
Vasaras literatūras un mācību avotu saraksts 

jaunajam 2022./2023.m.g. 

 
2. klase 

 
Saskaņā 2.klases mācību plānu  

 

Mācību priekšmets: latviešu valoda 

Uzdevumi skolēnam: uzzīmēt plakātiņu (A3) “Mana vasara” par paveikto (skatīt tabulu) 

Ieteicamā literatūra, avoti: 

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1. Bērnu žurnāls   plakātā norādīt 

nosaukumu, izdevēju 

2. Bērnu grāmata  70 lpp.< (tīrā teksta!) ; 

plakātā norādīt autoru, 

virsrakstu, galvenos 

varoņus 

3. Viena diena vasarā (apraksts)  Aprakstam jābūt rakstītam 

rokrakstā (plakātā) 

Apjoms 10 < teikumi 

 

Mācību priekšmets: matemātika 

Uzdevumi skolēnam: vingrinies platformās www.ixl.com; www.uzdevumi.lv  ! 

Mācību priekšmets: dabaszinības 

Uzdevumi skolēnam: vingrinies platformā www.uzdevumi.lv  (dabaszinības pēc skola2030 programmas)! 

 

http://www.ixl.com/
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.uzdevumi.lv/


Mācību priekšmets: Mūzika 2.kl. 

Uzdevumi skolēnam:  

Atkārtot:  

● Mūzikas izteiksmes līdzekļus: līnijkopa; nošu atslēga; taktssvītra; atkārtojuma zīme.  

● Notis no do - do‟, to atrašanās vieta līnijkopā.  

● Roku zīmes. 

● Ritma grupas.  

● Mūzikas instrumenti - vijole, flauta, bungas, kokle, čells, klavieres. 

Ieteicamā literatūra, avoti 

Nr.p.k. Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1. Ingrīda Vilkārse Mūzikas burtnīca 

1.klasei. 

Izmantot e-klasē, stundas 

tēmā ievietotās 
prezentācijas 

Dažāda veida uzdevumi 

(jāpārskata izpildītie un var 
izpildīt, kurus nepaspējām 

izpildīt) 

2. Mūzikas elementārteorijas 
uzdevumi 1. klasei 

www.uzdevumi.lv Dažāda veida uzdevumi 

3.  Video ar līdzdarbošanos, dažādi 
ritmi (CLIL) 

https://www.youtube.com/
channel/UCjUxQg9cHiOYq

aRdtZ6pfoQ 
 

Dažādu ritmu atskaņošana 

4. Video ar līdzdarbošanos, roku 

zīmes (CLIL) 

https://www.youtube.com/

watch?v=HdRkFFdkhm4&t
=82s 

 

Nošu dziedāšana, rādot lidz 

roku zīmes 

5. Notis https://learningapps.org/w

atch?v=pwe9iaakt18 
 

Savieno nošu nosaukumus 

ar nošu simboliem 

6. Kompozīcija (CLIL) https://musiclab.chromeex

periments.com/Experiment
s 

 

Interaktīvi, muzikāli 

eksperimenti 

7. Inta Udodova Rūķu skola 

Digitālie materiāli mūzikas 
izteiksmes līdzekļu atkārtošanai 

https://www.lnkc.gov.lv/m

acibu-materiali/ 
 

Vecākiem jāpalīdz atlasīt 

Pēc nozares_ 
Mūzika_jaakceptē 

http://www.uzdevumi.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
https://www.youtube.com/watch?v=HdRkFFdkhm4&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=HdRkFFdkhm4&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=HdRkFFdkhm4&t=82s
https://learningapps.org/watch?v=pwe9iaakt18
https://learningapps.org/watch?v=pwe9iaakt18
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/
https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/


lietošanas noteikumi, 
jāatver Rūķu skola - Sākt-
Klaviatūra. Nošu raksts (1., 

2. uzd.); Ritms. Taktsmērs 
(1., 2. uzd.); Tonalitātes - do 

mažors.  

8. Spēle, kurā jāatpazīst mūzikas 
instrumenti 

http://muzikasstunda.wee
bly.com/sp275les.html 
 

Video/spēle - orķestra 
instrumenti (jābūt instalētai 
Adobe Flash Player 

programmai) 
 

 

 

3. klase 
 

Saskaņā 3.klases mācību plānu  
 

Mācību priekšmets: Latviešu valoda 

Uzdevumi skolēnam: pilnveidot lasīšanas prasmi un teksta izpratni 

Ieteicamā literatūra, avoti: 

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1. Ēriks Kūlis „‟Niķa un Riķa stiķi‟‟   

2. Imants Ziedonis „‟Krāsainās 

pasakas‟‟ 

  

3. Latviešu tautas pasakas   

 

Mācību priekšmets: Matemātika 

Uzdevumi skolēnam: atkārtot reizināšanu/dalīšanu 50 apjomā 

http://muzikasstunda.weebly.com/sp275les.html
http://muzikasstunda.weebly.com/sp275les.html


Ieteicamā literatūra, avoti: 

 

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1.  uzdevumi.lv Izvēlēties „‟Virtuālā skola‟‟ 

un veikt 2.klases testus. 

 

Mācību priekšmets: Mūzika 3.kl. 

Uzdevumi skolēnam:  

Atkārtot:  

● Mūzikas izteiksmes līdzekļus: līnijkopa; nošu atslēga; taktssvītra; atkārtojuma zīme.  

● Notis no do - do‟, to atrašanās vieta līnijkopā.  

● Do mažoru, trijskani.  

● Izņemtās ritma grupas.  

● Mūzikas instrumenti - vijole, flauta, trompete, bungas, kokle, čells, kontrabass, klavieres. 

Ieteicamā literatūra, avoti 

Nr.p.k. Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1. Ingrīda Vilkārse, Ieva Čerpinska 
Mūzikas burtnīca 2.klasei. 

Izmantot e-klasē, stundas 
tēmā ievietotās 

prezentācijas 

Dažāda veida uzdevumi 
(jāpārskata izpildītie un var 

izpildīt, kurus nepaspējām 
izpildīt) 

2. Mūzikas elementārteorijas 

uzdevumi 1., 2. klasei 
www.uzdevumi.lv Dažāda veida uzdevumi 

3.  Video ar līdzdarbošanos, dažādi 
ritmi (CLIL) 

https://www.youtube.com/
channel/UCjUxQg9cHiOYq
aRdtZ6pfoQ 

 

Dažādu ritmu atskaņošana 

4. Video, spēle, instrumentu piemēri 
par simfoniskā orķestra 

instrumentiem 

http://zinzinitis.lv/orkestra-
skola 

 

Digitāli var iepazīties ar 
simfoniskā orķestra 

instrumentiem, to uzbūvi, 
skanējumu, stāstu 

http://www.uzdevumi.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
http://zinzinitis.lv/orkestra-skola
http://zinzinitis.lv/orkestra-skola


5. Notis https://learningapps.org/w
atch?v=pwe9iaakt18 
 

Savieno nošu nosaukumus 
ar nošu simboliem 

6. Kompozīcija (CLIL) https://musiclab.chromeex

periments.com/Experiment
s 

 

Interaktīvi, muzikāli 

eksperimenti 

7. Inta Udodova Rūķu skola, 

Sprīdīša skola 
Digitālie materiāli mūzikas 

izteiksmes līdzekļu atkārtošanai 

https://www.lnkc.gov.lv/m

acibu-materiali/ 
 

Vecākiem jāpalīdz atlasīt 

Pēc nozares_ 
Mūzika_jaakceptē 

lietošanas noteikumi, 
jāatver  

1) Rūķu skola - Sākt-
Klaviatūra. Nošu raksts 
(1., 2. uzd.); Ritms. 

Taktsmērs (1., 2., 3., 4. 
uzd.); Tonalitātes - Do 

mažors.  
2) Sprīdīša skola -  

sākt ar - Metrs. Ritms (1., 
3. uzd.) 

8. Spēle, kurā jāatpazīst mūzikas 
instrumenti 

http://muzikasstunda.wee
bly.com/sp275les.html 

 

Video/spēle - orķestra 
instrumenti (jābūt instalētai 

Adobe Flash Player 
programmai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pwe9iaakt18
https://learningapps.org/watch?v=pwe9iaakt18
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/
https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/
http://muzikasstunda.weebly.com/sp275les.html
http://muzikasstunda.weebly.com/sp275les.html


4. klase 
 

Saskaņā 4.klases mācību plānu  

 

Mācību priekšmets: Mūzika 4.kl. 

Uzdevumi skolēnam:  

Atkārtot: 

● Mūzikas izteiksmes līdzekļus: Temps, Reģistrs, Dinamika, Bemols -b, diezs - #.  

● Līnijkopa; nošu atslēga; taktssvītra; taktsmērs; atkārtojuma zīme.  

● Notis no do - do‟, to atrašanās vieta līnijkopā. 

● Do, Fa, Sol mažors, trijskanis.  

● Izņemtās ritma grupas.  

● Simfoniskā orķestra instrumenti, to iedalījums grupā. 

● (D.B. 61.lpp). 

Ieteicamā literatūra, avoti 

Nr.p.k. Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1. Ingrīda Vilkārse, Ieva Čerpinska 
Mūzikas burtnīca 3.klasei. 

Izmantot e-klasē, stundas 
tēmā ievietotās 

prezentācijas 

Dažāda veida uzdevumi 
(jāpārskata izpildītie un var 

izpildīt, kurus nepaspējām 
izpildīt) 

2. Mūzikas elementārteorijas 
uzdevumi 1., 2., 3. klasei 

www.uzdevumi.lv Dažāda veida uzdevumi 

3.  Video ar līdzdarbošanos, dažādi 

ritmi (CLIL) 

https://www.youtube.com/

channel/UCjUxQg9cHiOYq
aRdtZ6pfoQ 

 

Dažādu ritmu atskaņošana 

4. Video, spēle, instrumentu piemēri 
par simfoniskā orķestra 
instrumentiem 

http://zinzinitis.lv/orkestra-
skola 
 

Digitāli var iepazīties ar 
simfoniskā orķestra 
instrumentiem, to uzbūvi, 

skanējumu, stāstu 

5. Notis https://learningapps.org/w
atch?v=pwe9iaakt18 

 

Savieno nošu nosaukumus 
ar nošu simboliem 

6. Kompozīcija (CLIL) https://musiclab.chromeex Interaktīvi, muzikāli 

http://www.uzdevumi.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
http://zinzinitis.lv/orkestra-skola
http://zinzinitis.lv/orkestra-skola
https://learningapps.org/watch?v=pwe9iaakt18
https://learningapps.org/watch?v=pwe9iaakt18
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments


periments.com/Experiment
s 
 

eksperimenti 

7. Inta Udodova Rūķu skola, 

Sprīdīša skola, Pūka skola 
Digitālie materiāli mūzikas 

izteiksmes līdzekļu atkārtošanai 

https://www.lnkc.gov.lv/m

acibu-materiali/ 
 

Vecākiem jāpalīdz atlasīt 

Pēc nozares_ 
Mūzika_jaakceptē 

lietošanas noteikumi, 
jāatver:  

1) Rūķu skola - sākt-

Klaviatūra. Nošu raksts 
(1., 2., 3., 4. uzd.); Ritms. 

Taktsmērs (1., 2., 3., 4. 
uzd.); Tonalitātes (1., 2., 

3. uzd.) 
2) Sprīdīša skola -  

sākt ar - Metrs. Ritms (1., 

2., 3.,4. uzd.), Skaņkārtas 
un tonalitātes (1. uzd.), 

Mūzikas valodas formas 
un elementi (2.uzd.). 

3) Pūka skola -  
sākt ar Metrs. Ritms (1., 
2., 4.(7., 8., 9) uzd.).  

8. Spēle, kurā jāatpazīst mūzikas 

instrumenti 
http://muzikasstunda.wee

bly.com/sp275les.html 
 

Video/spēle - orķestra 

instrumenti (jābūt instalētai 
Adobe Flash Player 

programmai) 
9. Instrumenta spēlēšan (CLIL) Var izmantot savu, vai 

izmantot online klavieres  
https://www.musicca.com

/piano 
 

Trenēties spēlēt vienkāršas 
dziesmas, melodijas, 
sacerēt pašam savu mūziku 

 

 

 

 

https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/
https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/
http://muzikasstunda.weebly.com/sp275les.html
http://muzikasstunda.weebly.com/sp275les.html
https://www.musicca.com/piano
https://www.musicca.com/piano


 

Mācību priekšmets: Latviešu valoda 

Uzdevumi skolēnam: izlasīt vismaz 3 grāmatas, veikt ierakstus lasītāja dienasgrāmatā (autors, nosaukums, galvenie 

varoņi, īss grāmatas apraksts, ilustrācija). 

Ieteicamā literatūra, avoti: 

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1 Dažādi autori https://www.lasamkoks.lv

/lat/bernu_un_jauniesu_zu

rija/plakati/2586-bernu-

jauniesu-un-vecaku-zurija-

2019 

Pēc izvēles 

2 Astrida Lindgrēne Pepija Garzeķe 

Emīla nedarbi 

 

3 Māra Cielēna Literārās pasakas  

4 Anna Brigadere Anneles stāsti  

5 Imants Ziedonis Pasakas  

6 Vizma Belševica Bille  

7 Alans Aleksandrs Milns Vinnijs Pūks  

8 Latviešu tautas teikas   

9 Cittautu pasakas   

1

0 

Valdis Staburaga bērni  

1

1 

Jānis Jaunsudrabiņš Baltā grāmata  

 



Mācību priekšmets: matemātika 

Uzdevumi skolēnam: nostiprināt reizrēķinu 

Ieteicamā literatūra, avoti: 

 

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1.  uzdevumi.lv  

2.  ixl.com  

3.  math-drills.com  

 

 

Mācību priekšmets: dabaszinības 

Uzdevumi skolēnam: nostiprināt apgūtās tēmas 3.klasē 

Ieteicamā literatūra, avoti: 

 

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1.  uzdevumi.lv  

2.  tavaklase.tv  

3.  soma.lv  

 

 

 

 



5. klase 
 

Saskaņā 5.klases mācību plānu  

 

Mācību priekšmets: Mūzika 5.kl. 

Uzdevumi skolēnam:  

Atkārtot:  

● Mūzikas izteiksmes līdzekļus: Temps, Reģistrs, Dinamika, Bemols -b, diezs - #.  

● Līnijkopa; nošu atslēga; taktssvītra; taktsmērs; atkārtojuma zīme; notis no do - re‟, to atrašanās vieta līnijkopā; 

mažors, minors.  

● Do, Fa, Sol mažors; trijskanis.  

● Izņemtās ritma grupas.  

● Simfoniskā orķestra instrumenti, to iedalījums grupās.  

● Opera, balets.  

● Mūzikas formas: Periods, Rondo forma.  

● Nošu apzīmējumi ar burtiem.  

● (D.B. 57.- 59.lpp.) 

Ieteicamā literatūra, avoti 

Nr.p.k. Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1. Ingrīda Vilkārse, Ieva Čerpinska 
Mūzikas burtnīca 4.klasei. 

Pierakstu burtnīca mūzikā (to 
saglabāt un turpināt ierakstus 

5.klasē) 

Izmantot e-klasē, stundas 
tēmā ievietotās 

prezentācijas 

Dažāda veida uzdevumi 
(jāpārskata izpildītie un var 

izpildīt, ja saprot, kurus 
nepaspējām izpildīt) 

2. Mūzikas elementārteorijas 
uzdevumi 1., 2., 3., 4. klasei 

www.uzdevumi.lv Dažāda veida uzdevumi 

3.  Video ar līdzdarbošanos, dažādi 
ritmi (CLIL) 

https://www.youtube.com/
channel/UCjUxQg9cHiOYq

aRdtZ6pfoQ 
 

Dažādu ritmu atskaņošana 

4. Video, spēle, instrumentu piemēri 

par simfoniskā orķestra 
instrumentiem 

http://zinzinitis.lv/orkestra-

skola 
 

Digitāli var iepazīties ar 

simfoniskā orķestra 
instrumentiem, to uzbūvi, 
skanējumu, stāstu 

http://www.uzdevumi.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
http://zinzinitis.lv/orkestra-skola
http://zinzinitis.lv/orkestra-skola


5. Notis https://learningapps.org/w
atch?v=pwe9iaakt18 
 

Savieno nošu nosaukumus 
ar nošu simboliem 

6. Kompozīcija (CLIL) https://musiclab.chromeex

periments.com/Experiment
s 

 

Interaktīvi, muzikāli 

eksperimenti 

7. Inta Udodova Rūķu skola, 

Sprīdīša skola, Pūka skola 
Digitālie materiāli mūzikas 

izteiksmes līdzekļu atkārtošanai 

https://www.lnkc.gov.lv/m

acibu-materiali/ 
 

Pašam vai ecākiem jāpalīdz 

Atlasīt Pēc nozares_ 
Mūzika_jaakceptē 

lietošanas noteikumi, 
jāatver:  

1) Rūķu skola - sākt-
Klaviatūra. Nošu raksts 
(1., 2., 3., 4. uzd.); Ritms. 

Taktsmērs (1., 2., 3., 4. 
uzd.); Tonalitātes (1., 2., 

3. uzd.) 
2) Sprīdīša skola -  

sākt ar - Metrs. Ritms (1., 
2., 3.,4. uzd.), Skaņkārtas 
un tonalitātes (1. uzd.), 

Mūzikas valodas formas 
un elementi (2.uzd.). 

3) Pūka skola -  
sākt ar Metrs. Ritms (1., 

2., 4.(7., 8., 9) uzd.).  

8. Spēle, kurā jāatpazīst mūzikas 
instrumenti 

http://muzikasstunda.wee
bly.com/sp275les.html 
 

Video/spēle - orķestra 
instrumenti (jābūt instalētai 
Adobe Flash Player 

programmai) 
9. Instrumenta spēlēšana (CLIL) Var izmantot savu, vai 

izmantot online klavieres  

https://www.musicca.com
/piano 

 

Trenēties spēlēt vienkāršas 
dziesmas, melodijas, 

sacerēt pašam savu mūziku 

10. Spēles, notis, kompozīcija, https://musicplayonline.co Mācies spēlējoties 

https://learningapps.org/watch?v=pwe9iaakt18
https://learningapps.org/watch?v=pwe9iaakt18
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/
https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/
http://muzikasstunda.weebly.com/sp275les.html
http://muzikasstunda.weebly.com/sp275les.html
https://www.musicca.com/piano
https://www.musicca.com/piano
https://musicplayonline.com/


dziedāšana u.c. (CLIL) m/ 
 

 

 

Mācību priekšmets:  latviešu valoda un literatūra 

Uzdevumi skolēnam:  

Ieteicamā literatūra, avoti: 

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1. Latviešu tautas pasakas (pēc 

izvēles)  

  

2. Cittautu pasakas (pēc izvēles)    

3. 
Ērihs Kestners “Emīls un Berlīnes 

zēni” 

  

4. Māris Rungulis “Lapsu kalniņa 

mīklas”  

  

5. Māris Rungulis “Kaķu ģenerālis”   

6. Māris Rungulis “Taksis Maksis”    

 

 

 

 

 

 



6. klase 
 

Saskaņā 6.klases mācību plānu  

 

Mācību priekšmets: Mūzika 6.kl. 

Uzdevumi skolēnam:  

Atkārtot:  

● Mūzikas izteiksmes līdzekļus: Temps, Reģistrs, Dinamika, Bemols -b, diezs - #.  

● Līnijkopa; nošu atslēga; taktssvītra; taktsmērs; atkārtojuma zīme; notis no do - re‟, to atrašanās vieta līnijkopā; 

mažors, minors.  

● Do, Fa, Sol mažors; trijskanis.  

● Izņemtās ritma grupas.  

● Simfoniskā orķestra instrumenti, to iedalījums grupās.  

● Opera, balets.  

● Mūzikas formas: Periods, Rondo forma.  

● Nošu apzīmējumi ar burtiem.  

● Komponisti Frideriks Šopēns, Johans Štrauss (dēls). 

● Dejas. 

● (D.B.63.lpp.) 

Ieteicamā literatūra, avoti 

Nr.p.k. Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1. Ingrīda Vilkārse, Ieva Čerpinska 
Mūzikas burtnīca 5.klasei. 

Pierakstu burtnīca mūzikā (to 
saglabāt un turpināt ierakstus 

6.klasē) 

Izmantot e-klasē, stundas 
tēmā ievietotās 

prezentācijas 

Dažāda veida uzdevumi 
(jāpārskata izpildītie un var 

izpildīt, ja saprot, kurus 
nepaspējām izpildīt) 

2. Teorijas špikeris http://muzikasstunda.wee
bly.com/teorijas-
scaronpikeris.html 

 

Mūzikas teorija 

3. Mūzikas elementārteorijas 
uzdevumi 1., 2., 3., 4. klasei 

www.uzdevumi.lv Dažāda veida uzdevumi 

4.  Video ar līdzdarbošanos, dažādi 

ritmi (CLIL) 

https://www.youtube.com/

channel/UCjUxQg9cHiOYq

Dažādu ritmu atskaņošana 

http://muzikasstunda.weebly.com/teorijas-scaronpikeris.html
http://muzikasstunda.weebly.com/teorijas-scaronpikeris.html
http://muzikasstunda.weebly.com/teorijas-scaronpikeris.html
http://www.uzdevumi.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ
https://www.youtube.com/channel/UCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ


aRdtZ6pfoQ 
 

5. Video, spēle, instrumentu piemēri 
par simfoniskā orķestra 

instrumentiem 

http://zinzinitis.lv/orkestra-
skola 

 

Digitāli var iepazīties ar 
simfoniskā orķestra 

instrumentiem, to uzbūvi, 
skanējumu, stāstu 

6. Notis https://learningapps.org/w

atch?v=pwe9iaakt18 
 

Savieno nošu nosaukumus 

ar nošu simboliem 

7. Kompozīcija (CLIL) https://musiclab.chromeex
periments.com/Experiment

s 
 

Interaktīvi, muzikāli 
eksperimenti 

8. Inta Udodova Rūķu skola, 
Sprīdīša skola, Pūka skola 

Digitālie materiāli mūzikas 
izteiksmes līdzekļu atkārtošanai 

https://www.lnkc.gov.lv/m
acibu-materiali/ 

 

Pašam vai ecākiem jāpalīdz 
Atlasīt Pēc nozares_ 

Mūzika_jaakceptē 
lietošanas noteikumi, 

jāatver:  
1) Rūķu skola - sākt-

Klaviatūra. Nošu raksts 
(1., 2., 3., 4. uzd.); Ritms. 
Taktsmērs (1., 2., 3., 4. 

uzd.); Tonalitātes (1., 2., 
3. uzd.) 

2) Sprīdīša skola -  
sākt ar - Metrs. Ritms (1., 

2., 3.,4. uzd.), Skaņkārtas 
un tonalitātes (1. uzd.), 
Mūzikas valodas formas 

un elementi (2.uzd.). 
3) Pūka skola -  

sākt ar Metrs. Ritms (1., 
2., 4.(7., 8., 9) uzd.).  

9. Spēles, notis, kompozīcija, 

dziedāšana u.c. (CLIL) 
https://musicplayonline.co

m/ 
 

Mācies spēlējoties 

   10. Instrumenta spēlēšana (CLIL) Var izmantot savu, vai Trenēties spēlēt vienkāršas 

http://zinzinitis.lv/orkestra-skola
http://zinzinitis.lv/orkestra-skola
https://learningapps.org/watch?v=pwe9iaakt18
https://learningapps.org/watch?v=pwe9iaakt18
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/
https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/
https://musicplayonline.com/
https://musicplayonline.com/


izmantot online klavieres  
https://www.musicca.com
/piano 

 

dziesmas, melodijas, 
sacerēt pašam savu mūziku 

11. Muzikāli ritmiskās kustības (CLIL) https://www.youtube.com/
watch?v=WIxq-

1a_810&list=PLzPP1Evz0W
kRAkDUUT-
KvVs1CbRbgtdyu&index=5 

 

Ritma izaicinājums 

12. Video ar līdzdarbošanos (CLIL) https://www.classicsforkid
s.com/games.html 

 

Izzinošās spēles 

13. Ja patīk apmeklēt muzejus vari 
doties ekskursijās: 
Kultūrvēsture, mūzikas literatūra 

(CLIL) 

https://bibliotekaberniem.r
cb.lv/2017/04/50-
virtualie-muzeji-kolekcijas-

izstades-un-ekskursijas-
latvija-un-pasaule/ 

 

50 virtuālie muzeji, 
ekskursijas, izstādes 

 

 

Mācību priekšmets: latviešu valoda un literatūra  

Uzdevumi skolēnam:  

Ieteicamā literatūra, avoti:  

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1. A. Neiburga  “Stāsts par Tilli un 

Suņuvīru” 

  

2. M. Rungulis “Sniega cilvēks” vai 

“Sāļās pankūkas” 

  

3. Silēna Edgāra, Pols Beorns “14 – 14”    

https://www.musicca.com/piano
https://www.musicca.com/piano
https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-1a_810&list=PLzPP1Evz0WkRAkDUUT-KvVs1CbRbgtdyu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-1a_810&list=PLzPP1Evz0WkRAkDUUT-KvVs1CbRbgtdyu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-1a_810&list=PLzPP1Evz0WkRAkDUUT-KvVs1CbRbgtdyu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-1a_810&list=PLzPP1Evz0WkRAkDUUT-KvVs1CbRbgtdyu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-1a_810&list=PLzPP1Evz0WkRAkDUUT-KvVs1CbRbgtdyu&index=5
https://www.classicsforkids.com/games.html
https://www.classicsforkids.com/games.html
https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/
https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/
https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/
https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/
https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/


 

4. 
Ērihs Kestners “Emīls un Berlīnes 

zēni” 

 

  

5. 
Timotejs Defombels „Dzīve uz naža 

asmens” 

 

  

 

 

7. klase 
 

Saskaņā 7.klases mācību plānu  
 

Mācību priekšmets: Matemātika 

Uzdevumi skolēnam: atkārtot apgūtās prasmes platformās IXL, uzdevumi.lv 

Ieteicamā literatūra, avoti: 

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1 Algebriskas izteiksmes, 

vienādājomi, nevienādības, lineārā 

funkcija, varbūtības teorija 

Ģeometrijā: trijstūris, leņķi 

ixl.com  7.klases tēmas: K, R, S, T, EE 

Ģeometrijas sadaļā:F; K; M;  

 

 

 

 



Mācību priekšmets: latviešu valoda, literatūra. 

Uzdevumi skolēnam: lasīt grāmatas (latviešu valodā - pēc izvēles) - gatavoties lasītāju semināriem, skatīties 

kultūras raidījumus - izrakstīt atziņas. 

Ieteicamā literatūra, avoti: https://kulturaskanons.lv/ ; https://ltv.lsm.lv/lv/kultura 

 

8. klase 

 
Saskaņā 8.klases mācību plānu  

 

Mācību priekšmets: latviešu valoda, literatūra. 

 

Uzdevumi skolēnam: lasīt grāmatas (latviešu valodā - pēc izvēles) - gatavoties lasītāju semināriem, skatīties 

kultūras raidījumus - izrakstīt atziņas. 

Ieteicamā literatūra, avoti: 

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1.  https://kulturaskanons.lv/ https://ltv.lsm.lv/lv/kultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kulturaskanons.lv/


9. klase 
 

Saskaņā 9.klases mācību plānu  
 

Mācību priekšmets: latviešu valoda, literatūra. 

Uzdevumi skolēnam: lasīt grāmatas (latviešu valodā - pēc izvēles) - gatavoties lasītāju semināriem, skatīties 

kultūras raidījumus - izrakstīt atziņas. 

Ieteicamā literatūra, avoti: 

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1.  https://kulturaskanons.lv/ https://ltv.lsm.lv/lv/kultura 

 

 

10. klase 
 

Saskaņā 10.klases mācību plānu  
 

Mācību priekšmets: latviešu valoda, literatūra. 

Uzdevumi skolēnam: lasīt grāmatas (latviešu valodā - pēc izvēles) - gatavoties lasītāju semināriem, skatīties 

kultūras raidījumus - izrakstīt atziņas. 

Ieteicamā literatūra, avoti:  

Nr.p.k

. 

Autors, darba nosaukums E-resurss Apraksts/piezīmes 

1.  https://kulturaskanons.lv/ https://ltv.lsm.lv/lv/kultura 

 

 

 

 



11. klase 
 

Saskaņā 11.klases mācību plānu  
 

I 

Mācību priekšmets: matemātika 

Uzdevumi skolēnam: izpildīt paškontroles/ pētniecisko darbu matemātikā par 10. klases saturu (ir pieejams MS 

Teams) 

 

II 

Mācību priekšmets: latviešu valoda, literatūra. 

Uzdevumi skolēnam: lasīt grāmatas (latviešu valodā - pēc izvēles) - gatavoties lasītāju semināriem, skatīties 

kultūras raidījumus - izrakstīt atziņas. 

Ieteicamā literatūra, avoti: https://kulturaskanons.lv/ ; https://ltv.lsm.lv/lv/kultura 

 

12. klase 
 

Saskaņā 12.klases mācību plānu  
I 

Mācību priekšmets: matemātika 

Uzdevumi skolēnam: izpildīt paškontroles/ pētniecisko darbu matemātikā par 11. klases saturu (ir pieejams MS 

Teams) 

II 

Mācību priekšmets: latviešu valoda, literatūra. 

Uzdevumi skolēnam: lasīt grāmatas (latviešu valodā - pēc izvēles) - gatavoties lasītāju semināriem, gatavoties 

eksāmenam - skatīties kultūras raidījumus un izrakstīt atziņas. 

Ieteicamā literatūra, avoti: https://kulturaskanons.lv/ ; https://ltv.lsm.lv/lv/kultura 

https://kulturaskanons.lv/
https://kulturaskanons.lv/

