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Kompetenču pieeja mācību saturā 

 
Valodu mācību joma/ mazākumtautību izglītības programmā/ LATVIEŠU VALODA  

Mācību satura apguves norise pirmsskolas izglītības 1. posmā  

no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem (plānotais sasniedzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 3 gadu vecumā) 

Plānotais bērnam 
sasniedzamais rezultāts 

Bērna darb ība plānotā rezultāta sasniegšanai Skolotāja darb ība 

 
Klausās latviešu valodas 

vārdu skanējumā un reaģē 
uz atsevišķiem izteikumiem. 

 

 
o Klausās latviešu valodas vārdu skanējumā.  
o Saprot vienkāršu norādījumu, jautājumu, 

mācās atbilstoši rīkoties.  

 
• Ikdienā runā nesteidzīgi, skaidri; pavada runāto, skandēto 

un dziedāto ar ķermeņa žestiem; norāda uz priekšmetiem, 
rotaļlietām, attēliem, telpā izvietotām atgādnēm, 
 piemēram, norādot uz ķemmes attēlu, saka: Atnes ķemmi!  

 
• Aicina bērnu veikt nosauktās darbības, piemēram, paņemt, 

iedot, atnest, parādīt.  
• Sagaida bērna darbību un novērtē viņa centienus, pasakot, 

ko bērns ir veicis.  
  

 
Sarunā pasaka un atkārto 

dažus biežāk dzirdētus 
vārdus. 

 

 
o Izrāda interesi par saklausītā vārda izrunu.  
o Atdarina cita teikto (vārdus vai vārdu 

savienojumus).  
o Patstāvīgi savā runas tempā atkārto dzirdētos 

vārdus vai vārdu savienojumus. 

• Ikdienas un mācību situācijās paplašina bērna vārdu 
krājumu par tuvākajā apkārtnē redzamo, bērnam aktuālo, 
temata saturu dažādās mācību jomās.  

•  Aktuālo vārdu izrunā nesteidzīgi un skaidri, vairākas reizes, 
aicina to atkārtot, atbalstam izmanto priekšmetus, attēlus, 
kustības.  
• Izmanto tekstu – skaitāmpantu, dzejoli, dziesmu, grāmatu, 

rotaļu, kurā ir aktuālais vārds, un aicina to atkārtot kopā un 
patstāvīgi.  

• Mērķtiecīgi jautā, lai bērns atbildētu ar aktuālo vārdu. 
 

  



Mācību satura apguves norise pirmsskolas izglītības 2. posmā  

no 3 gadiem līdz 5 gadiem (plānotais sasniedzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 4 gadu vecumā) 

Plānotais bērnam 
sasniedzamais rezultāts 

Bērna darb ība plānotā rezultāta sasniegšanai Skolotāja darb ība 

 
Atbild uz vienkāršiem 

jautājumiem par zināmiem 
priekšmetiem, dzīvām 
būtnēm un darbībām. 

 
o Klausās un atkārto sev zināmus vārdus.  
o Atbild uz jautājumiem, nosaucot priekšmetus, 

dzīvas būtnes, darbības.  

• Ikdienas situācijās runā latviešu valodā, nosaucot 
priekšmetus, dzīvas būtnes, darbības.  

• Runā nesteidzīgi, gramatiski pareizi, dažādās 
intonācijās.  

• Vairākas reizes atkārto teikto.  
Pārjautā, piemēram, Ko es paņēmu? Ko es darīju?  

• Ikdienas situācijās nosauc priekšmetus, ar kuriem 
darbojas, dzīvniekus, kurus redz, un aicina izpildīt 
dažādas darbības.   

 
Sarunā izsaka frāzes par 

priekšmetiem, dzīvām 
būtnēm un darbībām. 

 
o Saklausa runā zināmus vārdus, vārdu 

savienojumus.  
o Rīkojas atbilstoši saklausītajai informācijai 

(lūgumam, aicinājumam atnest, aiznest, uzlikt u. c.).  
o Lieto runā īsas, vienkāršas frāzes par to, ko 

dara vai redz mācību procesā ikdienā.  

• Piedāvā rotaļas un spēles, kurās jānosauc dzīvas būtnes, 
priekšmeti, darbības.  

• Sākumā piedāvā nelielu objektu un darbību skaitu, 
pakāpeniski to palielinot atbilstoši bērna prasmēm.  

• Jautā par nosaukumiem, kuri bērnam vēl nav zināmi, 
nosauc tos, skaidri izrunā un aicina bērnu tos atkārtot 
vairākkārt.  

 
Vēršas pie citiem, lai 

izteiktu savu vajadzību īsās 
frāzēs. 

 
o Atbild uz jautājumu par savu vajadzību.  
o Izsaka savu vajadzību. 

• Jautā bērnam par viņa vajadzībām.  
• Rosina bērnu izteikt savu vajadzību ar valodas 

palīdzību.  
• Sagaida bērna izteikumu, palīdz to noformulēt. 

 
Saklausa garos patskaņus 

un līdzskaņus. 

 
o Saklausa un atšķir garu un īsu patskani, parāda 

to ar žestiem.  
o Mācās saklausīt līdzskaņus.  
o Saklausa un nosauc patskaņus un līdzskaņus 

vārda sākumā.  

• Piedāvā spēles un rotaļas patskaņu un līdzskaņu izrunas 
apguvei.  

• Skaidri un uzsvērti izrunā skaņas.  
• Rosina izmantot žestus, simbolu kartītes garo un īso 

patskaņu apzīmēšanai.  
• Aicina nosaukt patskaņus un līdzskaņus vārda sākumā. 

  



Mācību satura apguves norise pirmsskolas izglītības 3. posmā  
no 5 gadiem līdz 6 gadiem (plānotais sasniedzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 6 gadu vecumā – līdz pamatizglītības uzsākšanai) 
 

Plānotais bērnam 
sasniedzamais rezultāts Bērna darb ība plānotā rezultāta sasniegšanai Skolotāja darb ība 

Atbild uz jautājumiem par 
redzēto un dzirdēto;  

jautā, lai iegūtu 
informāciju. 

o Atsaucas uz aicinājumu un norādījumu 
ikdienas saziņā.  

o Nosauc ikdienā lietojamos priekšmetus un 
darbības.  

o Īsi raksturo sevi.  
o Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par sevi un 

darbībām, kuras veic.  
o Jautā par ikdienā piedzīvoto.  

• Ikdienā runā nesteidzīgi, skaidri un saprotami 
izrunājot vārdus.  

• Piedāvā spēles, rotaļas, kurās jāatbild uz 
jautājumiem par savu izskatu, ģimeni, vecumu, 
aizraušanos, mājām un ikdienā veiktajām darbībām.  

Ja bērnam grūti atbildēt, uzdod jautājumu, kurā ietverta 
iespējamā atbilde. 

 

 
Iesaistās sarunā par 

tematiem, kuri saistīti ar 
ikdienu un mācību procesu.  

 

o Jautā un atbild uz jautājumiem, kuri saistīti ar 
ikdienu.  

o Stāsta par sev aktuālo lietu, notikumu. 
o Klausās, kad stāsta cits.  
o Piedalās sarunā par sev aktuālu tematu, 

izmantojot apgūto vārdu krājumu.  

• Veido problēmsituācijas, kurās bērnam jāuzdod 
vienkārši, īsi jautājumi par ikdienas norisēm.  

• Uzdod atvērtus jautājumus, kuros iekļauti apgūtie 
jaunie vārdi.  

 

 
Izsaka savas vajadzības.  

 

o Vēršas pie cita, uzrunājot to.  
o Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par savu 

vajadzību.  
o Izsaka ar ikdienu saistītas vajadzības, 

piemēram, es gribu zīmēt.  

• Ikdienā rosina un seko, lai bērns izsaka latviešu 
valodā savas vajadzības.  

Ja nepieciešams, palīdz formulēt vajadzību, vispirms ļaujot 
padomāt un atcerēties vajadzīgos vārdus.  

• Uzslavē bērnu par katru jaunu sasniegumu. 

 
Mācās pareizi izrunāt 

skaņas.  
 

 
o Klausās un atkārto dzirdētās skaņas.  
o Atšķir skaņas pēc skanējuma  

(īss vai garš patskanis).  
o Vingrinās īso un garo patskaņu, līdzskaņu 

un divskaņu izrunā.  
o Mācās pareizi izrunāt skaņas vārdos.  

 
• Piedāvā vingrinājumus un spēles skaņu izrunas 

veidošanai, īpaši garo patskaņu, divskaņu un citu 
skaņu, kas nav bērna dzimtajā valodā, izrunai.  

• Runā lēni, saprotami, paspilgtinot apgūstamo skaņu.  
• Rosina runāt pareizi, kļūdas gadījumā demonstrē 

pareizu skaņas izrunu, aicina bērnu runāt kopā ar 
skolotāju.  

 



Pazīst iespiestos burtus,  
lasa un saprot īsus ikdienas 

situācijās un mācību 
procesā biežāk lietojamus 

vārdus.  
 

o Pazīst sev nozīmīgus burtus.  
o No dažādiem materiāliem veido burtus, 

iepazīstot to formu un vizuālo attēlu. 
Nosauc izveidoto burtu.  

o Atrod un nosauc apkārtējā vidē burtus, 
kurus pazīst.  

o Lasa dažus vārdus, piemēram, savu vārdu, 
uzrakstus, norādes.  

 

• Parāda jauno burtu un nosauc to.  
• Aicina attēlot burtu, izmantojot dažādus materiālus 

un nosaukt attēloto burtu.  
• Kopā ar bērniem veido uzrakstus, sava vārda kartīti. 
• Aicina apkārtnē saskatīt zināmos burtus, vārdus un 

izlasīt tos. 

 
 
 

VECĀKU UN PEDAGOGU ATBALSTS BĒRNIEM  
LATVIEŠU VALODAS APGUVĒ  

 
Tikai sadarbojoties, mēs varam aktualizēt bērniem valsts valodas lietojumu 

 rotaļnodarbību laikā, ārpus nodarbību aktivitātēs, ikdienā,  
sadzīvē, higiēnas iemaņu apguvē! 

 
Lai bērniem izdodas apgūt sarunvalodas pamatus un  

valodas lietošanas prasmes ikdienā! 


