksta plānošanas procesu, izvēloties sev piemērotu ideju un domu
pieraksta veidu. Reflektē un izvērtē to, apspriežoties par teksta saturu un uzbūvi
ar citiem. Raksta pārspriedumu un argumentēto eseju. (VLM.9.2.1.6.)
• Izsaka un argumentē savu viedokli par literārajā darbā paustajām idejām, problemātiku,
tēliem un tēlu rīcību. Izmanto dzimtajā valodā apgūtās zināšanas par daiļdarba analīzes
paņēmieniem. (VLM.9.2.1.2.)
• Apzināti izvēlas un lieto dažādu vārdšķiru vārdus un to gramatiskās formas noteikta
mērķa un efekta radīšanai runā vai rakstveida tekstā. Nosaka vārdu piederību
vārdšķirai un vārdu gramatiskās formas. (VLM.9.3.1.5.)
• Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas, pamato interpunkcijas
zīmju lietojumu savā un citu tekstā. Skaidro neierastu interpunkcijas zīmju lietojumu
literāros darbos un informatīvos tekstos. (VLM.9.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu paust tikai pārbaudītu, uzticamu un pašam saprotamu informāciju.
(Tikumi – atbildība, godīgums)
• Veido ieradumu cieņpilni rīkoties, pamanot un labojot savas un citu personu valodas
kļūdas runā un rakstos.
(Tikumi – atbildība, gudrība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, darba tikums)

Jēdzieni: vārdšķiru sistēma, valodas līdzekļi, zemteksts, netiešā runa, tēls, simbols.
Teksti: klausās, vēro, lasa, izmanto fabulu, dzejoli, literāru darbu, interneta foruma tekstu, uzrakstus sabiedriskās vietās;
veido pārspriedumu, recenziju, anotāciju, grāmatu sarakstu.

Temata apguves norise
Es vienatnē
un sabiedrībā

Veido zīmējumu, kurā attēlo sevi kā lasītāju, izdomā attēlam parakstu. Raksta 3 galvenos iemeslus, kāpēc lasa vai nelasa grāmatas. Vienu no tiem
izvērstāk pamato. Nelielā grupā pārrunā cits cita darbus un informē citas grupas.

Viedoklis.
Argumentācija.
Fabula.

Izmantojot drukātus un digitālus uzziņu avotus, noskaidro, ar ko vienatne atšķiras no vientulības.
Veido sarakstu ar nodarbēm efektīvai laika pavadīšanai vienatnē, vientulības mazināšanai. Izsaka viedokli, vai grāmatu lasīšana mazina vientulību.
Lasa fabulas, kurās atspoguļota uzvedība sabiedrībā, un raksta piezīmes, norādot,
• kāda ir fabulas galvenā doma;
• ar kādiem valodas līdzekļiem fabulās tiek panākts vēlamais iespaids;
• kā fabulā dzīvnieku un putnu tēlos atklājas cilvēku raksturs.
Izmantojot savus pierakstus, iesaistās sarunā par to, kā paši uzvedas sabiedrībā un veido attiecības ar cilvēkiem.
Izsaka viedokli, vai cilvēks vienatnē un sabiedrībā uzvedas vienādi? Raksta pārspriedumu “Es vienatnē un sabiedrībā”. Rediģē un pilnveido tekstu.
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Ko un kāpēc lasīt?

Aptaujā klasesbiedrus, ģimenes locekļus, skolotājus, lai noskaidrotu, ko viņi labprāt lasa.

Salikts teikums un
interpunkcijas normas.
Vārdšķiras.
Dzeja.
Tēls, simbols.

Dalās ar iegūto informāciju klasē, kopīgi secina, ko cilvēki lasa 21. gadsimtā, vai lasīšanas vēlme mūsdienās nav mazinājusies.
Stāsta klasesbiedriem, ko lasa, pamatojot, kāpēc.
Spriež, kā lasāmvielas izvēle raksturo personību. Savā runā mērķtiecīgi izmanto dažādu veidu saliktus teikumus.
Pieraksta klasesbiedru stāstīto, izmantojot saliktus teikumus un ievērojot interpunkcijas normas.
Sagatavo informāciju par grāmatu, kuru vēlētos ieteikt sociālajos tīklos. Raksta komentārus par klasesbiedru un skolotāja ieteiktajām grāmatām,
izmantojot tekstā saliktus teikumus. Darbojoties pārī vai grupā, izdomā kritērijus un sagrupē pēc tiem apspriestās grāmatas (piemēram, grāmatas
lasīšanai ceļojuma laikā; grāmatas, kas iepriecina; grāmatas, kas pārsteidz; grāmatas lasīšanai ziemā utt.). Veido grāmatu sarakstu un/vai grāmatu izstādi
un stāsta par tām.
Kopīgi izvēlas dzejoli (dzejoļu kopu), lasa un analizē tā saturu, meklē tekstā līdzības ar savu dzīvi un pārdzīvojumiem, izsaka viedokli, kādēļ cilvēki lasa
dzeju.
Dzejolī atrod tēlus, raksturo tos, pievēršot uzmanību valodas tēlainībai (kādi tēlainās izteiksmes līdzekļi to veido).
Izmantojot simbolu vārdnīcu, pēta dzejoļa tēlu simbolisko nozīmi. Secina, kas ir simbols.
Analizē dzeju arī no gramatikas viedokļa, izraksta dažādu vārdšķiru vārdus; secina, kuru vārdšķiru vārdus visbiežāk lieto dzejā, izsaka minējumus,
kāpēc, ar kādu nolūku u. tml.
Atlasa dzejoļus par sev tuvu tematu, analizē dzejoļos izmantotos tēlus, simbolus un valodu. Raksta secinājumus un iepazīstina ar tiem klasesbiedrus.

Teksti, kas ietekmē
sabiedrību
Uzrakstu valoda.
Teksti sociālajos medijos.
Tiešā un netiešā runa.
Atstāstījuma izteiksmes
lietojums teikumos ar
netiešo runu.

Diskutē, kuri teksti būtiski ietekmē sabiedrību un tās valodu; ko lasa tie, kuri nelasa grāmatas.
Pārī vai grupā analizē apkārtnē novērotos uzrakstus (ielās, veikalu skatlogos, sabiedriskās iestādēs, uz apģērba u. tml.), tajos izmantotos vārdus, to
leksisko un gramatisko formu, uzrakstu sintaktiskās konstrukcijas un vizuālo noformējumu. Salīdzina ar citās valodās rakstītiem/veidotiem uzrakstiem.
Pēta interneta forumu tekstus u. c. interaktīvas sarakstes ar mērķi konstatēt īpatnējus valodas līdzekļus (jaunvārdus, slengismus) un vērtēt valodas
lietojuma pareizību tajos.
Apkopo piemērus, prezentē tos klasē.
Izvēlas un lasa Latvijas Kultūras kanonā iekļautu literāru darbu vai tā fragmentu. Pārrunā un kopīgi izvēlas darbu/fragmentu, kuru varētu iestudēt.
Raksta recenziju vai anotāciju.
Atrod tekstā un salīdzina tiešās un netiešās runas teikumus, secina, kādas atšķirības ir to lietojumā un rakstībā, kā tiešo runu var pārvērst netiešajā.
Atsauc atmiņā informāciju par atstāstījuma izteiksmes formu veidošanu un lietojumu.
Pārveido dotos tiešās runas teikumus netiešās runas teikumos, izmantojot darbības vārdus atstāstījuma izteiksmē.
Apkopo sev zināmos latviešu autoru darbus, salīdzina ar klasesbiedra apkopoto informāciju. Iesaka klasesbiedram izlasīt kādu no literārajiem darbiem,
argumentē savu viedokli.
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Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Tiešā runa un netiešā runa. Vārdšķiras.

Literatūra

Fabula, dzeja, tēls, simbols.

Vizuālā māksla

Uzraksti ielās, veikalu skatlogos, sabiedriskās iestādēs, uz apģērba.

Datorika

Interneta forumi.

Metodiskais komentārs
Skolotājs var rosināt skolēnus stāstīt par savu pieredzi un piedalīšanos “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijā”, iepazīties ar šī gada grāmatu kolekciju, pieteikties tuvākajā bibliotēkā dalībai
lasīšanas veicināšanas programmā. Skolēni var izteikt priekšlikumus, kā popularizēt lasīšanu
skolā, piemēram, organizēt lasīšanas zibakciju, lasītāju pēcpusdienu, ierīkot “lasīšanas
stūrīšus”, sarīkot akciju “Grāmatu otrā dzīva” u. tml., vienoties par vienu pasākumu un to
īstenot.
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9.1. Mēs sabiedrībā

9.2. Mēs mājās

9.3. Mēs pasaulē

9.4. Mēs mājās

9.5. Mēs skolā

Sociālie mediji izziņai,
komunikācijai un pašizpausmei

Literatūra vienatnei
un kopā būšanai

Miera un dusmu valoda

Manas valodas stiprās puses

Iespēju valoda

Kā kritiski lasīt vēstījumu
sociālajos medijos un radīt
savus vēstījumus?

Kā es uztveru dažādu žanru
un veidu tekstus?

Kā veidot dialogu veiksmīgai
komunikācijai?
Kas ir valodas funkcionālie stili?
Kas ir daiļliteratūras un
zinātniskais valodas stils?

Kā izkopt savu valodu,
lai saziņa būtu veiksmīga?
Kas ir publicistiskais
valodas stils?

Kāda ir lietišķo rakstu valodas
specifika?
Kā pilnveidot savu valodu?
Kā veidot CV un motivācijas vēstuli?
Kas ir sarunvalodas stils?

9.3. Mēs pasaulē. Miera un dusmu valoda
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 22 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Pilnveidot izpratni par intervijas žanru, tās nolūku, struktūru, valodas līdzekļiem.
Nostiprināt zināšanas par dialoga veidošanu intervijā un veiksmīgas komunikācijas
ietekmējošiem faktoriem, ievērot šos nosacījumus veiksmīgā komunikācijā.
Nostiprināt zināšanas par iespraudumiem, vingrināties to lietojumā, lai bagātinātu savu
runu.
Pilnveidot izpratni par palīgvārdu funkcijām un lietojumu teikumā, lai pakāpeniski
pilnveidotu valodas sistēmas izpratni.
Pilnveidot zināšanas par valodas funkcionālajiem stiliem kā valodas paveidu, mācīties
analizēt zinātniskā, daiļliteratūras un publicistiskā stila tekstu valodas īpatnības.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Intervija ir viens no tiešajiem informācijas ieguves veidiem; intervija ir iepriekš
jāizplāno, rūpīgi jāpārdomā jautājumi, lai sasniegtu intervijas mērķi. Intervējot jāievēro
mērķtiecīgas komunikācijas nosacījumi. (V.Li.1.)
• Valodas paveids, kuram ir noteikti lietošanas apstākļi, mērķis un izmantotie valodas
līdzekļi, ir valodas funkcionālais stils. (V.Li.2.)
• Darbības vārds ir patstāvīgs vārds ar noteiktām gramatiskajām kategorijām.
Zināšanas par darbības vārdu padziļina izpratni par valodas sistēmu. (V.Li.3.)
• Latviešu valodā palīgvārdiem ir daudzveidīgas funkcijas, kuras apzinoties var bagātināt
savu valodu. (V.Li.3.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Uzdod secīgus jautājumus, kas virza sarunas gaitu; prot piekrist sarunbiedra viedoklim,
argumentācijai vai apstrīdēt to, ievērojot toleranci un valodas kultūras normas.
• Veido intervijas jautājumus atbilstoši runas nolūkam un mērķim.
Teksts un tekstveide
• Analizē interviju tekstus ar nolūku pētīt to struktūru; veido interviju, noformē to,
intervē un apkopo intervijā gūto informāciju, sagatavo un uzstājas ar publisko runu.
• Vērtē tekstu pēc satura, mērķa un izmantotajiem valodas līdzekļiem un nosaka valodas
funkcionālo stilu.
Valodas struktūra
• Lieto iespraudumus, lai paspilgtinātu savu viedokli, attieksmi, sniegtu
papildinformāciju.
• Nosaka darbības vārdu kategorijas, izprot to lietošanas specifiku; nosaka palīgvārdu
funkcijas un lietojumu teikumā.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Strukturē dialogu un saziņas gaitu, virza un vada izvērstu sarunu. (VLM.9.1.1.6.)
• Apzināti izvēlas un lieto dažādu vārdšķiru vārdus un to gramatiskās formas noteikta
mērķa un efekta radīšanai runā vai rakstveida tekstā. Nosaka vārdu piederību
vārdšķirai un vārdu gramatiskās formas. (VLM.9.3.1.5.)
• Zina un atdala ar pieturzīmēm savrupinājumus un iespraudumus. Veido tekstu,
izmantojot daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas atbilstoši savām iecerēm un teksta
adresātam. (VLM.9.3.1.7.)
• Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas, pamato interpunkcijas
zīmju lietojumu savā un citu tekstā. Skaidro neierastu interpunkcijas zīmju lietojumu
literāros darbos un informatīvos tekstos. (VLM.9.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu respektēt citu kultūru cilvēku saziņas tradīcijas un runas uzvedību
starpkultūru dialogā.
(Tikumi – laipnība, tolerance, solidaritāte; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
• Veido ieradumu izturēties iecietīgi un pielāgot savu runu klausītājiem, kas šo valodu
labi nepārvalda vai sazinās ar grūtībām.
(Tikumi – tolerance, godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu cieņpilni rīkoties, pamanot un labojot savas un citu personu valodas
kļūdas runā un rakstos.
(Tikumi – atbildība, gudrība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, darba tikums)
• Veido ieradumu ar sapratni izturēties pret dažādiem runātās valodas variantiem,
to lietojumu noteiktās saziņas situācijās.
(Tikumi – tolerance, laipnība; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)

Jēdzieni: darbības vārda kategorijas, valodas funkcionālie stili – daiļliteratūras, publicistiskais un zinātniskais stils.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto interviju, biogrāfiju, autobiogrāfiju;
veido brīvo rakstu, interviju, publisko runu.
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Temata apguves norise
Stils valodā

Pārrunā, ko nozīmē vārds stils. Pārbauda vārda nozīmes vārdnīcā.

Valodas funkcionālie stili.
Zinātniskais valodas stils.

Atsauc atmiņā informāciju par valodas stiliem, kuri apgūti dzimtajā valodā.

Konflikti pasaulē
un manā dzīvē

Raksta brīvo rakstu par kādu no tematiem “Vai es zinu, kas ir miers”, “Kas ir miers manā dzīvē?”, “Ko pasaulei nozīmē miers?”. Pēc izvēles nolasa savu
brīvo rakstu.

Palīgvārdi.
Publicistiskais stils.
Intervijas struktūra
un kompozīcija.

Lasa intervijas ar cilvēkiem, kuri piedzīvojuši karu vai citu veidu konfliktus. Pārrunā, ar ko intervijas atšķiras no citiem publicistiskā stila tekstiem,
piemēram, ziņu rakstiem. Secina, ka intervija daudz personiskāk un emocionālāk atklāj kāda jautājuma būtību nekā, piemēram, ziņas.

Lasa tekstu kāda mācību priekšmeta mācību materiālos (fizika, ķīmija u. c.) un analizē tajā izmantotos valodas līdzekļus, lai secinātu, kādas ir zinātniskā
valodas stila pazīmes.

Pētot intervijas tekstu, noskaidro, kas raksturīgs intervijas struktūrai un kompozīcijai, kādas ir raksturīgākās publicistiskā stila pazīmes.
Meklē tekstā dažādus palīgvārdus un izsauksmes vārdus, kā arī iespraudumus un citātus, kopīgi secina, kāda ir to nozīme tekstveidē.
Pārskata tekstu par daudzveidīgas jautāšanas principiem, plāno interviju, atrod intervijas veidošanas paraugus drukātos un digitālos uzziņu avotos,
analizē informācijas noderīgumu.
Pārī plāno un veido interviju par tematu “Konflikti mūsdienu jauniešu dzīvē”, veido intervijas pierakstu, arī audioierakstu, atšifrē to, noformē intervijas
tekstu datorrakstā un uzlabo to atbilstoši valodas kultūras un pareizrakstības normām.
Reflektē par veiktās intervijas veiksmēm, neveiksmēm, nepieciešamajiem uzlabojamiem un vēlamo rezultātu.

Komunikācija
un dialogs

Pārī plāno, izveido un veic plašāku interviju ar sev vai vietējai sabiedrībai nozīmīgu cilvēku par vietēja vai plašāka mēroga sociālajiem konfliktiem,
veido intervijas pierakstu, arī audioierakstu, atšifrē to, noformē intervijas tekstu datorrakstā, uzlabo to.

Intervijas teksta izstrāde
un publicēšana.

Pirms publicēšanas intervijas tekstu nodod intervētajai personai pārlasīšanai un akceptēšanai. Pilnveido intervijas tekstu atbilstoši intervējamās
personas ieteikumiem.
Publicē interviju skolas vai pašvaldības tīmekļvietnē vai citā sabiedriskajā medijā.
Iepazīstas ar klasesbiedru veikumu, reflektē par paveikto, izvērtē interviju valodas un satura kvalitāti.
Secina par konfliktu traģismu un miera nepieciešamību indivīda un sabiedrības attīstībā.

Pasaules konflikti
mūsdienās
Daiļliteratūras valoda.

Lasa daiļliteratūras tekstu, piemēram, biogrāfiju vai autobiogrāfiju, par mūsdienās aktuāliem (vai cilvēka iekšējiem) konfliktiem ar mērķi
• analizēt valodas līdzekļu lietojumu daiļliteratūrā;
• vērot patstāvīgas nozīmes vārdu un palīgvārdu lietojumu;
• analizēt dažādu sintaktisko konstrukciju lietojumu;
• secināt par daiļliteratūras lomu/iedarbību uz lasītāju un nozīmi problēmas aktualizēšanā.
Sagatavo publisko runu par kādu nozīmīgu pasaules mēroga konfliktu.
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Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Valodas funkcionālie stili – publicistiskais, zinātniskais un daiļliteratūras valodas stils.

Literatūra

Autobiogrāfiski darbi.

Latvijas un pasaules
vēsture

Militārie konflikti pasaules vēsturē.

Sociālās zinības

Globalizācija.
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9.1. Mēs sabiedrībā

9.2. Mēs mājās

9.3. Mēs pasaulē

9.4. Mēs mājās

9.5. Mēs skolā

Sociālie mediji izziņai,
komunikācijai un pašizpausmei

Literatūra vienatnei
un kopā būšanai

Miera un dusmu valoda

Manas valodas stiprās puses

Iespēju valoda

Kā kritiski lasīt vēstījumu
sociālajos medijos un radīt
savus vēstījumus?

Kā es uztveru dažādu žanru
un veidu tekstus?

Kā veidot dialogu veiksmīgai
komunikācijai?
Kas ir valodas funkcionālie stili?
Kas ir daiļliteratūras un
zinātniskais valodas stils?

Kā izkopt savu valodu,
lai saziņa būtu veiksmīga?
Kas ir publicistiskais
valodas stils?

Kāda ir lietišķo rakstu valodas
specifika?
Kā pilnveidot savu valodu?
Kā veidot CV un motivācijas vēstuli?
Kas ir sarunvalodas stils?

9.4. Mēs mājās. Manas valodas stiprās puses
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 20 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Raksturot un izprast tekstā ietverto noskaņu un tās izteikšanai izmantotos leksiskos,
gramatiskos un stilistiskos līdzekļus.
Mācīties raksturot teksta autora individuālā stila īpatnības.
Mācīties mērķtiecīgi lietot nolūkam un adresātam paredzētus valodas līdzekļus.
Pilnveidot pareizrakstības prasmi un literārajai valodai atbilstošu izteiksmi mutvārdos.
Mācīties veidot savu individuālo stilu, rakstot vēstuli, pārspriedumu, eseju, rakstu, redaktora
sleju u. c. atbilstoši saziņas nolūkam un adresātam.
Nostiprināt zināšanas par publicistikas valodas stilu un tā pazīmēm.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Runas specifika atšķir cilvēkus citu no cita un raksturo viņu valodas prasmi, intelektu,
pieredzi, attieksmi. (V.Li.1.)
• Teksta noskaņa vienmēr ir uztverama un analizējama satura un valodas kopsakarā
(kāda ir informācija un kā tā ir izteikta). (V.Li.2.)

Prasmes
Saziņa kontekstā
• Piedalās diskusijā: izvirza problēmu, formulē jautājumus, uzklausa un izsaka viedokli,
reflektē par diskusijas norisi un secina, kādi ir diskusijas rezultāti.
Teksts un tekstveide
• Analizē teksta saturu un valodu.
• Pētot tekstus, mācās uztvert autora individuālo stilu un noteikt tā pazīmes, veidot savu
individuālo valodas stilu, rakstot pārspriedumu, argumentēto eseju vai citu tekstu.
Teksta izveides gaitā sazinās un sadarbojas ar klasesbiedriem.
Valodas struktūra
• Raksta tekstu atbilstoši ortogrāfijas un interpunkcijas normām.

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Iesaistās daudzveidīgās saziņas situācijās, izmantojot kontekstam piemērotus verbālos
un neverbālos saziņas līdzekļus. Ievēro saziņas kultūru, apzinoties tās lomu sociālo
kontaktu un sadarbības veidošanā. (VLM.9.1.1.5.)
• Raksturo autora individuālo stilu un tā ietekmi uz adresātu. Pamatojumā izmanto
argumentētus izteikumus un atbilstošu terminoloģiju. (VLM.9.2.1.4.)
• Patstāvīgi izvirza mērķi un organizē teksta plānošanas procesu, izvēloties sev
piemērotu ideju un domu pieraksta veidu. Reflektē un izvērtē to, apspriežoties
par teksta saturu un uzbūvi ar citiem. Raksta pārspriedumu un argumentēto eseju.
(VLM.9.2.1.6.)
• Rediģē savu tekstu. Sniedz un saņem konstruktīvu atgriezenisko saiti; izmanto
dažādus paņēmienus teksta uzlabošanai, piemēram, jautājumu formulēšanu, diskusijas,
nepieciešamo avotu un resursu izmantošanu, laika plānojumu. (VLM.9.2.1.9.)
• Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Nepieciešamības
gadījumā izmanto vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei.
Pamato noteikta avota izvēli. (VLM.9.3.1.4.)
• Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas, pamato interpunkcijas
zīmju lietojumu savā un citu tekstā. Skaidro neierastu interpunkcijas zīmju lietojumu
literāros darbos un informatīvos tekstos. (VLM.9.3.1.8.)

Ieradumi
• Veido ieradumu izturēties iecietīgi un pielāgot savu runu klausītājiem, kas šo valodu
labi nepārvalda vai sazinās ar grūtībām.
(Tikumi – tolerance, godīgums, laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
• Veido ieradumu cieņpilni rīkoties, pamanot un labojot savas un citu personu valodas
kļūdas runā un rakstos.
(Tikumi – atbildība, gudrība, tolerance; vērtības – cilvēka cieņa, darba tikums)
• Veido ieradumu ar sapratni izturēties pret dažādiem runātās valodas variantiem,
to lietojumu noteiktās saziņas situācijās.
(Tikumi – tolerance, laipnība; vērtības – cilvēka cieņa, kultūra)
• Veido ieradumu ar cieņu izturēties pret latviešu valodu un citu tautu valodām.
(Tikumi – atbildība, gudrība; vērtības – latviešu valoda, kultūra)
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Jēdzieni: individuālais valodas stils, publicistiskais valodas stils.
Teksti: klausās, lasa, vēro, izmanto publicistikas tekstu;

veido brīvo rakstu, vēstuli, argumentēto eseju, pārspriedumu.

Temata apguves norise
Individuālais stils dzīvē
un valodā

Izmantojot “prāta vētru,” brīvo rakstu vai citu paņēmienu, pārdomā savas tuvākās vai tālākās nākotnes dzīves mērķi un analizē, kā to varētu sasniegt.
Veido klases mērķu piramīdu, noskaidrojot arī skolotāja dzīves mērķus un to īstenošanas ieceres.

Diskusija.

Balstoties uz savu pieredzi, diskutē, ar kādām grūtībām mērķu īstenošanā var sastapties atkarībā no katra personības īpašībām, kādas iespējas pastāv
šo grūtību pārvarēšanai.
Lasa literāros darbus (vai to fragmentus), kuros varoņi īstenojuši vai nav īstenojuši savus izvirzītos mērķus; pārrunā, kāpēc tā noticis.
Pārrunā, kas ir individuālais stils un individuālais valodas stils.
Individuāli, pārī vai grupā aktualizē daudzveidīgas jautāšanas prasmi, veidojot atvērtos jautājumus par izvēlētu tematu gan rakstveidā, gan mutvārdos.
Reflektē un secina, kas ir būtiskākais, lai sasniegtu iecerēto.
Pārrunā, kāda nozīme dzīves mērķa sasniegšanā ir valodai.

Kāda ir valoda
publicistikas tekstos?

Lasot publicistikas tekstus par cilvēku spēka un vājuma izpausmēm, atrod dažādu veidu informāciju, salīdzina to, veic individuālus pierakstus un,
sadarbojoties ar klasesbiedriem, pilnveido tos, akcentējot svarīgākās atziņas.

Publicistiskais valodas
stils.
Valodas līdzekļu analīze
tekstā.

Pēta teksta struktūru, teksta valodas īpatnības un secina, kādas ir publicistiskā valodas stila pazīmes konkrētajā tekstā.

Īpašā mākslas valoda

Vingrinoties individuālā stila izkopšanā, atrod un izvēlas dažādu autoru tekstos sev interesantos vārdus, izteicienus, sintaktiskās konstrukcijas,
izteiksmes līdzekļus, kompozīcijas elementus ar nolūku izmēģināt tos savā tekstveides praksē.

Kritēriji individuālā
stila noteikšanai un
raksturošanai.
Vēstule.

Izmantojot publicistikas tekstā lietotās sintaktiskās konstrukcijas, atkārto interpunkcijas jautājumus.
Atrod tekstā vārdus, kuru rakstību nosaka pareizrakstības likumi, un atkārto ortogrāfijas jautājumus.

Apkopo iegūto tematisko informāciju un informāciju par izmantotajām valodas struktūrām.
Raksta vēstuli, apzināti pievēršot uzmanību savam individuālajam stilam.
Uzrakstīto vēstuli lasa klasē vai grupā.
Savstarpēji vērtē dzirdēto, vingrinoties pārsprieduma vai argumentētās eseja rakstīšanai, mērķtiecīgi domājot par līdzekļiem teksta noskaņas radīšanai
atbilstoši šādiem kritērijiem: teksta autora nolūks, adresāts, vārdu krājuma un sintaktisko konstrukciju dažādība, valodas izteiksmes līdzekļi.
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Individuālā stila
izpausme atbilstoši
kontekstam

Plāno un raksta pārspriedumu vai argumentēto eseju par to, kā izvirzīt dzīves mērķus un īstenot tos, pārvarot šķēršļus un grūtības.
Izsaka viedokli par paša uzrakstīto, vērtē savu tekstu un klasesbiedru paveikto.

Pārspriedums.
Argumentētā eseja.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Valodas funkcionālie stili – publicistiskais stils.

Sociālās zinības

Karjeras izglītība. Mērķu izvirzīšana.

Metodiskais komentārs
Latviešu valodas stundās var klausīties dažādas diskusijas (piemēram, Latvijas Radio 1
raidījumos “Krustpunktā” un “Kultūras Rondo”) un vērtēt tās.
Skolēniem var piedāvāt aplūkot internetā publikācijas (rakstus) par vienu un to pašu
notikumu un pētīt, kā autora izvēlētie izteiksmes līdzekļi provocē pozitīvus vai negatīvus
viedokļus.
Skolēnus var rosināt veidot e-žurnālu par valodas kultūras jautājumiem. Vispirms veido žurnāla
redakcijas kolektīvu (redaktors, korektors, žurnālists, maketētājs, vizuālais noformētājs u. c.),
tad skolēni izvēlas vienu no nosauktajiem amatiem un sagatavo žurnālu publicēšanai. Kad
žurnāls ir izveidots, visi to lasa, izsaka savu vērtējumu un raksta komentārus.
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9.1. Mēs sabiedrībā

9.2. Mēs mājās

9.3. Mēs pasaulē

9.4. Mēs mājās

9.5. Mēs skolā

Sociālie mediji izziņai,
komunikācijai un pašizpausmei

Literatūra vienatnei
un kopā būšanai

Miera un dusmu valoda

Manas valodas stiprās puses

Iespēju valoda

Kā kritiski lasīt vēstījumu
sociālajos medijos un radīt
savus vēstījumus?

Kā es uztveru dažādu žanru
un veidu tekstus?

Kā veidot dialogu veiksmīgai
komunikācijai?
Kas ir valodas funkcionālie stili?
Kas ir daiļliteratūras un
zinātniskais valodas stils?

Kā izkopt savu valodu,
lai saziņa būtu veiksmīga?
Kas ir publicistiskais
valodas stils?

Kāda ir lietišķo rakstu valodas
specifika?
Kā pilnveidot savu valodu?
Kā veidot CV un motivācijas vēstuli?
Kas ir sarunvalodas stils?

9.5. Mēs skolā. Iespēju valoda
Ieteicamais laiks temata apguvei: apmēram 20 % no kopējā stundu skaita mācību
gadā.

Temata pārskats
Nostiprināt pamatskolā apgūtās gramatikas zināšanas, veidojot izpratni par valodas sistēmu
un veicinot prasmīgu valodas lietojumu.
Iedvesmojoties no citu radītiem tekstiem, veidot un izkopt savu individuālo valodas stilu,
mācīties to izmantot arī lietišķajā komunikācijā, radot pozitīvu ietekmi uz adresātu un
attīstot savu individualitāti.
Pilnveidot zināšanas par lietišķo rakstu valodas stilu, tā iezīmēm; pilnveidot prasmi rakstīt
CV un motivācijas vēstuli.
Pilnveidot lasīšanas un valodas līdzekļu analīzes prasmi, strādājot ar daiļdarbu un
informatīvajiem tekstiem (sludinājumiem).
Pilnveidot zināšanas par sarunvalodas stilu, analizējot daiļliteratūras tekstus, nosakot
raksturīgākos valodas līdzekļus.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Lietišķie raksti jeb darījumraksti tiek izmantoti darba vajadzībām oficiālajā saziņā. (V.Li.2.)
• Sarunvalodas stilu parasti lieto ikdienas saziņā, un tam ir raksturīgs brīvāks valodas līdzekļu
izmantojums. (V.Li.2.)
• Valoda ir zīmju sistēma, kas sastāv no vairākām sakārtotām un pakārtotām apakšsistēmām. (V.Li.3.)

Saziņa kontekstā
• Novērtē darba sludinājumā iegūtās informācijas ticamību un noderīgumu.
• Formulē atslēgvārdus/jautājumus; izmantojot tos, meklē informāciju.
Teksts un tekstveide
• Raksta motivācijas vēstuli, atsaucoties uz konkrētu darba sludinājumu.
• Raksta un noformē CV.
• Saprot lietišķo rakstu valodas un sarunvalodas specifiku.
• Lieto piemērotus valodas līdzekļus, ievēro noteiktu teksta struktūru,
veidojot lietišķā stila tekstus.
Valodas struktūra
• Analizē daiļdarbā izmantotos valodas līdzekļus.
• Izprot valodu kā sistēmu, atpazīst tās elementus un izmanto atbilstošus
terminus to apzīmēšanai.

Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Lasa ar izpratni satura, uzbūves un žanru ziņā atšķirīgus tekstus, saskatot valodas lietojuma
būtiskākās īpatnības. Analizē un skaidro tekstu, novērtē savu izpratni. Salīdzina izlasīto ar iepriekš
zināmo; nosaka, kādas pārdomas izlasītais teksts ir radījis. (VLM.9.1.1.3.)
• Salīdzina vairākus informācijas avotus, izvēlas ticamākos, pamato savu izvēli. Integrē un interpretē
informāciju no dažādiem avotiem: izvēlas mērķim atbilstošu informācijas apstrādes un strukturēšanas
veidu. Saskata un salīdzina sakarības, notikumu secību, cēloņus un sekas. (VLM.9.1.1.4.)
• Izmanto atslēgvārdu noteikšanas paņēmienus un zināšanas par teksta vizuālā noformējuma
grafiskajiem līdzekļiem, lai interpretētu un novērtētu tekstu un tā galveno domu. Salīdzina ar citu
viedokli un veido secinājumus. (VLM.9.2.1.5.)
• Raksta patstāvīgi ielūgumu, apsveikumu, lietišķo vēstuli, iesniegumu, paskaidrojumu, CV, vēstuli
digitālajā formā un e-vidē. (VLM.9.2.1.7.)
• Izmanto rakstzīmju sistēmu atbilstoši saziņas situācijai un savam individuālajam stilam; salīdzina,
novērtē dažādus rakstīšanas stilus, veidojot sev piemērotāko. (VLM.9.2.1.5.)
• Rediģē savu tekstu. Sniedz un saņem konstruktīvu atgriezenisko saiti; izmanto dažādus paņēmienus
teksta uzlabošanai, piemēram, jautājumu formulēšanu, diskusijas, nepieciešamo avotu un resursu
izmantošanu, laika plānojumu. (VLM.9.2.1.9.)
• Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Nepieciešamības gadījumā izmanto vārdu
pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei. Pamato noteikta avota izvēli. (VLM.9.3.1.4.)

• Veido ieradumu paust tikai pārbaudītu, uzticamu un pašam saprotamu
informāciju.
(Tikumi – atbildība, godīgums)
• Veido ieradumu apzināties teksta veidošanu kā ilgstošu, secīgu un rūpīgu
darba procesu.
(Tikumi – centība, gudrība; vērtība – darba tikums)
• Veido ieradumu lasīt augstvērtīgus literāros darbus un aizgūt no tiem
ierosmes savas valodas attīstībai.
(Tikumi – centība, gudrība; vērtība – kultūra)
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Jēdzieni: motivācijas vēstule, CV, lietišķo rakstu valodas stils, sarunvalodas stils, lietišķie raksti jeb darījumraksti.
Teksti: klausās, lasa, vēro testu, daiļdarbu, darba sludinājumu, atsauksmes, CV;
raksta, veido kolāžu, infografiku, motivācijas vēstuli, CV.

Temata apguves norise
Pašizziņa

Aizpilda dažādus personības testus, lai sāktu pašizziņas procesu ar mērķi radīt ieceres tuvākai un tālākai nākotnei.

Kopā un šķirti rakstāmi
vārdi.
Sarunvalodas stils.

Pārskata informāciju par kopā un šķirti rakstāmiem vārdiem, izstrādā sev noderīgas stratēģijas, kā tos iegaumēt un lietot savos tekstos.
Klasē kopīgi lasa kādu daiļdarbu par pašizziņu, sevis meklējumiem, analizē valodas līdzekļus fragmentos, kuros izmantots sarunvalodas stils; secina,
kādas ir sarunvalodas stila iezīmes. Pārrunā, kādās situācijās tiek izmantots sarunvalodas stils un ar kādu mērķi tas tiek lietots daiļliteratūras tekstos.
Analizē teksta valodas īpatnības, atkārtojot un nostiprinot līdz šim apgūto latviešu valodas gramatiku, ortogrāfijas un interpunkcijas normas.
Diskutē par daiļdarba noskaņu, tajā lietoto valodas līdzekļu iedarbīgumu uz lasītāju.

Savas nākotnes vīzija
Darba sludinājuma
teksts.
Motivācijas vēstule.

Veido aprakstu “Vīzija par mani pēc 10 gadiem”:
• raksta atslēgvārdus, iztēlojoties sevi pēc 10 gadiem (studijas, ģimenes stāvoklis, darbs, vaļasprieki, draugi, pieredze, sajūtas, apmierinātība ar dzīvi u. tml.);
• veido vizualizāciju (kolāžu, zīmējumu, grafiku, attēlus digitālajā formātā u. tml.) par iepriekš uzrakstītajiem atslēgvārdiem;
• raksta īsu stāstījumu, kas skaidrāk atklāj vizualizācijas saturu.
Prezentē savu darbu klasesbiedriem.
Darbojoties nelielās grupas, apkopo klasē visbiežāk izmantotos atslēgvārdus, atlasa tos, kuri nepieciešami darba sludinājumu meklēšanai.
Izmanto atslēgvārdus, formulē precīzus jautājumus ar tiem, lai internetā meklētu sludinājumu tekstus.
Secina, kāda ir atslēgvārdu un jautājumu nozīme tekstveidē un informācijas meklēšanā interneta meklētājprogrammās.
Pēta darba sludinājumus un mācās orientēties sludinājumu datu bāzēs (gan lingvistiski, gan saturiski).
Izpēta un, strādājot pārī, analizē sludinājumu saturu, uzbūvi, noformējumu un tajos lietotos valodas līdzekļus.
Atrod vienu savām nākotnes iecerēm vispiemērotāko sludinājumu un gatavojas rakstīt motivācijas vēstuli:
• lasa informatīvu tekstu par motivācijas vēstules veidošanas nosacījumiem un aplūko piemērus;
• meklē atbilstošas lietišķo rakstu valodas stila pazīmes, secina, kas nosaka motivācijas vēstules specifiku;
• pētot citu rakstītās motivācijas vēstules, izvēlas dažas, kuru rakstītājus aicinātu uz darba interviju, ja būtu darba devējs; nosaka pazīmes
(korekts teksta izkārtojums, pareizrakstība, individuāls valodas stils u. tml.), kas veido pozitīvu ietekmi uz teksta adresātu;
• klasē kopīgi izstrādā vērtēšanas kritērijus motivācijas vēstules tekstam;
• raksta motivācijas vēstuli, apmainās viedokļiem par to, rediģē uzrakstīto motivācijas vēstuli, uzlabo tās saturu un pareizrakstību, raksta tīrrakstu;
• izvērtē motivācijas vēstules kvalitāti pēc izstrādātajiem kritērijiem.
Piedalās lomu spēlē, kurā tiek izspēlēta darba intervija.
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Tuvākās nākotnes ceļš

Iepazīstas ar piedāvājumiem tālākai izglītībai pēc 9. klases.

Informācijas ieguve.
Informācijas ticamība un
noderīgums.

Izvirza kritērijus izglītības iestādes izvēlei atbilstoši savām izglītības interesēm un iespējām.
Darbojoties grupā, salīdzina un analizē trīs tālākās izglītības piedāvājumus:
• atrod un apkopo atsauksmes par tām; izmantojot sociālos medijus, sazinās ar šo skolu skolēniem vai absolventiem;
• vērtē atsauksmju ticamību, to noderību lēmuma pieņemšanā;
• noformē iegūto informāciju datorrakstā, lietojot dažādus teksta izcēlumus un citas vizuālā noformējuma iespējas.
Izvēlas vienu no izglītības piedāvājumiem, analizē tā atbilstību savas nākotnes vīzijai.

Sevis pieteikšana
darba tirgū
CV.
Valodas jautājumu
sistematizēšana.

Izpēta dažādus CV paraugus, vērtē to daudzveidīgumu satura un formas ziņā.
Analizē dažādo CV variantu atbilstību darba piedāvājumiem.
Veido savu CV un noformē to atbilstoši kādam no iepriekš izpētītajiem paraugiem.
Pamato savā CV ietvertās informācijas un noformējuma atbilstību mērķim (saistībā ar iepriekš izpētītajām tālākās izglītības iespējām vai darba
sludinājumu piedāvājumu).
Prezentē savu CV klasesbiedriem; savstarpēji novērtē cits cita izstrādātos CV.
Reflektē par nostiprinātajām latviešu valodas gramatikas, leksikoloģijas, stilistikas, darījumrakstu izveidas zināšanām.
Secina, kādas ir katra latviešu valodas zināšanas un prasmes, uzsverot pozitīvās puses un nosakot jautājumus/tematus, kuri būtu vēl pilnveidojami,
kā arī izstrādājot individuālus risinājumus valodas jautājumu sistematizēšanai.

Mācību līdzekļi
Skola2030 mācību līdzeklis.
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra (publicēta VISC tīmekļvietnes
sadaļā “Mācību literatūra”).

Starppriekšmetu saikne
Mazākumtautības valoda
(dzimtā valoda)

Lietišķo rakstu stils, CV un motivācijas vēstule.

Literatūra

Literārie teksti par pašizziņu, sava ceļa meklējumiem.

Sociālās zinības

Komunikācija sociālajos medijos.
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Metodiskais komentārs
Skolēni labāk apgūst tematu, ja stundās organizē amata pretendentu pārrunas – izspēlē
darba tirgus situāciju. Skolēni var sadalīties šādās grupās:
1. grupa – sabiedrisko attiecību speciālisti, kuri izstrādā darba sludinājumus attiecīgajiem
amatiem un sagatavo tos publicēšanai;
2. grupa – redaktori, kuri rediģē izveidotos sludinājumu tekstus;
3. grupa – darba ņēmēji, kuri raksta motivācijas vēstuli un CV;
4. grupa – darba devēju personāla atlases komanda, kura vērtē iesniegtos dokumentus,
organizē pārrunas.
Sabiedrisko attiecību speciālisti veido sludinājumus un atdod tos redaktoram, kurš rediģē,
komentē un iesaka uzlabojumus.
Darba ņēmējs sagatavo motivācijas vēstuli un CV, visus dokumentus iesniedz redaktoram,
kurš rediģē, komentē un iesaka uzlabojumus.
Darba devēju personāla atlases komanda izskata iesniegtos dokumentus un aicina darba
ņēmējus uz pārrunām; vada darba pārrunas.
Darba procesā skolotājs ir vērotājs, palīgs, domubiedrs un konsultants, kurš iesaka, palīdz
atrast nepieciešamo informāciju par lietišķo rakstu izstrādi, piedāvā lietišķo rakstu paraugus,
iesaka noderīgas tīmekļvietnes, piedāvā populārzinātniskus un zinātniskus rakstus par šo
jautājumu (piemēram, LVA izdotos rakstu krājumus “Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”).
Pēc paveiktā skolotājs izsaka vērtējumu: kas izdevies, kas jāuzlabo, kādas zināšanas,
prasmes pilnveidojamas. Skolēni reflektē par gūtajām zināšanām, prasmēm, ko pilnveidojuši,
izsaka savus secinājumus un ieteikumus, vērtē paveikto pēc pašu izstrādātajiem vērtēšanas
kritērijiem.
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Pielikumi
1. pielikums

Mācību priekšmetu programmu paraugos lietotie kodi
Atsaucei uz standartu1 mācību priekšmetu programmās izmantoti šādi plānoto skolēnam
sasniedzamo rezultātu (SR) un lielo ideju (Li) kodi. (Standarta pielikumi, kuros lietoti šie kodi,
atrodami Skola2030 tīmekļa vietnē.)

VLM.3.2.1.9.
VLM.
Mācību joma
(visu mācību
jomu apzīmē
jumus sk. tabulā)

3.
Izglītības posma
pēdējās klases
numurs

2.1.9.
Mācību jomas SR kārtas numurs standartā

Mācību jomu apzīmējumi
V

Li kodi
Piemērs:
S.Li.8.
S.
Mācību joma

1

Li.
Lielā ideja

8.
Mācību jomas Li kārtas numurs standartā

Valodu mācību joma
VL

Latviešu valoda

VLM

Latviešu valoda un literatūra izglītības
iestādēs, kas īsteno mazākumtautību
izglītības programmas

VS

Svešvaloda

VM

Mazākumtautības valoda

K

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību joma

S

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

D

Dabaszinātņu mācību joma

M

Matemātikas mācību joma

T

Tehnoloģiju mācību joma

F

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.
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2. pielikums

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. un 9. klasi
Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana
1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus
jautājumus ar personisko pieredzi
saistītās situācijās. Vienkāršu informāciju
salīdzina, interpretē, novērtē, savieno un
grupē pēc dotajiem kritērijiem. Meklē
pārbaudītus faktus, pats tos pārbauda.

1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus
situācijās ar dažādiem kontekstiem. Salīdzina, interpretē,
novērtē, savieno informāciju, grupē to pēc dotajiem
un paša radītajiem kritērijiem. Pārliecinās, vai iegūta
pietiekami vispusīga un precīza informācija, pārbauda tās
ticamību.

1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus problēmsituācijās
un situācijās, kas ietver vairākas jomas. Izvērsti un plānveidīgi raksturo
rezultātus, savu darbību. Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno
dažādu veidu informāciju un situācijas, izprot to kontekstu. Tiecas iegūt
vispusīgu un precīzu informāciju, nosaka atsevišķus faktorus, kas traucē
iegūt patiesu informāciju.

1.2. Veido savā pieredzē un viedoklī
balstītu argumentāciju. Formulē savus
secinājumus pēc norādījumiem.

1.2. Spriež no konkrētā uz vispārīgo. Atšķir svarīgo no
mazāk svarīgā, situācijai atbilstošo no neatbilstošā. Veido
dotajā kontekstā faktos balstītu argumentāciju. Formulē
tiešus, vienkāršus secinājumus.

1.2. Veido loģiskus spriedumus, spriež no konkrētā uz vispārīgo un no
vispārīgā uz konkrēto. Abstrahē, vispārina vienkāršās situācijās. Atšķir
faktos balstītu apgalvojumu no pieņēmuma, faktus no viedokļa. Izvirza
argumentus un vērtē to atbilstību. Secina, vai argumentācija ir pietiekama
un korekta. Formulē pamatotus secinājumus.

1.3. Atpazīst un formulē problēmu
saistošā, ar personisko pieredzi saistītā
kontekstā. Ar pedagoga atbalstu izvirza
mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko
risinājumu.

1.3. Ar pedagoga atbalstu nosaka reālas vajadzības –
atpazīst un formulē problēmu saistībā ar noteiktu lielumu
(īpašībām, uzbūvi, darbību, izpausmēm u. tml.), parādību,
procesu dotajā kontekstā, izsaka un skaidro idejas
problēmsituācijās. Izvirza mērķi, piedāvā risinājumus,
izvēlas labāko un nolemj to īstenot.

1.3. Nosaka reālas vajadzības un raksturo problēmas būtību – atpazīst
un formulē problēmu kontekstā, kuru raksturo savstarpēji atkarīgi
lielumi, aspekti, cēloņsakarības. Izsaka, skaidro un analizē idejas
problēmsituācijās, formulē kontekstā balstītu un strukturētu pieņēmumu.
Izvirza mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko un nolemj to īstenot.

1.4. Raksturo savu pieredzi līdzīgās
situācijās, izsaka idejas risinājumam.
Ar pedagoga atbalstu veido izvēlētās
problēmas risinājuma plānu, īsteno to,
mācoties vairākas problēmrisināšanas
stratēģijas, un izvērtē rezultātu.

1.4. Veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno
to, izmantojot situācijai piemērotas problēmrisināšanas
stratēģijas, – eksperimentē domās un praktiski, veidojot
reālus modeļus un objektus, izpētot īpašības un
pārbaudot pieņēmumu, veic pilno pārlasi, sadala problēmu
daļās, pāriet uz vienkāršāku problēmu, izvērtē paveikto
pēc paša radītiem kritērijiem un iesaka uzlabojumus.

1.4. Veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno to un, ja
nepieciešams, darba gaitā plānu pielāgo situācijai. Kompleksās situācijās
lieto piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas – veic plānveida
eksperimentu pieņēmuma pamatošanai. Spriež “atpakaļgaitā”, atrod
pretpiemēru, veido situācijas abstrakto, vispārīgo modeli, pārbauda
iegūtos rezultātus problēmas kontekstā. Meklē citu pieeju, paņēmienu,
ja tas nepieciešams. Izvērtē paveikto un plāno uzlabojumus turpmākajam
darbam.
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Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

2. Jaunrade un uzņēmējspēja
2.1. Ir atvērts jaunai pieredzei. Ar prieku
fantazē par iespējamiem neierastiem
risinājumiem.

2.1. Nebijušas situācijas uztver ar ieinteresētību, izmanto
iztēli un spontanitāti, lai veidotu neikdienišķas sakarības.
Uzdrīkstas mēģināt paveikt kaut ko jaunu.

2.1. Uz pasauli raugās ar zinātkāri, iztēlojas nebijušus risinājumus.
Ir gatavs pieņemt nenoteiktību un jaunus izaicinājumus.

2.2. Uzdod jautājumus par esošo
situāciju un ar pieaugušā atbalstu
izmanto vairākas radošās domāšanas
stratēģijas. Lai radītu idejas, iedvesmojas
no citu darbiem.

2.2. Izvērtē situāciju un izmanto radošās domāšanas
stratēģijas, lai nonāktu pie idejām tās pilnveidei,
iedvesmojas no citu idejām, tās papildina. Izzina
pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla,
infrastruktūras) un rod jaunus, lai īstenotu ieceri.

2.2. Izzina situāciju no dažādiem skatpunktiem, lieto un pielāgo situācijai
atbilstošas radošās domāšanas stratēģijas, lai nonāktu pie jaunām un
noderīgām idejām, iedvesmojas no citu pieredzes. Elastīgi un izsvērti
izmanto pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, infrastruktūras)
un rod jaunus, lai īstenotu savu ieceri.

2.3. Ar pedagoga atbalstu nonāk pie sev
jaunas un noderīgas idejas un īsteno
to, nepadodas, ja neizdodas to īstenot,
bet mēģina vēlreiz.

2.3. Viens vai grupā spēj jau esošiem risinājumiem vai
produktiem vairot pievienoto vērtību, plāno darbu
un apzina resursus, lai īstenotu radīto ideju. Saskaroties
ar grūtībām, meklē atbalstu un izmanto to.

2.3. Viens vai grupā spēj radīt jaunu un sev vai citiem noderīgu produktu
vai risinājumu, prot vadīt procesu no idejas radīšanas līdz tās īstenošanai.
Saskaroties ar grūtībām, neatlaidīgi meklē un rod risinājumu.

3.1. Ar pieaugušā atbalstu izvirza mērķi
mācību uzdevumā un plāno savas
darbības soļus, lai to izpildītu.

3.1. Patstāvīgi izvirza vairākus mācīšanās mērķus
un plāno, kā tos īstenot gan vienatnē, gan grupā.

3.1. Izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, plāno to īstenošanas soļus,
uzņemas atbildību par to izpildi.

3.2. Pastāsta par savas mācīšanās
progresu un prasmēm, kas padodas
vislabāk, kā arī neizdošanos un kļūdām.

3.2. Nosauc savas darbības stiprās un vēl pilnveidojamās
puses, analizē personiskās īpašības un uzvedību, kas
ietekmē izvēli, panākumus vai neizdošanos. Prot pastāstīt
par sava padarītā progresu, izmantojot vienotu kritēriju
sistēmu.

3.2. Patstāvīgi analizē savas darbības saistību ar personiskajām īpašībām
un uzvedību. Atpazīst savas darbības stiprās puses un ar pieaugušā
atbalstu rod dažādus veidus, kā attīstīt savas domāšanas un uzvedības
pilnveidojamās puses.

3.3. Nosauc un izmanto vairākas
uzmanības noturēšanas, iegaumēšanas
un atcerēšanās stratēģijas.

3.3. Lieto dažādas domāšanas stratēģijas atbilstoši mācību
kontekstam.

3.3. Izmanto savas domāšanas stiprās puses un situācijai atbilstošas
domāšanas stratēģijas, lai attīstītu savas spējas un uzlabotu sniegumu.

3. Pašvadīta mācīšanās
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Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

3.4. Skaidro dažādu emociju ietekmi uz
savu domāšanu un uzvedību. Ikdienišķās
situācijās emocijas pauž sociāli
pieņemami.

3.4. Pauž savas emocijas sociāli pieņemami arī
neikdienišķās situācijās. Skaidro faktorus, kas mācību
situācijā rada dažādas emocijas, motivē sevi darbībai.
Patstāvīgi lieto apgūtos stresa pārvaldīšanas paņēmienus.

3.4. Mācību procesa laikā vada emocijas un uzvedību sociāli pieņemami.
Analizē domu un emociju ietekmi uz atbildīgu personisko lēmumu
pieņemšanu.

3.5. Mācību procesā ar pedagoga
atbalstu seko iepriekš izvirzītu snieguma
kritēriju izpildei un novērtē savu mācību
darbu un mācīšanās pieredzi.

3.5. Patstāvīgi seko iepriekš izvirzītu snieguma kritēriju
izpildei un mācību procesā nosaka, vai un kā sniegumu
uzlabot.

3.5. Patstāvīgi veido savus kritērijus, kas liecina par mērķa sasniegšanu,
izzina sava padarītā progresu un nosaka, vai un kā uzlabot sniegumu.
Kļūdas izmanto, lai mērķtiecīgi mainītu savu darbību. Mācīšanās gaitā
pārplāno dažus soļus, lai nonāktu pie labāka risinājuma.

4.1. Pauž vārdos savas vajadzības, domas
un emocijas, kā arī skaidro, kā citu sejas
izteiksme un ķermeņa valoda saistās
ar konkrētu emociju un kā emocijas
ietekmē attiecības ar citiem.

4.1. Ar pedagoga atbalstu aktualizējot savu rīcību, mācās
patstāvīgi pārvaldīt savas emocijas un saglabā labvēlīgu
attieksmi saskarsmē ar citiem.

4.1. Izvērtē citu cilvēku emocijas un rīcības iemeslus, izrāda empātiju
un pielāgo savu uzvedību un komunikācijas veidu atbilstoši situācijai.

4.2. Pārliecinās, kā sarunas partneris
ir sapratis teikto. Ar pedagoga atbalstu
mērķtiecīgi virza sarunu, lai saprastos,
un apzināti lieto savas sociālās prasmes,
lai ar citiem nodibinātu un uzturētu
pozitīvas attiecības un iesaistītos sociālās
aktivitātēs.

4.2. Saziņā ar citiem atbilstoši situācijai lieto dažādus
saziņas veidus un veido sarunu ar cilvēku, kuram ir
atšķirīgs viedoklis. Atzīst un respektē viedokļu dažādību,
pieņem kopējus lēmumus par piemērotāko rīcību un risina
konfliktus pazīstamās situācijās.

4.2. Pauž savu un uzklausa otra viedokli, ievērojot cieņu pret sarunas
partneri, rod vienojošu viedokli situācijā, kad pusēm ir atšķirīgi uzskati.
Ja nepieciešams, uzņemas sarunas vadību. Sasniedz abpusēji pieņemamus
kompromisus un tiecas pēc taisnīga risinājuma.

4.3. Sadarbojas ar citiem kopēju
konstruktīvu uzdevumu veikšanai.

4.3. Strādā komandā, orientējas uz līdzvērtīgu
ieguldījumu, pieņem un sadarbojas ar dažādiem cilvēkiem,
lai sasniegtu konkrētu mērķi.

4.3. Sadarbojas ar citiem atbilstoši situācijai, kā arī veido un vada
komandu, ievērojot citu cilvēku vajadzības.

4. Sadarbība

5. Pilsoniskā līdzdalība
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Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

5.1. Saskata vienkāršas kopsakarības
sabiedrībā (klasē, skolā, ģimenē un
vietējā kopienā).

5.1. Saskata kopsakarības sabiedrībā, vidē un kopienā
nacionālā mērogā, kā arī savu ietekmi, lomu un
nepieciešamību iesaistīties savas kopienas dzīves
uzlabošanā. Skaidro vienas rīcības dažādās sekas
(to ietekmi uz citiem cilvēkiem, attiecībām, vidi).

5.1. Skaidro savu skatījumu par kopsakarībām sabiedrībā, vidē, kopienā
Eiropas mērogā un pamato to, saistot ar dažādos avotos gūtu informāciju
un statistikas datiem. Analizē, kā atsevišķu indivīdu rīcība ietekmē
sabiedrību un vidi.

5.2. Ievēro, ka dažādiem cilvēkiem ir
atšķirīgi viedokļi, nosauc savas vērtības.
Ar pedagoga atbalstu rīkojas saskaņā ar
savām vērtībām.

5.2. Meklē pamatojumu citu rīcībai un viedokļiem, nosauc
un pamato savas, ģimenes locekļu, skolas vērtības. Rīkojas
saskaņā ar savām vērtībām.

5.2. No pieredzes, kā arī analizējot dažādus avotus secina, kā vērtības
laika gaitā var mainīties. Balstoties savās vērtībās, izvēlas pasākumus,
kuros iesaistīties, un, ja nepieciešams, iesaista citus, paskaidro un pamato
savu izvēli vai iemeslus neiesaistīties. Virza savu rīcību saskaņā ar savām
vērtībām, pamato savas izvēles.

5.3. Piedalās noteikumu un ar mācīšanos
saistītu lēmumu pieņemšanā un ar
pedagoga atbalstu rīkojas atbilstoši
sabiedrībā pieņemtajām normām. Veic
uzticētos pienākumus, saskata, ka rīcībai
ir sekas, un uzņemas atbildību par savu
darbu.

5.3. Piedalās noteikumu un ar mācīšanos saistītu lēmumu
pieņemšanā, mācību procesa plānošanā, pamato ar
to saistītās izvēles, meklē visiem iesaistītajiem labāko
risinājumu un ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai uz viņu
varētu paļauties. Uzņemas atbildību ģimenē un attiecībās
ar draugiem, skaidro, kā rīkoties atbildīgi un veidot
uzticēšanos.

5.3. Patstāvīgi ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai būtu uzticams un uz
viņu varētu paļauties. Analizē savu iesaisti globālos procesos un rīkojas
atbildīgi. Skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par to atbildību.

5.4. Ar pedagoga atbalstu iesaistās skolas
dzīves uzlabošanā un nosaka, kas pēc
tam ir mainījies.

5.4. Iesaistās vietējās kopienas dzīves uzlabošanā
un analizē, vai un kā iesaiste mainījusi kopienas dzīvi.

5.4. Piedāvā īstenojamus un ilgtspējīgus risinājumus vietējās kopienas
dzīves uzlabošanai. Sadarbībā ar citiem kādu no tiem īsteno un pamato
savas iesaistes jēgu.

6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas
mācību uzdevumu veikšanai pēc
norādījumiem.

6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas zināšanu ieguvei,
apstrādei, prezentēšanai, pārraidei un pamato digitālo
tehnoloģiju lietojuma nepieciešamību.

6.1. Izvēlas un izmanto iecerei vai uzdevumam piemērotākās digitālo
tehnoloģiju sniegtās iespējas, lieto tās pašrealizācijai un daudzveidīga
satura radīšanai.

6.2. Nosaka digitālās komunikācijas
veidus.

6.2. Nosaka digitālās komunikācijas veidus, to mērķus,
formātus un ietekmi uz auditoriju. Izmanto digitālās
tehnoloģijas komunikācijai un sadarbībai.

6.2. Atbildīgi izmanto digitālo komunikāciju konkrētiem mērķiem,
izvērtējot tās piemērotību mērķgrupas vajadzībām.

6. Digitālā pratība
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Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

6.3. Atpazīst mediju radītus un
popularizētus tēlus un simbolus.

6.3. Analizē mediju lomu realitātes konstruēšanā un
novērtē dažādu informācijas avotu, to skaitā digitālā
formā pieejamo avotu ticamību.

6.3. Kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību,
rada savu mediju saturu.

6.4. Skaidro, kā digitālās tehnoloģijas
ietekmē ikdienu, ar pedagoga atbalstu
veido veselīgus un drošus paradumus
digitālo tehnoloģiju lietošanā.

6.4. Skaidro savu izpratni par digitālo tehnoloģiju lomu
sabiedrībā un pašrealizācijā. Ievēro veselīgus un drošus
tehnoloģiju lietošanas paradumus.

6.4. Analizē un novērtē tehnoloģiju ietekmi uz garīgo un fizisko veselību,
sabiedrību un vidi. Ievēro veselīgus un drošus tehnoloģiju lietošanas
paradumus, pamato to nepieciešamību. Konstruē, kontrolē un pārvalda
savu digitālo identitāti.
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Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

3. pielikums

Skolēnam attīstāmie ieradumi latviešu valodā un literatūrā izglītības iestādēs,
kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas
1.–3. klase
1. Veido ieradumu rakstīt glīti, skaidri un salasāmi.
2. Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, ievērojot saskarsmē saziņas kultūru.
3. Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību, rakstīšanas laikā ieņemot pareizu ķermeņa
pozu, pareizi turot rakstāmpiederumu un novietojot burtnīcu.
4. Veido ieradumu korekti pārjautāt un precizēt jautājumu vai citu informāciju, ja to nav
sapratis.
5. Veido ieradumu palūkoties uz sevi kā ieinteresētu lasītāju un izvēlēties grāmatas, kuru
lasīšana aizrauj un sagādā prieku. Attīsta sapratni par aktīva lasītāja un prasmīga rakstītāja cēloņsakarību.
6. Veido ieradumu domāt un rakstīt radoši, uzdrīkstēties fantazēt.
7. Analizējot literāro tekstu varoņu īpašības un rīcību, veido ieradumu saskatīt citu cilvēku
viedokli, uztvert viņu emocijas, lai labāk saprastu sevi un veidotu attiecības ar apkārtējiem.
8.
9.

Veido ieradumu paveikt mācību uzdevumus līdz galam, pildīt tos, rūpīgi izlasot vai
noklausoties izpildes noteikumus.
Veido ieradumu veikt pierakstus (piezīmes), lai mācītos sevi organizēt darbam un
izmantotu šos pierakstus, veidojot savus mutvārdu vai rakstveida tekstus.

4.–6. klase
1. Veido ieradumu aktīvi demonstrēt savu dalību un attieksmi sarunas laikā – ar stāju, acu
kontaktu, žestiem un mīmiku.
2. Veido ieradumu uzmanīgi uzklausīt saziņas partneru izteikumus diskusijas laikā, būt
iecietīgam pret atšķirīgiem viedokļiem.
3.
4.
5.

Veido ieradumu skaidri un saprotami izteikt savas domas.
Veido ieradumu iepriekš rūpīgi pārdomāt savu publisko izteikumu saturu un snieguma
formu.
Veidot ieradumu atklāti paust un aizstāvēt savus uzskatus, ja nepieciešams, izteikt arī
nepopulāru viedokli.

6. Veido ieradumu, izmantojot citu veidotu informāciju, atsaukties uz avotu (autoru,
nosaukumu, interneta saiti).
7. Veido ieradumu rūpīgi noformēt lietišķā stila dokumentus (arī digitālajā formātā un
e-vidē), ievērot sarakstē valodas kultūras normas.
8. Veido ieradumu paust pieklājīgu attieksmi un lietot korektu valodu elektroniskajos saziņas līdzekļos (īpaši – sociālajos medijos).
9. Veido ieradumi precīzi un adresātam saprotami lietot rakstzīmes, simbolus un saīsinājums elektroniskajos saziņas līdzekļos.
10. Attīsta ieradumu izmantot dažādus uzziņu avotus un elektroniskos pārbaudes rīkus
sava teksta kvalitātes uzlabošanai.
7.–9. klase
1. Veidot ieradumu paust tikai pārbaudītu, uzticamu un pašam saprotamu informāciju.
2. Veido ieradumu apzināties teksta veidošanu kā ilgstošu, secīgu un rūpīgu darba procesu.
3. Veido ieradumu respektēt citu kultūru cilvēku saziņas tradīcijas un runas uzvedību
starpkultūru dialogā.
4. Veido ieradumu izturēties iecietīgi un pielāgot savu runu klausītājiem, kas šo valodu
labi nepārvalda vai sazinās ar grūtībām.
5. Veido ieradumu cieņpilni rīkoties, pamanot un labojot savas un citu personu valodas
kļūdas runā un rakstos.
6. Veido ieradumu ar sapratni izturēties pret dažādiem runātās valodas variantiem, to
lietojumu noteiktās saziņas situācijās.
7. Veido ieradumu pieklājīgi izturēties diskusijas laikā, uzklausīt un objektīvi novērtēt
dažādus viedokļus, skaidri un korekti izteikt savus argumentus, iebildumus vai kritiku.
8. Veido ieradumu ar cieņu izturēties pret latviešu valodu un citu tautu valodām.
9. Veido ieradumu lasīt augstvērtīgus literāros darbus un aizgūt no tiem ierosmes savas
valodas attīstībai.
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Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

4. pielikums

Latviešu valodas un literatūras izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas,
mācību priekšmeta programmas tematu pārskats
1. klase
1. temats

2. temats

3. temats

4. temats

5. temats

1.1. MĒS SKOLĀ

1.2. MĒS MĀJĀS

1.3. MĒS SABIEDRĪBĀ

1.4. MĒS SABIEDRĪBĀ

1.5. MĒS PASAULĒ

Skolā. Klasē. Sporta
zālē. Ēdnīcā. Bibliotēkā.
Garderobē

Ģimene. Izskats.
Vieta, kur dzīvojam.
Gatavošanās Jaungada
svētkiem un to svinēšana

Pagalmā. Rotaļlaukumā

Veikalā

Kā nosaukt rotaļlietas,
spēles, brīvā laika
nodarbes un pastāstīt
par tām? Kāda nozīme
ir garumzīmei?

Kā nosaukt pilsētas
objektus, iepirkšanās
vietas, pārtikas preces
un pastāstīt par tiem?
Kā veidot sarunu,
iepērkoties veikalā?

Daba. Mājdzīvnieki.
Latvijas savvaļas dzīvnieki

Kā nosaukt skolā
esošos priekšmetus?
Kā sasveicināties un
iepazīties? Kādi burti
ir latviešu valodā?

Kā pastāstīt par savu
izskatu, ģimeni, dzīves
vietu, gatavošanos
svētkiem? Kā izteikt
apsveikumu, novēlējumu
svētkos?

6. temats

Kā pastāstīt par gada
laikiem, laikapstākļiem
un dzīvniekiem?
Kas palīdz atstāstīt tekstu?
Kā pārbaudīt norakstītu
tekstu?

2. klase
2.1. MĒS SKOLĀ

2.2. MĒS MĀJĀS

2.3. MĒS MĀJĀS

2.4. MĒS SABIEDRĪBĀ

2.5. MĒS SABIEDRĪBĀ

2.6. MĒS PASAULĒ

Runāsim par nodarbībām
pēc skolas!

Runāsim par tuvāko
apkārtni!

Runāsim par svētkiem!

Sarunas par veselību

Parunāsim par transportu!

Runāsim par zoodārzu!

Kā pastāstīt par savām
spējām, prasmēm, vēlmēm
un sasniegumiem? Kā saru
nāties par nodarbībām
pulciņos? Kā nosaukt
pulksteņa laiku (cikos?)?
Kā izmantot vārdnīcu? Kā
izteikt prieku? Kā rakstīt
nosaukumus? Kā noteikt
darbības vietu un laiku?

Kā uzrakstīt adresi? Kas ir
vietvārdi un kā tos rakstīt?
Kā pastāstīt par savu
ielu, pagalmu, pilsētu vai
ciematu? Kā raksturot
objektu vai rīcību? Kādi
uzraksti ir mums apkārt?

Kā uzrakstīt ielūgumu
uz dzimšanas dienu?
Kā pateikties par
dāvanām? Kā apsveikt
dzimšanas dienā?
Kā pastāstīt par savu
dzimšanas dienu un
Ziemassvētku svinēšanu?
Kā nosaukt un uzrakstīt
datumu?

Kā sarunāties par savu
veselības stāvokli un
pašsajūtu? Kā izteikt bažas
un bailes? Kā pamatot
savas domas?

Kā pastāstīt par
transportlīdzekļiem?
Kā pastāstīt, ar ko tu proti
braukt? Kā atrast tekstā
vajadzīgo informāciju?
Kā salīdzināt priekšmetus
vai dzīvas būtnes?

Ko un kā var pastāstīt par
savvaļas dzīvniekiem?
Kā iegūt dažādu
informāciju par zoodārzu?
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3. klase
1. temats

2. temats

3. temats

4. temats

3.1. MĒS MĀJĀS

3.2. MĒS SABIEDRĪBĀ

3.3. MĒS PASAULĒ

3.4. MĒS SKOLĀ

Runāsim par ģimeni un
ģimenes locekļu ikdienu!

Runāsim par profesijām!

Mēs braucam ekskursijā

Kā pastāstīt par dažādu
profesiju pārstāvju
pienākumiem?
Kā sagatavoties intervijai
un pastāstīt par iegūto
informāciju (prezentēt)?
Kā sarunāties ēdnīcā,
kafejnīcā?

Kā pastāstīt par ekskursijā
redzēto, dzirdēto,
piedzīvoto? Kā noteikt
teksta galveno domu?
Kā noteikt saziņas
dalībnieku emocijas?
Kā lūgt un sniegt palīdzību
nelaimes gadījumā?

Grāmatas, kuras es lasu
latviski. TV raidījumi
un filmas, kurus es
skatos latviski. Kultūras
pasākumi, kurus
apmeklēju

Kā pastāstīt par
ģimenes ikdienu, par
radiniekiem, par dienas
režīmu, svētkiem un
mīļāko ģimenes ēdienu?
Kā uzrakstīt īsziņu?

5. temats

6. temats

Kā pastāstīt par grāmatu,
spēlfilmu, TV raidījumu,
kultūras pasākumu?
Kā uzrakstīt grāmatas
aprakstu? Kā noteikt
grāmatas tematu?

4. klase
4.1. MĒS SKOLĀ

4.2. MĒS MĀJĀS

4.3. MĒS MĀJĀS

4.4. MĒS PASAULĒ

4.5. MĒS SABIEDRĪBĀ

4.6. MĒS SABIEDRĪBĀ

Skola agrāk un tagad

Mans vaļasprieks
Kā pastāstīt un uzrakstīt
par savu vaļasprieku?
Ko raksta dienasgrāmatā?
Kas ir sižets? Kā rakstīt
komentārus?

Laika prognoze.
Dabas stihijas.
Meteņu tradīcijas

Lielā talka

Kā pastāstīt par skolu
agrāk un tagad? Kā pa
stāstīt par savu ceļu uz
skolu? Kā uzrakstīt savas
sapņu skolas aprakstu?
Kā veidot anketu? Kā vei
dot spēles noteikumus?
Kas ir vārda tiešā un vārda
pārnestā nozīme?

Ģimenes atpūta, kopīgas
intereses

Vasaras piedzīvojumi kopā
ar draugiem. Līgo svētki

Kā pastāstīt par ģimenes
kopīgām interesēm,
pienākumiem un atpūtu?
Kā stāstīt par ceļošanu?

Kā uzrakstīt pasaku?
Kā saprast laika ziņas?
Kā lielās budēļi?

Kā pastāstīt par
piedalīšanos Lielajā talkā,
par emocijām un savu
attieksmi? Kā uzrakstīt
rakstu skolas avīzei?

Ko nozīmē diskutēt?
Kā aprakstīt piedzī
vojumu? Kā veidot
telefonsarunu? Kā uz
rakstīt pasākumu
programmu?
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Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

5. klase
1. temats

2. temats

3. temats

4. temats

5. temats

5.1. MĒS SABIEDRĪBĀ

5.2. MĒS SKOLĀ

5.3. MĒS SABIEDRĪBĀ

5.4. MĒS MĀJĀS

5.5. MĒS PASAULĒ

Es zinu, gribu, varu –
es piedalos

Es – zinātnieks

Senlaicīgais un
mūsdienīgais muzejā

Veselīgs uzturs

Tradīciju daudzveidība

Kā paplašināt savu
vārdu krājumu? Kāda
ir laba prezentācija?
Kā sagatavoties stāstīt
par savu prezentāciju?

Kas ir folklora un
tradīcijas? Kas ir tautas
dziesma un ticējums?
Vai vārdam ir tikai viena
nozīme? Kā izteikt un
uzrakstīt vēlējumu?

Kāda nozīme ir teksta
noformējumam? Kāds
teksts piesaista lasītāja
uzmanību? Kā uzrakstīt
labu vēstuli? Kā darina
profesiju nosaukumus?

Kā interneta vidē meklēt
informāciju? Kas ir
atslēgvārds? Kā rakstīt
afišas tekstu?

Kādi ir muzeji? Kur muzeju
nosaukumos jālieto lielais
sākumburts? Kā teksta
virsraksts saistīts ar pašu
tekstu?

6. temats

6. klase
6.1. MĒS MĀJĀS

6.2. MĒS SABIEDRĪBĀ

6.3. MĒS PASAULĒ

6.4. MĒS SKOLĀ

6.5. MĒS PASAULĒ

Spēles

Es dodos ceļojumā

Vārdi un to nozīme

Mistiskā pasaule

Kāda nozīme ir
sinonīmiem? Kā raksta
spēles instrukciju? Kas ir
pētāmais jautājums?

Vai vārdam ir tikai viena
nozīme? No kā sastāv laba
anketa? Kā pamatot savu
viedokli ar tekstu?

Kas ir epitets, metafora
un personifikācija? Kas ir
kopdzimtes uzvārds? Vai
visai atrastajai informācijai
var ticēt? Kā to pārbaudīt?

Grāmata – informācijas
ieguves avots
Kas ir infografika un
anotācija? Kā pieraksta
saliktos nosaukumus?
Kas ir salikts pakārtots
teikums? Kā pārbaudīt
vārdu pareizrakstību,
ja izruna atšķiras no
rakstības?

Kā darināt jaunus
vārdus? Kas ir lietvārda
pamazināmā forma
jeb deminutīvs? Kas ir
brīnumpasaka, kādas ir tās
pazīmes?
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4. pielikums

Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

7. klase
1. temats

2. temats

3. temats

4. temats

5. temats

7.1. MĒS SKOLĀ

7.2. MĒS MĀJĀS

7.3. MĒS SABIEDRĪBĀ

7.4. MĒS PASAULĒ

7.5. MĒS SABIEDRĪBĀ

Laiks skolā, tā
izmantošana

Mūsu mājdzīvnieki

Emociju pasaulē

Sociālie tīkli

Kā top pasākums?

Kā rakstīt diagrammas
aprakstu? Kāpēc
frazeoloģismi dažādās
valodās atšķiras? Kā izsaka
noteiktības kategoriju
latviešu valodā? Kad lieto
darbības vārda saliktās
tagadnes formas?

Kā vēstule atšķiras
no e-pasta vēstules?
Kā izteikt emocijas
rakstiski? Kā plānot un
rakstīt radošu darbu
(pasaku)? Kā uzrakstīt
iesniegumu un
paskaidrojumu?

Kas ir digitālā vizītkarte?
Kāpēc darbības vārdam
ir darāmā un ciešamā
kārta? Kas veido autora
individuālo stilu? Vai
vārdi no citām valodām
ir nepieciešami latviešu
valodā?

Kā atšķiras fakts no
viedokļa? Kas ir scenārijs?
Kā to uzrakstīt? Kā dažādi
var izteikt īpašības vārda
vispārāko pakāpi? Kas ir
svešvārds?

Kā raksta paziņojumu un
iesniegumu? Kā diskutēt,
kā iesaistīties diskusijā?
Kā noskaidrot tekstā
nezināmos vārdus
un frāzes? Kas ir
frazeoloģisms?

6. temats

8. klase
8.1. MĒS SABIEDRĪBĀ

8.2. MĒS SABIEDRĪBĀ

8.3. MĒS SKOLĀ

8.4. MĒS MĀJĀS

8.5. MĒS PASAULĒ

8.6. MĒS PASAULĒ

Dzīve šeit un medijos

Miers un konflikti

Stiprums un vājums

Vienatnē un attiecībās

Krustceles un jauni ceļi

Kā var izteikties dažādos
veidos? Kas ir slengs
un sociolekts? Kas ir
iespraudums?

Kā valodā atklājas
savstarpējās attiecības?
Kas ir uzruna, uzrunas
grupa un uzrunas teikums?

Kā tiek atvasināti un
darināti jauni vārdi?

Kā pilnveidot tekstveides
prasmes?

Valodas attīstība un
mainība
Kādas ortogrāfijas normas
jāievēro valodā?

Kāda ir latviešu valodas
un literatūras nozīme
izglītībā?

9. klase
9.1. MĒS SABIEDRĪBĀ

9.2. MĒS MĀJĀS

9.3. MĒS PASAULĒ

9.4. MĒS MĀJĀS

9.5. MĒS SKOLĀ

Sociālie mediji izziņai,
komunikācijai un
pašizpausmei

Literatūra vienatnei
un kopā būšanai

Miera un dusmu valoda

Manas valodas stiprās
puses

Iespēju valoda

Kā kritiski lasīt vēstījumu
sociālajos medijos un radīt
savus vēstījumus?

Kā es uztveru dažādu
žanru un veidu tekstus?

Kā veidot dialogu
veiksmīgai komunikācijai?
Kas ir valodas funkcionālie
stili? Kas ir daiļliteratūras
un zinātniskais valodas
stils?

Kā izkopt savu valodu, lai
saziņa būtu veiksmīga?
Kas ir publicistiskais
valodas stils?

Kāda ir lietišķo rakstu
valodas specifika?
Kā pilnveidot savu valodu?
Kā veidot CV un
motivācijas vēstuli?
Kas ir sarunvalodas stils?
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Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei

5. pielikums

Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi
Izmantošanas nolūks

Mācību līdzekļu veids

Mācību stundu
sagatavošanai un
demonstrējumiem

Metodiskie materiāli

Mācību līdzekļi
VISC izstrādātie metodiskie materiāli [tiešsaiste] – [skatīts 10.01.2020.].
Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.shtml
Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra [tiešsaiste] – [skatīts 10.01.2020.].
Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maclit.shtml
Skola2030 mācību līdzekļi

Skolēniem darbam
(individuālajam
/pāru/grupu
darbam) un informācijas
ieguvei

Darba piederumi

Kancelejas piederumi

Uzskates materiāli, modeļi

Attēlu komplekti (sižetiski un priekšmetu attēli), vizuāli materiāli, plakāti, didaktiskās spēles, audio un video materiāli u. tml.

Iekārtas

Dators, datu kamera, projektors, interaktīvā tāfele; tekstapstrādes, videoapstrādes u. tml. programmatūra

Mācību materiāli

Valsts izglītības satura centra apstiprinātā mācību literatūra [tiešsaiste] – [skatīts 10.01.2020.].
Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maclit.shtml Saraksts publicēts bibliotēku informācijas sistēmā “ALEPH 500”
Skola2030 mācību līdzekļi
Elektroniskie uzziņu avoti, piemēram, Latviešu valodas rokasgrāmata [tiešsaiste] – [skatīts 10.01.2020.].
Pieejams: http://valodasrokasgramata.lv/;
Elektroniskā latviešu valodas vārdnīca e-pupa [tiešsaiste] – [skatīts 10.01.2020.]. Pieejams: http://epupa.valoda.lv/
Māci un mācies latviešu valodu [tiešsaiste] – [skatīts 10.01.2020.]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/
Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze [tiešsaiste] – [skatīts 10.01.2020.].
Pieejams: https://www.valodaskonsultacijas.lv/
Letonika.lv. [tiešsaiste] – [skatīts 10.01.2020.]. Pieejams: https://www.letonika.lv/default.aspx
Dažādu žanru teksti, publikācijas par valodas un literatūras jautājumiem, vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas,
kuru saturs atbilst plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu īstenošanai

Piederumi, iekārtas,
ierīces mācību vides
nodrošināšanai

Viegli pārvietojami skolēnu darba galdi, datori vai planšetdatori ar interneta pieslēgumu, datu kamera, projektors,
interaktīvā tāfele, kancelejas piederumi
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Valsts izglītības satura centra īstenotā
projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”
mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi
ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības
saturu un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu
dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas,
prasmes un attieksmes.
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