Attālinātā mācību procesa plāns nedēļai
30.03.2020. – 03.04.2020.
6. klase
Mācību priekšmets

Skolēnam uzdotais

Angļu valoda

Temats. Ikdienas darbības.
Darba lapas. Vārdu mīkla.

Dabaszinības

Temats. Skuju koki. Darba lapa, www.uzdevumi.lv, koku
pētīšana, teksts.
Temats. Koksnes izmantošana. Darba lapa,
www.google.lv,zīmēšana.

Ģeogrāfija

Temats. Meža augi. Darba lapa, www.uzdevumi.lv, teksti.

Informātika

Atgādnes par personu vietniekvārdiem veidošana Word
dokumentā.

Latviešu valoda

Temats. Personu vietniekvārdi.

Latvijas vēsture

Temats. Apģērbs un rotaslietas senajā Latvijā. Darba lapa,
www.uzdevumi.lv, teksti.

Literatūra

Temats. Darbs ar tekstu. Lācis un pele. Darba lapas – teksti,
uzdevumi pēc teksta. Teksts Widgit simbolu valodā.

Mājturība un tehnoloģijas Temats. Latviešu ornamentu zīmes. Zīmējuma veidošana vienai
ornamenta zīmei, ornamenta zīmes apraksts.
(zēniem)
Matemātika

Temats. Ģeometrisko jēdzienu atkārtojums. Darba lapa, atgādne,
paraugs, www.uzdevumi.lv
Temats. Punkts, līnija, taisne. Darba lapa, atgādne.
Temats. Nogrieznis, stars, lauzta līnija. Darba lapa, atgādne,
paraugs.
Temats. Nogriežņu mērīšana un zīmēšana centimetros. Darba
lapa, atgādne, paraugs.
Temats. No punkta līdz punktam zīmējumos. Darba lapa,
atgādne, paraugs.

Mūzika

Temats. Mūzikas klausīšanās un analīze. Dažāds video materiāls
internetā.

Pasaules vēsture

Temats. Romiešu brīvā laika izklaide. www.uzdevumi.lv, teksti.

Sociālās zinības

Temats. Gudrs patērētājs. Darba lapas (informācija uz
marķējuma, 2 veikalu cenu salīdzinājums, secinājumi, radošs
darbs – sava marķējuma zīmēšana kādai pārtikas precei.

Sports

Vispārattīstošo vingrojumu komplekss. VAV (vispārattīstošie
vingrojumi) www.tvnet.lv, vingrojumu komplekss mājas
apstākļos - video: ,,Sāc vingrot! Stiepšanās vingrojumi,” veiklību
attīstošā spēle ,,Lekšana caur gumiju,” ārstnieciskā vingrošana
kopā ar fizioterapeiti Martu Priedi (VIDEO).

Vizuālā māksla

Temats. Kompozīcija “Pavasaris.” Zīmēšanas albums, krāsainie
krītiņi, zīmulis, uzskates materiāls.

7. klase
Mācību priekšmets

Skolēnam uzdotais

Angļu valoda

Temats. Veselība, ķermenis.
Vārdu mīkla

Dabaszinības

Temats. Abinieki. Darba lapa, www.uzdevumi.lv, teksti,
krāsojamā lapa.
Temats. Latvijas abinieki. Darba lapa, www.google.lv video.

Ģeogrāfija

Temats. Āfrikas dzīvnieki. Virtuālā skola, teksti, video –
www.youtube.com

Informātika

Temats. Informācijas pārnešana no izklājlapas teksta
redaktorā. Tabulas aizpildīšana, pārnešana Word dokumentā.

Latviešu valoda

Temats. Skaitļa vārds. Darba lapas, teorētiskais materiāls,
www.uzdevumi.lv

Latvijas vēsture

Temats. Polijas Zviedrijas karš. Darba lapa,
www.uzdevumi.lv.

Literatūra

Temats. Darbs ar tekstu. M. Tvens. Toms Soijers. Darba lapas
– teksti, uzdevumi pēc teksta (tēlu analīze, jaunie vārdi u.c.).

Mājturība un tehnoloģijas
(meitenēm)

Temats. Aušana. Vienkāršs auduma pinums. Dzija, attēli, aplis,
materiāls no Kadrijas Tomasones grāmatas ''Krāsainas
aukliņas.''

Matemātika

Temats. Ģeometrisko jēdzienu atkārtojums. Darba lapa,
atgādne, paraugs, www.uzdevumi.lv
Temats. Punkts, līnija, taisne. Darba lapa, atgādne.

Temats. Nogrieznis, stars, lauzta līnija. Darba lapa, atgādne,
paraugs.
Temats. Nogriežņu mērīšana un zīmēšana centimetros. Darba
lapa, atgādne, paraugs.
Temats. No punkta līdz punktam zīmējumos. Darba lapa,
atgādne, paraugs.

Mūzika

Temats. Mūzikas klausīšanās un analīze. Dažāds video
materiāls internetā.

Pasaules vēsture

Temats. Eiropas Savienība – ko tā dara? www.uzdevumi.lv,
video – www.youtube.com, teksti

Sociālās zinības

Temats. Reliģiskā piederība. Darba lapas, www.youtube.com Visas reliģijas ved pie Dieva, Paturi savu reliģiju pie sevis.
Temats. Nacionālā piederība. Darba lapas, www.youtube.com
- Kas mēs esam? Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa.

Sports

Vispārattīstošo vingrojumu komplekss. VAV (vispārattīstošie
vingrojumi) www.tvnet.lv, vingrojumu komplekss mājas
apstākļos - video: ,,Sāc vingrot! Stiepšanās vingrojumi,”
veiklību attīstošā spēle ,,Lekšana caur gumiju,” ārstnieciskā
vingrošana kopā ar fizioterapeiti Martu Priedi (VIDEO).

Vizuālā māksla

Temats. Kompozīcija “Dabas skaistums.” Zīmēšanas albums,
krāsainie zīmuļi, zīmulis, uzskates materiāls.

8. klase
Mācību priekšmets

Skolēnam uzdotais

Angļu valoda

Temats. Ikdienas aktivitātes. Apgalvojuma un jautājuma
teikumi (Present Simple)
Darba lapas.

Dabaszinības

Temats. Elpošanas orgāni. Darba lapa, www.uzdevumi.lv,
teksti.
Temats. Elpošanas orgānu uzbūve. Darba lapa,
www.google.lv video.

Ģeogrāfija

Temats. Dienvidamerikas tautības. Virtuālā skola, teksti,
video – www.youtube.com

Temats. Dienvidamerikas iedzīvotāju nodarbošanās un
sadzīve. Virtuālā skola.

Latviešu valoda

Temats. Personu vietniekvārdi.

Latvijas vēsture

Temats. Cīņa par Latvijas tālāko likteni. www.uzdevumi.lv,
teksti, video – www.youtube.com

Literatūra

Temats. Darbs ar tekstu. M. Tvens. Toms Soijers. Darba lapas
– teksti, uzdevumi pēc teksta (tēlu analīze, jaunie vārdi u.c.).
Temats. Darbs ar tekstu. Lācis un pele. Darba lapas – teksti,
uzdevumi pēc teksta. Teksts Widgit simbolu valodā. (I.H.)

Mājturība un tehnoloģijas
(meitenēm)

Temats. Minigobelēna aušana. www.uzdevumi.lv , virtuāla
skola, vizuālā māksla 9.kl., tekstilmāksla. Aušana.
Materiāls no grāmatām: Ligita Ozolniece “Rokdarbu burtnīca
sākumskolai ( Aušana),” Mājturība un tehnoloģijas 8. klasei.
90. -96. lpp. Dzija un kartons.

Mājturība un tehnoloģijas
(zēniem)

Temats. Līmes, līmes tehnoloģija. Informācijas meklēšana,
līmju tehnoloģijas apraksts.

Matemātika

Temats. Decimāldaļas jēdziens. Darba lapa, atgādne, paraugs,
www.uzdevumi.lv
Temats. Decimāldaļas sadzīvē. Darba lapa, atgādne, paraugs.
Temats. Pieraksts, lasīšana. Darba lapa, atgādne, paraugs.
Temats. Daļu izteikšana par decimāldaļu un otrādi. Darba
lapa, atgādne, paraugs.
Temats. No punkta uz punktu zīmējumos. Darba lapa, punktu
savienošanas lapas.

Mūzika

Temats. Mūzikas klausīšanās un analīze. Dažāds video
materiāls internetā.

Pasaules vēsture

Temats. Pirmais pasaules kara cēloņi, pretinieki.
www.uzdevumi.lv, video – www.youtube.com

Sociālās zinības

Temats. Gudrs patērētājs. Darba lapas (sava preču marķējuma
izveide, 2 veikalu pārtikas preču cenu salīdzināšana,
informācija uz cenu zīmes veikalā, secinājumi.) Internetā
izvēlēto 2 pārtikas preču veikalu doto pārtikas preču cenu
salīdzinājums, secinājumi.

Sports

Vispārattīstošo vingrojumu komplekss. VAV (vispārattīstošie
vingrojumi) www.tvnet.lv vingrojumu komplekss mājas
apstākļos - video: ,,Sāc vingrot! Stiepšanās vingrojumi,”

veiklību attīstošā spēle ,,Lekšana caur gumiju,” ārstnieciskā
vingrošana kopā ar fizioterapeiti Martu Priedi (VIDEO).

Vizuālā māksla

Temats. Kompozīcija “Pavasaris.” Zīmēšanas albums,
krāsainie krītiņi, zīmulis, uzskates materiāls.

9. klase
Mācību priekšmets

Skolēnam uzdotais

Angļu valoda

Temats. Pilsēta, satiksme. Transporta līdzekļi.
Darba lapas. Vārdu mīklas.

Dabaszinības

Temats. Miegs un tā loma veselības nostiprināšanā.
www.uzdevumi.lv, teksti
Temats. Kaitīgo vielu ietekme. www.google.lv – video,
prezentācijas.

Ģeogrāfija

Temats. Vidzemes tūrisms. Virtuālā skola, teksti, video –
www.youtube.com
Temats. Vidzemes skaistākās vietas. Virtuālā skola, teksti,
video – www.youtube.com

Latviešu valoda

Temats. Skaitļa vārds. Darba lapas, teorētiskais materiāls,
www.uzdevumi.lv

Latvijas vēsture

Temats. Latvijas republikas politiskā attīstība.
www.uzdevumi.lv

Literatūra

Temats. Darbs ar tekstu. M. Tvens. Toms Soijers. Darba lapas
– teksti, uzdevumi pēc teksta (tēlu analīze, jaunie vārdi u.c.).

Mājturība un tehnoloģijas
(zēniem)

Temats. Galdniecībā pielietojamie plātņu materiāli. Apraksts
par plātņu materiāliem.

Matemātika

Temats. Decimāldaļas jēdziens. Darba lapa, atgādne, paraugs,
www.uzdevumi.lv
Temats. Decimāldaļas sadzīvē. Darba lapa, atgādne, paraugs.
Temats. Pieraksts, lasīšana. Darba lapa, atgādne, paraugs.
Temats. Daļu izteikšana par decimāldaļu un otrādi. Darba
lapa, atgādne, paraugs.
Temats. No punkta uz punktu zīmējumos. Darba lapa, punktu
savienošanas lapas.

Mūzika

Temats. Mūzikas klausīšanās un analīze. Dažāds video
materiāls internetā.

Pasaules vēsture

Temats. Eiropas Savienība – ko tā dara? www.uzdevumi.lv,
video – www.youtube.com, teksti

Sociālās zinības

Temats. Reliģiskā piederība. Darba lapas, www.youtube.com Visas reliģijas ved pie Dieva, Paturi savu reliģiju pie sevis.
Temats. Nacionālā piederība. Darba lapas, www.youtube.com
- Kas mēs esam? Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa.

Sports

Vispārattīstošo vingrojumu komplekss. VAV (vispārattīstošie
vingrojumi) www.tvnet.lv vingrojumu komplekss mājas
apstākļos - video: ,,Sāc vingrot! Stiepšanās vingrojumi,”
www.VIŅA.LV - Veselības un spēka izaicinājums, video
,,Treniņš mājas apstākļos ar 2 krēsliem un slotas kātu.”

Vizuālā māksla

Temats. Kompozīcija “Dabas skaistums.” Zīmēšanas albums,
krāsainie zīmuļi, zīmulis, uzskates materiāls.

4. c klase (Z.S.)
Mācību priekšmets

Skolēnam uzdotais

Saskarsme (komunikācija,
valodas uztvere, izpratne,
lietošana)

Temats. Skaņu veidošana. Attēli, priekšmeti, mūzika.

Vizuālā māksla (pasaules
izzināšana)

Temats. Priekšmeti un attēli. Priekšmeti, attēli aplūkošanai,
skatiena virzīšana.

Sociālās zinības (sociālās
iemaņas)

Temats. Sociālā sadarbība. Skolēns klausās runātāju, seko viņa
kustībām, acu skatienam, piedāvātajiem priekšmetiem u.c.

Sports (kustību attīstīšana)

Temats. Sīkās motorikas attīstība. Dažādi priekšmeti

5. c klase (D. G.)
Mācību priekšmets
Dabaszinības

Skolēnam uzdotais
Temats. Daba pavasarī. www.uzdevumi.lv, YouTube dabaszinības.

Latviešu valoda

Temats. Lielo burtu rakstīšana cilvēku vārdos, uzvārdos.
Darba lapas, mācību grāmata
Temats. Dzīvnieku vārdi. Darba lapas.

Literatūra

Temats. Teikumu lasīšana. www.uzdevumi.lv → /virtuālā
skola/latviešu valoda/1.-2.kl./

Informātika

Temats. Vārdu drukāšana teksta redaktorā.

Mājturība un tehnoloģijas

Temats. Lieldienu zaķis. Bumbuļu veidošana no dzijas. Dzija,
paraugs. Spaariite.blogspot.com/2012/04/lieldienas-zaki.html

Matemātika

Temats. Skaitļu rinda 50 apjomā. Saskaitīšana un atņemšana
50 apjomā. www.uzdevumi.lv

Mūzika

Temats. Mūzikas instrumenti. Dažāds video materiāls
internetā, burtu režģis.

Sociālās zinības

Temats. Mana drošība (satiksme skolas tuvumā, skolas un
mājas pagalmā). Darba lapas.

Sports

Vispārattīstošo vingrojumu komplekss. VAV (vispārattīstošie
vingrojumi) www.tvnet.lv, vingrojumu komplekss mājas
apstākļos - video: ,,Sāc vingrot! Stiepšanās vingrojumi.”

Vizuālā māksla

Temats. Dzīvnieki mežā. Zīmēšanas albums, krāsainie zīmuļi,
zīmulis, paraugi.
Temats. Pirmie pavasara ziedi. Zīmēšanas albums, krāsainie
zīmuļi, zīmulis, paraugi.

7. c klase (S.R.)
Mācību priekšmets

Skolēnam uzdotais

Latviešu valoda

Temats. Līdzskaņi. Mīkstie līdzskaņi. Darba lapas.

Literatūra

Temats. Teikumu lasīšana. Darba lapas

Informātika

Temats. Vārdu ievade teksta redaktorā.

Mājturība un tehnoloģijas

Temats. Adīšana. Kvadrāta adīšana. Adāmadatas, dzija,
paraugs.

Matemātika

Temats. Skaitļu rinda 20 apjomā. Saskaitīšana un atņemšana
20 apjomā. Darba lapas

Mūzika

Temats. Mūzikas instrumenti. Dažāds video materiāls
internetā, burtu režģis.

Sociālās zinības

Temats. Mana drošība (satiksme skolas tuvumā, skolas un
mājas pagalmā). Darba lapas.

Sports

Vispārattīstošo vingrojumu komplekss. VAV (vispārattīstošie
vingrojumi) www.tvnet.lv, vingrojumu komplekss mājas
apstākļos - video: ,,Sāc vingrot! Stiepšanās vingrojumi.”

Vizuālā māksla

Temats. Dzīvnieki mežā. Zīmēšanas albums, krāsainie zīmuļi,
zīmulis, paraugi.
Temats. Pirmie pavasara ziedi. Zīmēšanas albums, krāsainie
zīmuļi, zīmulis, paraugi.

7. c klase (A.J.)
Mācību priekšmets

Skolēnam uzdotais

Latviešu valoda

Temats. Līdzskaņi. Mīkstie līdzskaņi. Darba lapas.

Literatūra

Temats. Daba pavasarī. Ilze Puriņa “Marts – sērsnu mēnesis''
Teksts

Informātika
Mājturība un tehnoloģijas

Temats. Adīšana. Kvadrāta adīšana. Adāmadatas, dzija,
paraugs.

Matemātika

Temats. Skaitīšana līdz 10 un atpakaļ. Darba lapas
Temats. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā rakstveida
stabiņā. Darba lapas

Mūzika

Temats. Mūzikas instrumenti. Dažāds video materiāls
internetā, burtu režģis.

Sociālās zinības

Temats. Mana drošība (satiksme skolas tuvumā, skolas un
mājas pagalmā). Darba lapas.

Sports

Vispārattīstošo vingrojumu komplekss. VAV (vispārattīstošie
vingrojumi) www.tvnet.lv, vingrojumu komplekss mājas
apstākļos - video: ,,Sāc vingrot! Stiepšanās vingrojumi.”

Vizuālā māksla

Temats. Dzīvnieki mežā. Zīmēšanas albums, krāsainie zīmuļi,
zīmulis, paraugi.
Temats. Pirmie pavasara ziedi. Zīmēšanas albums, krāsainie
zīmuļi, zīmulis, paraugi.

Pirmsskola (A.R.)
Mācību priekšmets

Skolēnam uzdotais

Dabaszinības

Temats. Pavasaris, augi. Attēli, darba lapas.

Latviešu valoda

Temats. Putnu nosaukumi. Putnu valodas atdarināšana. Darba
lapas, teksti.
Temats. Rakstītprasmes attīstīšanas vingrinājumi. Darba
lapas, attēli.

Literatūra

Temats. Latviešu tautasdziesmas par pavasari, Lieldienām.
Darba lapas, grāmata.
Temats. A. Jesens. Putnu balsis . Grāmata, dzīvnieku attēli

Mājturība un tehnoloģijas

Temats. Putnu veidošana no plastilīna. Dzīvnieku attēli,
paraugi, plastilīns.
Temats. Olu un zaķa veidošana no plastilīna. Attēli, plastilīns,
paraugi.
Temats. Olas no dažāda materiāla. Aplikācijas papīrs, šķēres,
līme, zīmēšanas albums, pogas.

Vizuālā māksla

Temats. Koks pavasarī. Zīmēšanas albums, krāsainie krītiņi,
zīmuļi, paraugi.
Temats. Putna krāsošana. Zīmēšanas albums, krāsainie krītiņi,
zīmuļi.

Matemātika

Temats. Saskaitīšana un atņemšana 20 apjomā.
www.uzdevumi.lv, darba lapas.
Temats. Ģeometriskās figūras. www.uzdevumi.lv, darba lapas.

Mūzika

Temats. Mūzikas instrumenti. Dažāds video materiāls
internetā, attēli, krāsojamās lapas.

Sports

Vispārattīstošo vingrojumu komplekss. VAV (vispārattīstošie
vingrojumi) www.tvnet.lv, vingrojumu komplekss mājas
apstākļos - video: ,,Sāc vingrot! Stiepšanās vingrojumi.”

Pirmsskola (K.K.)
Mācību priekšmets

Skolēnam uzdotais

Dabaszinības

Temats. Pavasaris, augi. Attēli, darba lapas.

Latviešu valoda

Temats. Putnu nosaukumi. Putnu skaņu atdarināšana.
Teikumu veidošana pēc attēla. Darba lapas, attēli.
Temats. Rakstītprasmes attīstīšanas vingrinājumi. Darba
lapas, attēli.

Literatūra

Temats. Latviešu tautasdziesmas par pavasari, Lieldienām.
Darba lapas, teksti, attēli.

Mājturība un tehnoloģijas

Temats. Putnu veidošana no plastilīna. Dzīvnieku attēli,
paraugi, plastilīns.
Temats. Olu un zaķa veidošana no plastilīna. Attēli, plastilīns,
paraugi.
Temats. Olas no dažāda materiāla. Aplikācijas papīrs, šķēres,
līme, zīmēšanas albums, pogas.

Vizuālā māksla

Temats. Koks pavasarī. Zīmēšanas albums, krāsainie krītiņi,
zīmuļi, šabloni.
Temats. Putna krāsošana. Zīmēšanas albums, krāsainie krītiņi,
zīmuļi.

Matemātika

Temats. Saskaitīšana un atņemšana 10 apjomā.
www.uzdevumi.lv, darba lapas.
Temats. Ģeometriskās figūras. www.uzdevumi.lv, darba lapas.

Mūzika

Temats. Mūzikas instrumenti. Dažāds video materiāls
internetā, attēli, krāsojamās lapas.

Sports

Vispārattīstošo vingrojumu komplekss. VAV (vispārattīstošie
vingrojumi) www.tvnet.lv, vingrojumu komplekss mājas
apstākļos - video: ,,Sāc vingrot! Stiepšanās vingrojumi.”

