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Ievads 

 

Valoda ir mūsu lielākā bagātība, ceļš uz cilvēka iekšējo pasauli. Valoda 

ir atslēga, ar kuru cilvēks spēj atvērt  jebkuras durvis. Cilvēka runai un valodai  

ir dažādi mērķi. Ar tās palīdzību mēs apmierinām savas vajadzības un vēlmes, 

cenšamies ietekmēt citu cilvēku uzvedību, veidojam attiecības, paužam savas 

jūtas, fantazējam, izliekamies, radām, jautājam un paskaidrojam.  

Bērna valoda savas attīstības pirmsākumos ir viņa sajūtu un 

pārdzīvojumu izteiksmes līdzeklis. No pārdzīvojumu izteiksmes valoda attīstās 

par domu izteiksmes līdzekli. Šo attīstību galvenokārt nosaka bērna apkārtējā 

vide, pirmkārt, ģimene. Ja bērnam nebūtu izdevības augt un attīstīties cilvēku 

sabiedrībā, viņa valodas attīstība apstātos pirmajā – pārdzīvojumu valodas – 

posmā. Tādēļ ir ļoti svarīgi attīstīt bērnam priekšstatus par apkārtējo pasauli, 

attīstīt bērna valodu.  

Valoda ir cieši saistīta ar domāšanu, priekšstatu bagātināšanos, tāpēc pēc 

tās spriež par bērna attīstību. Bērni ar labi attīstītu valodu brīvi izsaka savas 

domas, viņi vieglāk klausās un saprot citus. Saturiska, loģiska, secīga un 

organizēta runa ir bērna normālas intelektuālās attīstības rādītājs. Arī bērna 

garīgās, estētiskās un emocionālās attīstības līmeni nosaka tas, cik lielā mērā 

bērns apguvis dzimto valodu. 

Valodas attīstības sensitīvais periods ir no 0 līdz 6 gadu vecumam. 

Attīstot bērna runu, jāievēro pakāpeniskuma princips. Līdz 3 gadu vecumam, 

darbojoties ar bērnu, jāizmanto rotaļspēles, kas attīsta pirkstu sīko muskulatūru, 

bieži un daudz jādzied, jālasa priekšā, jāsarunājas ar bērnu. Nākamais solis ir 

bērna artikulācijas aparāta treniņš, kas ietver sevī elpošanas vingrinājumus, 

vingrinājumus mēles muskulatūras stiprināšanai, lūpām. Tiem seko 

vingrinājumu grupa fonemātiskās dzirdes attīstīšanai, ritma un redzes atmiņas 

nostiprināšanai, vārdu krājuma paplašināšana, elementāru gramatikas likumu 

apguve, teikuma veidošana.  

Bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšanā svarīga loma ir vecāku 

un  pirmsskolas izglītības iestādes saskaņotai darbībai. Liela nozīme bērna 
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runas attīstībā ir apstākļiem, kuros viņš aug un veidojas, kā arī paša bērna 

aktivitātei dažādos viņa darbības veidos. Vispusīgā attīstībā savlaicīgi 

pilnveidosies arī bērna runa.   

Programmas mērķis: 

Attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu runu.  

Programmas uzdevumi: 

 Veidot valodas uztveri.  

 Vingrināt artikulācijas aparātu; 

 Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru; 

 Attīstīt fonemātisko dzirdi un uztveri; 

 Precizēt skaņu izrunu, vingrināt diferencēt skaņas; 

 Attīstīt elpošanas un balss aparātu (balss tembru, intonāciju, stiprumu, 

tempu); 

 Attīstīt ritma izjūtu; 

 Paplašināt un aktivizēt vārdu krājumu; 

 Veicināt elementāru gramatikas likumu apguvi; 

 Mācīt izprast runas konstrukciju; 

 Attīstīt dialoģisko un monoloģisko runu; 

 Attīstīt saistīto runu; 

 Attīstīt izteiksmīgu runu. 

Programmas satura atlases pamatprincipi: 

1. Sistemātiskuma un zinātniskuma princips. 

2. Aktualitātes princips. 

3. Pakāpeniskuma un pieejamības princips. 

4. Audzināšanas un izglītošanas darba vienotības princips. 

5. Pēctecības princips ar skolu un skolas standartiem. 

Programmas struktūra: 

Programma paredzēta bērniem vecumā no 1 – 7 gadiem. Programmas 

izglītojošie uzdevumi ir iedalīti 6 pakāpēs, ievērojot bērnu vecumu un attīstības 

līmeni. Programas saturu veido četri bloki (skat. 1. zīm.): skaņu izrunas 



 4 

kultūra; vārdu krājuma paplašināšana; gramatiski pareizas runas veidošana; 

stāstītmācīšana. Katrā blokā izglītojošie uzdevumi iedalīti trīs ceturkšņos 

mācību gada garumā. 

 

 

 1.zīmējums 

Darba organizācijas formas: 

1. Rotaļnodarbības. 

2. Patstāvīga bērnu darbība attīstošajā vidē. 

3. Bērnu darbošanās ikdienā sadzīvē, rotaļās, darbā, pastaigā. 

4. Svētki un izpriecas, konkursi un viktorīnas. 

5. Integrētā mācīšana. 

 

Darba metodes: 

1. Vārdiskās metodes – saruna, pārrunas, stāstījums, apraksts, 

daiļliteratūra un foklora. 

2. Uzskates metodes – attēlu demonstrēšana, mācību tehnisko līdzekļu 

izmantošana. 

3. Praktiskās metodes – darbības ar priekšmetiem, rotaļlietām, didaktiskās 

spēles un vingrinājumi. 

4. Rotaļu metodes - pirkstiņrotaļas, muzikālās, dramatizācijas, lomu, 

radošās un kustību rotaļas.  
 

   

Skaņu izrunas 

kultūra 

Vārdu krājuma 

paplašināšana un 

aktivizēšana 

Stāstītmācīšana 

Gramatiski 

pareizas runas 

veidošana  

 

Runas attīstīšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem 



 5 

 
 

 
 

1 – 2 gadi 

 

 
 

 Skaņu izrunas kultūra 

 ar latviešu valodas apmācību ........................................6 

 ar krievu valodas apmācību  ........................................7 

 

 Vārdu krājuma paplašināšana un aktivizēšana ................8 

 

 Stāstītmācīšana .......................................................................................9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Skaņu izrunas kultūra (ar latviešu valodas apmācību) 
1 – 2 gadi 

Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē 

 

 
                    1.ceturksnis 
 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai: 

- mudināt bērnus pievērst uzmanību savai mutei, mēlei; 

- mācīt atvērt un aizvērt muti;  

- rosināt veikt dažādus pūšanas vingrinājumus. 

 Mudināt bērnus atdarināt skaņas: mū-mū, vau, am, gā,gā, tu- tū, ā-ā u.c. 

 Attīstīt dzirdes uzmanību, veicināt saklausīt, atšķirt apkārtnē dzirdamās skaņas un 

atdarināt tās. 

 Rosināt emocionāli reaģēt uz pedagoga balss tembra izmaiņām. 

                    2.ceturksnis 
 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai: 

- mācīt atvērt un aizvērt muti; 

- mācīt parādīt mēli; 

- rosināt veikt dažādus pūšanas vingrinājumus. 

 Rosināt atkārtot patskaņus: a,ā,u,ū,i,ī, o,e,ē. 

 Atdarināt skaņas: mū-mū, vau, am, gā,gā, tu- tū, ā-ā u.c. utt.. 

 Attīstīt dzirdes uzmanību, veicināt saklausīt, atšķirt:  kas un kur skan (izmantot 

skanošas rotaļlietas), pavadot to ar kādu darbību. 

 Rosināt emocionāli reaģēt uz pedagoga balss tembra izmaiņām un atdarināt tās. 

                   3.ceturksnis 
 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai: 

- mācīt atvērt un aizvērt muti; 

- mācīt parādīt mēli; 

- veikt dažādus pūšanas vingrinājumus. 

 Mācīt atkārtot patskaņus: a,ā,u,ū,i,ī, o,e,ē. 

 Turpināt lietot skaņu atdarinājumus rotaļu darbībā. 

 Turpināt attīstīt dzirdes uzmanību, veicināt saklausīt, atšķirt:  kas un kur skan: 

zvaniņš, grabulis,utt.  

 Turpināt rosināt emocionāli reaģēt uz pedagoga balss tembra izmaiņām un 

atdarināt tās. 
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Skaņu izrunas kultūra (ar krievu valodas apmācību) 

1 – 2 gadi 

Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē 

 

 
                    1.ceturksnis 
 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai: 

- mudināt bērnus pievērst uzmanību savai mutei, mēlei; 

- mudināt atvērt un aizvērt muti, atdarinot pedagogu; 

- veikt dažādus pūšanas vingrinājumus.  

 Mudināt bērnus atdarināt skaņas: му, ав, мяу, utt. 

 Attīstīt dzirdes uzmanību, rosināt saklausīt, atšķirt apkārtnē dzirdamās skaņas un 

atdarināt tās. 

 Veicināt prasmi emocionāli reaģēt uz pedagoga balss tembra izmaiņām. 

                    2.ceturksnis 
 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai: 

- mudināt atvērt un aizvērt muti; 

- vingrināt parādīt mēli pēc pedagoga parauga; 

- veikt dažādus pūšanas vingrinājumus. 

 Mudināt atkārtot patskaņus:  а, у, и, о.  

 Vingrināt skaņu atdarināšanu:  ам, га-га, ту-ту, би-би, бай-бай, utt. 

 Attīstīt dzirdes uzmanību, mudināt saklausīt, atšķirt, kas un kur skan (izmantot 

skanošas rotaļlietas), pavadot to ar kādu darbību. 

 Rosināt emocionāli reaģēt uz pedagoga balss tembra izmaiņām un atdarināt tās. 

                   3.ceturksnis 
 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai: 

- mudināt parādīt mēli; 

- mudināt bērnus klakšķināt ar mēli; 

- veikt dažādus pūšanas vingrinājumus. 

 Vingrināt atkārtot patskaņus:  а, у, и, о.  

 Turpināt lietot  skaņu atdarinājumus rotaļu darbībā. 

 Turpināt attīstīt dzirdes uzmanību, veicināt saklausīt, atšķirt,  kas un kur skan: 

zvaniņš, grabulis. 

 Turpināt mācīt emocionāli reaģēt uz pedagoga balss tembra izmaiņām un atdarināt 

tās. 
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Vārdu krājuma paplašināšana un aktivizēšana 

 
1 – 2 gadi 

Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē 

 

 
                    1.ceturksnis 
 Rosināt zināt un nosaukt savu vārdu. 

 Mudināt lietot tuvākajā apkārtnē esošo priekšmetu (augu, augļu, dārzeņu) un dzīvo 

būtņu (mājdzīvnieku) nosaukumus. 

 Paplašināt pasīvo vārdu krājumu ar vārdiem, kas apzīmē tuvākās apkārtnes dabas, 

priekšmetu, dzīvo būtņu īpašības (izskatu, formu, lielumu, krāsu). 

 Paplašināt pasīvo vārdu krājumu ar vārdiem, kas apzīmē cilvēka darbības ar 

priekšmetiem. 

                    2.ceturksnis 
 Vingrināt nosaukt un lietot savu, ģimenes locekļu un citu personu vārdus. 

 Attīstīt iemaņu pēc pedagoga mutiska norādījuma (nosaukuma, krāsas, izmēra) 

sameklēt priekšmetu. 

 Paplašināt pasīvo vārdu krājumu ar rotaļlietu, apģērbu, apavu, trauku, transporta, 

dzīvnieku un augu valstību spilgtāko pārstāvju nosaukumiem (lietvārdiem). 

  Paplašināt pasīvo vārdu krājumu ar darbības vārdiem, kas apzīmē sadzīves, rotaļu 

darbības, pēc nozīmes pretējas darbības, cilvēku vēlmes un emocionālo stāvokli, 

viņu sasvstarpējas attiecības. 

                   3.ceturksnis 
 Rosināt izprast un lietot vietniekvārdus es, man, tu, tev. 

 Rosināt nosaukt ikdienā lietojamos priekšmetus, rotaļlietas, mājdzīvniekus. 

 Rosināt apgūt darbības vārdus, kas izsaka cilvēka darbības, darbības ar 

priekšmetiem. 

 Paplašināt pasīvo vārdu krājumu ar īpašības vārdiem, kas apzīmē formu, krāsu, 

lielumu, garšas, temperatūras īpatnības. 
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Stāstītmācīšana 
1 – 2 gadi 

Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē 

 
                    1.ceturksnis 

 Attīstīt prasmi klausīties uz sevi vērstu runu, rosināt atbildēt uz jautājumiem. 

 Mudināt sarunāties ar pieaugušajiem un vienaudžiem.  

 Sniegt pareizu runas paraugu, mudinot bērnus  atkārtot. 

 Mudināt no mīmikas un žestu izmantošanas pāriet uz runas līdzekļu izmantošanu. 

 Vingrināt atdarināt bieži dzirdamās skaņas, skaņu savienojumus un vārdus, attīstot spējas  

atdarināt balss intonācijas. 

                    2.ceturksnis 

 Attīstīt prasmi saprast uz sevi vērstu runu, veikt vārdiskās  instrukcijas. 

 Vingrināt atkārtot vārdus pēc skolotājas  parauga. 

 Rosināt veidot dialogu, atbildēt uz jautājumiem. 

 Attīstīt prasmi pabeigt vārdu un vārdu savienojumu dzejoļos un skaitāmpantos. 

 Attīstīt aktīvu runu kā saskarsmes līdzekli ar apkārtējiem. 

 Attīstīt prasmi atbildēt uz jautājumiem, balstoties uz attēlu un darbības demonstrēšanu. 

                   3.ceturksnis 

 Attīstīt prasmi uzmanīgi klausīties un saprast pieaugušā norādījumus. 

 Rosināt veidot dialogu, atbildot uz jautājumiem  ar vienkāršiem nepaplašinātiem 

teikumiem. (Ko dara lelle? - Lelle guļ.) 

 Attīstīt prasmi izpildīt vienkāršus norādījumus, kas sastāv no 2-3 savstarpēji saistītiem 

uzdevumiem. (Paņem lelli un atnes man.) 

 Attīstīt prasmi saprast vienkārša sižeta inscenējumu ar lellēm, rotaļlietām. 

 Turpināt attīstīt izteiksmīgas runas izpratni (jautājuma, izsaukuma intonācija). 

 Mudināt saskaņot aktīvu runu ar praktiskām darbībām. 
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Skaņu izrunas kultūra (ar latviešu valodas apmācību) 

 
2-3 gadi               I  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai: 

- veikt vienkāršus mēles vingrinājumus (aplaizīt lūpas, tīrīt ar mēli zobus, parādīt mēli 

utt.); 

- mācīt atvērt muti plati vaļā, aizvērt muti;  

- pasmaidīt;  

- savilkt lūpas tūtiņā un izdziedāt - ū-ū;  

- piepūst vaigus. 

 Attīstīt runas elpošanu -  veikt dziļu ieelpu un izelpu. 

 Klausīties dažādas apkārtnes skaņas un tās atpazīt (vējš pūš, soļi skan, lietus līst utt.). 

 Attīstīt runas dzirdi, atdarinot skaņas: mu-mū, ņau-ņau, vau- vau, čiu, tu- tū, ņam-ņam, bē-

bē, mē-mē utt. 

 Turpināt attīstīt dzirdes uzmanību, veicināt saklausīt, atšķirt: kas un kur skan: bungas, 

tamburīns, zvaniņš utt. 

 Mudināt bērnus saklausīt jautājuma un izsaukuma intonāciju pedagoga balsī. 

                    2.ceturksnis 

 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai:  

- veikt vienkāršus mēles vingrinājumus (aplaizīt lūpas, tīrīt ar mēli zobus, parādīt mēli ...); 

- mācīt atvērt muti plati vaļā, aizvērt muti; 

- pasmaidīt; 

- savilkt lūpas tūtiņā un izdziedāt - ū-ū; 

- piepūst vaigus. 

 Attīstīt runas elpošanu - veikt dziļu ieelpu un izelpu. 

 Rosināt izrunāt visus patskaņus, līdzskaņus - m, n, p, b, k, g, t, d. Spēļu formā automatizēt 

tos vārdos , frāzēs. 

 Turpināt attīstīt runas dzirdi, atdarinot skaņas: mu-mū, ņau-ņau, vau- vau, čiu, tu- tū, ņam-

ņam, bē-bē, mē-mē, ruk- ruk, tuk- tuk,utt. 

 Rosināt veidot runas izteiksmīgumu: prasmi lietot balss stiprumu un augstumu, klausīties 

un atdarināt vienkāršu ritmu. 

                   3.ceturksnis 

 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai:  

- veikt vienkāršus mēles vingrinājumus (aplaizīt lūpas, tīrīt ar mēli zobus, parādīt mēli ...); 

- mācīt atvērt muti plati vaļā, aizvērt muti;  

- pasmaidīt;  

- savilkt lūpas tūtiņā un izdziedāt - ū-ū;  

- piepūst vaigus. 

 Attīstīt runas elpošanu - veikt dziļu ieelpu un izelpu. 

 Izrunāt visus patskaņus, līdzskaņus - m, n, p, b, k, g, t, d. Spēļu formā automatizēt tos 

vārdos , frāzēs. 

 Turpināt attīstīt runas dzirdi, atdarinot skaņas: mu-mū, ņau-ņau, vau- vau, čiu, tu- tū, ņam-

ņam, bē-bē, mē-mē, ruk- ruk, tuk- tuk, kikerigū, pēk-pēk utt. 

 Rosināt klausīties dažādas apkārtnes skaņas un tās atpazīt (vējš pūš, soļi skan, lietus līst...) 
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Skaņu izrunas kultūra (ar krievu valodas apmācību) 

2 – 3 gadi 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 
 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai:  

- veikt vienkāršus mēles vingrinājumus; 

- savilkt lūpas tūtiņā;  

- piepūst vaigus. 

 Attīstīt runas elpošanu-  veikt dziļu ieelpu un izelpu. 

 Klausīties dažādas apkārtnes skaņas un tās atpazīt (vējš pūš, soļi skan, lietus līst 

utt.). 

 Attīstīt runas dzirdi: skaņu atdarinājumi: кис-кис, бе-бе, и-го-го utt. 

 Turpināt attīstīt dzirdes uzmanību, veicināt saklausīt, atšķirt  kas un kur skan: 

bungas, tamburīns utt. 

 Mudināt bērnus saklausīt jautājuma un izsaukuma intonāciju pedagoga balsī. 

                    2.ceturksnis 
 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai:  

- veikt vienkāršus mēles vingrinājumus; 

- savilkt lūpas tūtiņā;  

- pasmaidīt,  

- piepūst vaigus. 

 Attīstīt runas elpošanu -  veikt dziļu ieelpu un izelpu. 

 Spēļu formā automatizēt līdzskaņus п, б, м vārdos, frāzēs. 

 Attīstīt runas dzirdi: skaņu atdarinājumi: хрю-хрю, кря-кря utt. 

 Mudināt bērnus saklausīt un atšķirt intonāciju pedagoga balsī (jautājumu, izbrīnu, 

nožēlu, skumjas, prieku) . 

 Rosināt atkārtot skaņu savienojumus , attīstot dažādu balss stiprumu (skaļumu). 

                   3.ceturksnis 
 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai:  

- mērķtiecīgi veikt vienkāršus mēles vingrinājumus; 

- „tūtiņas” – „smaida” maiņa;   

- piepūst vaigus. 

 Mācīt saklausīt un atšķirt visas runas skaņas. 

 Automatizēt līdzskaņus п, б, м rotaļu darbībā un brīvā runā. 

 Turpināt attīstīt runas elpošanu. 

 Attīstīt runas dzirdi: skaņu atdarinājumi: кудах-тах-тах, ку-ка-ре-ку utt.  

 Mudināt bērnus saklausīt un atdarināt jautājumu un izsaukumu intonāciju 

pedagoga balsī. 

 Veidot iemaņu patvaļīgi atkārtot veselu vārdu, rotaļspēļu darbībā, izstrādāt precīzu 

un skaidru vārdu izrunu. 

 Klausīties un atdarināt vienkāršu ritmu, izmantojot skaņu atdarinājumus un skaņu 

savienojumus. 
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Vārdu krājuma paplašināšana un aktivizēšana 

 
2-3 gadi               I  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Attīstīt prasmi pēc pedagoga mutiska norādījuma (pēc nosaukuma,  krāsas, izmēra) 

sameklēt priekšmetu, nosaukt tā atrašanās vietu. 

 Vingrināt lietot savu vārdu, tuvākajā apkārtnē esošo priekšmetu un dzīvo būtņu 

nosaukumus. 

 Aktivizēt vārdu krājumā augu, augļu, dārzeņu nosaukumus. 

 Aktivizēt vārdu krājumā rotaļlietu, personīgās higiēnas priekšmetu nosaukumus. 

 Aktivizēt vārdu krājuma darbības vārdus, kas raksturo bērna vēlmes, vajadzības. 

 Mudināt izprast un lietot personu vietniekvārdus es, man, tu, tev, mans, mēs. 

 Papildināt vārdu krājumu ar gultas piederumu  nosaukumiem. 

 Papildināt vārdu krājumu ar transporta līdzekļu nosaukumiem. 

                    2.ceturksnis 
 Aktivizēt vārdu krājumā apģērbu, apavu, trauku, mēbeļu nosaukumus. 

 Aktivizēt vārdu krājumā darbības vārdus, kas apzīmē pieaugušo, vienaudžu darbības 

bērnudārzā, tuvākajā apkārtnē. 

 Papildināt vārdu krājumu ar darbības vārdiem, kas raksturo cilvēku attiecības, emocionālo 

stāvokli. 

 Papildināt vārdu krājumu ar īpašības vārdiem, kas raksturo objektu krāsu, lielumu, garšu, 

temperatūru. 

 Paplašināt pasīvo vārdu krājumu ar pretējiem pēc nozīmes darbības vārdiem. 

 Papildināt pasīvo vārdu krājumu ar mājdzīvnieku un to mazuļu nosaukumiem. 

 Attīstīt prasmi imitēt cilvēku darbības un dzīvnieku kustības. 

                   3.ceturksnis 
 Mudināt apgūt un aktivizēt vārdus, kas raksturo tuvāko apkārtni: dabas, priekšmetu, dzīvo 

būtņu īpašības. 

 Rosināt apgūt un aktivizēt vārdus, kas izsaka cilvēku darbības, tostarp ar priekšmetiem. 

 Paplašināt pasīvo vārdu krājumu ar apstākļa vārdiem  tuvu, tālu, augstu, zemu, vakar, 

šodien, rīt, aiz muguras, priekšā, uz priekšu, atpakaļ, augšā, lejā. 

 Vingrināt izprast prievārdus aiz, pie, uz, zem, virs, apakš. 

 Rosināt  patstāvīgi lietot apgūtos vārdus. 
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Stāstītmācīšana 
2-3 gadi               I  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Turpināt attīstīt prasmi klausīties literāros daiļdarbus un saprast saturu.  

 Mudināt bērnus sastādīt un izmantot runā divvārdu teikumus. 

 Mācīt bērnus pabeigt  vārdu un vārdu savienojumus, vingrinājumus, dzejoļus un 

skaitāmpantus. 

 Vingrināt klausīties didaktiskās pasakas, bez uzskates līdzekļiem. 

 Rosināt aprakstīt priekšmetus, darba rīkus, rotaļlietas. 

 Vingrināt atbildēt uz jautājumiem: Kas tas ir? Ko dara? Kas apģērbts? Veidot prasmi 

uzdot pašam jautājumus. 

 Vingrināt saprast, vienkāršu pieaugušā stāstu pēc sižeta, attēla. 

 Turpināt veidot dialogus rosināt atbildēt uz jautājumiem. 

 Vingrināt atkārtot skaitāmpantus. 

                    2.ceturksnis 

 Mudināt pavadīt rotaļas vai sadzīves darbības ar runu. 

 Turpināt attīstīt prasmi sastādīt vienkāršus teikumus. 

 Veidot teikumus no 3-4 vārdiem. 

 Rosināt bērnus atbildēt uz jautājumiem pēc darbības demonstrēšanas vai pēc attēliem. 

 Veidot dialogu par izlasīto literāro daiļdarbu,  balstoties uz uzskates līdzekļiem, turpināt 

attīstīt spējas pabeigt teikumu. 

 Vingrināt atstāstīt mazus un vienkāršus dzejoļus, skaitāmpantus. 

 Vingrināt atbildēt uz jautājumiem pēc sižeta attēliem. 

                   3.ceturksnis 

 Turpināt vingrināt atbildēt uz jautājumiem pēc sižeta attēliem. 

 Mudinat bērnus dramatizēt nelielus  sižetus no labi pazīstamas pasakas. 

 Veidot teikumus no 3-5 vārdiem. 

 Mudināt pēc paša vēlēšanās vai pēc pedagoga lūguma stāstīt par  attēlu, jaunu rotaļlietu  

vai par kaut ko emocionāli nozīmīgu no personīgās pieredzes. 

 Attīstīt prasmi veidot teikumus pēc neliela sižeta, attēla ar 1 vai 2 personāžiem. 

 Mudināt izmantot runu kā saskarsmes līdzekli ar pieaugušajiem un vienaudžiem. 

 Pilnveidot prasmi pabeigt vārdu savienojumus, atstāstot pazīstamas pasakas vai nelielus 

stāstus. 

 Turpināt mācīties vienkāršus skaitāmpantus, tautasdziesmas, dzejoļus. 

 Attīstīt prasmi atstāstīt pazīstamas pasakas sižetu pēc attēlu sērijas. 
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Gramatiski pareizas runas veidošana  
(ar latviešu valodas apmācību) 

 
2-3 gadi               I  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Vingrināt  lietot lietvārdus vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā (kas?) un  ģenitīvā 

(kā?). Man ir... (kurpe, kurpes). Man nav... (cimdu).  

 Vingrināt saskaņot lietvārdus  un īpašības vārdus dzimtē un skaitlī. Liela māja. Mazs koks. 

Lielas mājas. Mazi koki. 

 Vingrināt pareizi lietot prievārdu „uz” saistījumā ar lietvārdiem, izprast un atbildēt uz 

konkrētu jautājumu: kas?, kur?  Kas ir uz galda?  Grāmata.  Kur ir  grāmata? Uz galda. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes formā  ar pirmās personas 

vietniekvārdiem (es, mēs). Es ēdu. Mēs ēdam. 

 Vingrināt darināt vārdus ar izskaņu – ēns (dzīvnieku mazuļu nosaukumi). Zaķis – zaķēns 

 Veicināt prasmi veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots izteicējs (ko dara?). 

                    2.ceturksnis 

 Vingrināt  lietot lietvārdus  vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā , ģenitīvā un datīvā 

(kam ?) Šo burkānu es došu … zaķim.  

 Vingrināt saskaņot lietvārdus un īpašības vārdu dzimtē, skaitlī un locījumā. Liela māja.                  

Lielu māju. Lielai mājai. Lielām mājām. 

 Vingrināt darināt  lietvārdu  pamazināmās formas ar izskaņām – iņš, - iņa.  Māja – mājiņa 

 Vingrināt pareizi lietot prievārdus  uz, zem saistījumā ar lietvārdiem. Zem koka. Uz krēsla. 

 Vingrināt darināt vārdus ar izskaņu –ēns (dzīvnieku mazuļu nosaukumi). 

 Vingrināt atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par sevi un tuvāko apkārtni. 

 Vingrināt veidot vienkāršus teikumus, ja doti vārdi vai vārdu savienojumi. 

                   3.ceturksnis 

 Turpināt  veidot lietvārdu  vienskaitļa un daudzskaitļa locījuma formas. 

 Turpināt  saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, locījumā. 

 Vingrināt veidot  lietvārdu  pamazināmās formas. 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un prievārdus uz, zem, pie. Pie loga  

 Turpināt vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām – dzīvnieku mazuļu nosaukumi. 

 Vingrināt veidot darbības vārdus, izmantojot atdarināšanas skaņas:  pīle – pēk, pēk – 

pēkšķina; pele – pī, pī – pīkst; zoss – gā,gā- gāgina; cālis –čiep, čiep – čiepst 

 Vingrināt veidot jautājuma teikumu (kas , kur). Kas ir lellei?Kur lelle guļ? 

 Vingrināt saskaņot vārdus frāzēs un teikumos. 
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Gramatiski pareizas runas veidošana  
(ar krievu valodas apmācību) 

 

2-3 gadi               I  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Vingrināt  lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīva (Что?)un  ģenitīva 

(Кого? Чего?). foprmas. У меня есть .... (игрушка,игрушки). У меня нет .... (игрушки, 

игрушек). У меня много ... (карандашей). 

 Vingrināt saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī un locījumā . Большой 

дом. Красивая кукла. Красивые куклы. Большие дома. Маленькое дерево. Маленькие 

деревья. 

 Vingrināt pareizi lietot prievārdu на saistījumā ar lietvārdiem, izprast un atbildēt uz 

konkrētu jautājumu: „Kas ?”  „Kur ?” Что на столе ? Книга. Где книга? На столе. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdu tagadnes formas  ar pirmās personas 

vietniekvārdiem (я, мы) Я иду. Мы идѐм. 

 Vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām – dzīvnieku mazuļu nosaukumi. Заяц – зайчонок 

 Veicināt prasmi veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots izteicējs (Что делает?) 

                    2.ceturksnis 

 Vingrināt  lietot lietvārdu  vienskaitļa un daudzskaitļa formas nominatīvā , ģenitīvā un 

datīvā. ( Кому? Чему?) 

 Vingrināt saskaņot lietvārdu un īpašības vārdu dzimtē, skaitlī un locījumā.  Красивой  

куклы/ Красивых кукол. Красивой кукле . Красивым куклам. 

 Vingrināt veidot  lietvārdu  pamazināmās formas.  Дом – домик. Кукла – куколка. Солнце 

– солнышко. 

 Vingrināt pareizi lietot prievārdus  на, под saistījumā ar lietvārdiem. Под деревом . На 

дереве. 

 Vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām – dzīvnieku mazuļu nosaukumi. 

 Vingrināt atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par sevi un tuvāko apkārtni. 

 Vingrināt veidot vienkāršus teikumus, ja doti vārdi vai vārdu savienojumi. 

                   3.ceturksnis 

 Turpināt  veidot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa locījuma formas. 

 Turpināt  saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, locījumā. 

 Vingrināt veidot  lietvārdu pamazināmās formas. 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un prievārdus  на, под, у. У окна. 

 Turpināt vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām – dzīvnieku mazuļu nosaukumi. 

 Vingrināt veidot darbības vārdus, izmantojot atdarināšanas skaņas:  Утка – кря – кря - 

крякает; Мышка – пи – пи - пищит; Кошка – мяу – мяу - мяукает; 

 Vingrināt veidot teikumu pēc izteikuma mērķa – jautājuma (kas , kur). Что у куклы? Где 

кукла спит? 

 Turpināt vingrināt saskaņot vārdus frāzēs un  teikumos. 
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Skaņu izrunas kultūra (ar latviešu valodas apmācību) 

3-4 gadi               II  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu artikulēšanai atbilstoši to īpatnībām: 

- klakšķināt ar mēli; 

- ar augšējiem zobiem satvert apakšlūpu; 

- parādīt mēles galu; 

- piepūst pārmaiņus vienu, tad otru vaigu; 

- prast pūst ar lūpām. 

 Rosināt izrunāt visus patskaņus, divskaņus (ai, au, oi,ei), līdzskaņus - m, b, p, t, d, n, k, g, 

h, ņ, f, ģ ,ļ,v, j, s, c. Prast artikulēt īsos un garos patskaņus. 

 Vingrināt pareizi elpot runas laikā, regulēt balss stiprumu un runas tempu. 

                    2.ceturksnis 

 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu artikulēšanai atbilstoši to īpatnībām: 

- klakšķināt ar mēli; 

- ar augšējiem zobiem satvert apakšlūpu; 

- parādīt mēles galu; 

- piepūst pārmaiņus vienu, tad otru vaigu; 

- mācīt mainīt lūpu stāvokli ī- ū (sākumā izdziedāt ī, mutīte smaidā, vēlāk lūpiņas uz 

priekšu, tūtiņā- ū), ū- ā (divskanis o), i-a (divskanis ie);  

- prast pūst ar lūpām. 

 Izrunāt visus patskaņus, divskaņus, līdzskaņus - m, b, p, t, d, n, k, g, h, ņ, ļ, f, ģ ,v, j, s, 

c,spēļu formā automatizēt tos vārdos, frāzēs. Prast artikulēt īsos un garos patskaņus. 

 Vingrināt pareizi elpot runas laikā. 

 Veidot runas izteiksmīgumu: regulēt balss stiprumu, runas tempu  un augstumu. 

 Rosināt  uztvert pirmo skaņu īsos vārdos un nosaukt to, izdomāt vārdus ar noteiktu skaņu. 

 Sniegt priekšstatu par jēdzieniem skaņa, vārds. 

                   3.ceturksnis 

 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu artikulēšanai atbilstoši to īpatnībām: 

- klakšķināt ar mēli; 

- ar augšējiem zobiem satvert apakšlūpu; 

- parādīt mēles galu; 

- piepūst pārmaiņus vienu, tad otru vaigu; 

- mācīt mainīt lūpu stāvokli ī- ū (sākumā izdziedāt ī, mutīte smaidā, vēlāk lūpiņas uz 

priekšu, tūtiņā- ū), ū- ā (divskanis o), i-a (divskanis ie); 

- prast pūst ar lūpām. 

 Izrunāt visus patskaņus, divskaņus, līdzskaņus - m, b, p, t, d, n, k, g, h, ņ, f, ļ, ģ ,v, j, s, c, 

spēļu formā automatizēt tos vārdos, frāzēs. Prast artikulēt īsos un garos patskaņus. 

 Vingrināt pareizi elpot runas laikā. 

 Veidot runas izteiksmīgumu: regulēt balss stiprumu, runas tempu  un augstumu. 

 Vingrināt uztvert pirmo skaņu īsos vārdos un nosaukt to, izdomāt vārdus ar noteiktu skaņu. 

 Sniegt priekšstatu par jēdzieniem skaņa, vārds. 
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Skaņu izrunas kultūra (ar krievu valodas apmācību) 

 
3 – 4 gadi 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 
 Vingrināt pareizi un precīzi izrunāt patskaņus: „а”, „у” izolēti,  vārdos, frāzēs. 

 Vingrināt pareizi un precīzi izrunāt līdzskaņus: «м», «н», «к», « г», «х», un to mīkstinātos 

variantus izolēti. Spēļu formā automatizēt tos vārdos, frāzēs. 

 Pilnveidot runas aparāta kustīgumu un sagatavot to visu grupu līdzskaņu  izrunai, izpildot 

artikulācijas vingrinājumus. 

 Veicināt runas intonācijas attīstību: prasmi regulēt runas tempu, balss stiprumu, runas 

elpošanu. 

 Veidot runas izteiksmīgumu – prasmi pareizi lietot balss stiprumu un augstumu, runas 

tempu un ritmu, pauzes, dažādas intonācijas. 

 Rosināt izdalīt patskaņus no skaņu rindas. 

                    2.ceturksnis 
 Vingrināt pareizi un precīzi izrunāt patskaņus:  „о”, „у”, „и” izolēti,  vārdos, frāzēs. 

 Vingrināt pareizi un precīzi izrunāt līdzskaņus: «б», «п», «т», «д», «ф», «в»  un to 

mīkstinātos variantus izolēti. Spēļu formā automatizēt tos vārdos, frāzēs, darbībā un brīvā 

runā. 

 Pilnveidot runas aparāta kustīgumu un sagatavot to visu grupu līdzskaņu  izrunai, izpildot 

artikulācijas vingrinājumus. 

 Turpināt veicināt runas intonācijas attīstīšanu: prasmes patvaļīgi  regulēt runas tempu, 

balss stiprumu. 

 Turpināt mācīt izdalīt patskaņus no skaņu rindas. 

 Rosināt izdomāt vārdus ar noteikto skaņu.  

 Veidot iemaņas atšķirt patskaņus un līdzskaņus. 

                   3.ceturksnis 
 Vingrināt pareizi un precīzi izrunāt patskaņus:  „ы”, „э”, izolēti,  vārdos, frāzēs. 

 Vingrināt pareizi un precīzi izrunāt līdzskaņus: «с», «з», «ц»,  un to mīkstinātos variantus 

izolēti. Spēļu formā automatizēt tos vārdos, frāzēs, darbībā un brīvā runā. 

 Attīstīt artikulācijas aparātu šņāceņu izrunai. 

 Veidot prasmes runāt atbilstoši literāras valodas normām. 

 Attīstīt runas izteiksmīgumu – prasmes pareizi lietot balss stiprumu un augstumu, runas 

tempu un ritmu, pauzes, dažādās intonācijas. 

 Vingrināt izdalīt patskaņus no skaņu rindas. 

 Nostiprināt iemaņas atšķirt patskaņus un līdzskaņus.  

 Sniegt priekšstatu par jēdzieniem: „skaņa”, „vārds”. 
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Vārdu krājuma paplašināšana un aktivizēšana 
 

3-4 gadi              II  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Aktivizēt vārdu krājumā rudens apģērbu, apavu, galvassegu, trauku, mēbeļu, transporta 

līdzekļu nosaukumus.                                                                                                                                                                

 Rosināt noteikt un nosaukt priekšmetu būtiskākās, spilgtākās daļas, detaļas. 

 Rosināt noteikt un nosaukt sadzīves priekšmetu, dabas parādību, dzīvu būtņu īpašības (formu, 

krāsu, lielumu). 

 Pievērst bērnu uzmanību pēc pielietojuma līdzīgiem priekšmetiem. 

 Vingrināt izprast un lietot personu, piederības un norādāmos vietniekvārdus es, man, tu, tev, 

mans, tavs, mēs, tas atbilstoši situācijai. 

 Iepazīstināt ar vārdiem, kas apzīmē priekšmetu skaitu. 

                    2.ceturksnis 

 Aktivizēt vārdu krājumā lietvārdus: ziemas apģērbs, apavi, putnu un dzīvnieku nosaukumi, 

vecāku profesijas, transporta līdzekļi, to vadītāji. 

 Rosināt noteikt un nosaukt virsmu īpašības, dažu vielu īpašības. 

 Rosināt noteikt un nosaukt priekšmetu, objektu atrašanās vietu. 

 Paplašināt vārdu krājumu ar vārdiem, kas saistās ar pieklājību, uzvedības kultūru. 

 Rosināt izprast klasificējošos un vispārinošos vārdus. 

 Aktivizēt vārdu krājumā apstākļa vārdus tuvu, tālu, augstu, zemu, vakar, šodien, rīt, aiz 

muguras, priekšā, uz priekšu, atpakaļ, augšā, lejā. 

                   3.ceturksnis 

 Rosināt nosaukt diennakts daļas. 

 Rosināt noteikt pēc ārējā izskata mājdzīvniekus un to  mazuļus. 

 Papildināt vārdu krājumu ar vārdiem, kas ir saistīti ar pieklājību, uzvedības kultūru. 

 Attīstīt vārdu nozīmju izpratni pēc konteksta. 

 Padziļināt bērnu priekšstatus par dažādiem priekšmetiem: pavasara apģērbs un apavi, sadzīves 

priekšmeti, darba rīki, kas saistās ar vecāku profesijām. 

 Aktivizēt vārdu krājumā mājdzīvnieku un to mazuļu nosaukumus. 

 Mudināt lietot prievārdus aiz, pie, uz, zem, virs, apakš. 
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Stāstītmācīšana 
3-4 gadi               II  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Attīstīt dialoģisko runu. Stimulēt runas reakcijas. Mācīt atbildēt uz jautājumiem. 

 Vingrināt atbildēt uz jautājumiem pēc attēla sižeta un rotaļlietas apraksta. 

 Mudināt bērnus sastādīt vienkāršus teikumus no 2-3 vārdiem, kā arī, izmantojot darbības 

demonstrējumu un attēlus. 

 Mācīt bērniem atstāstīt īsu tekstu (2- 3 teikumi) pēc pieaugušā stāstījuma atbilstoši tēmai. 

 Mudināt sarunāties, stāstīt par savu pieredzi, izjūtām. 

 Uzturēt saskarsmi starp bērniem, atgādināt bērniem uzklausīt sarunas biedru līdz beigām. 

 Mudināt veidot stāstījumu pēc 3-4 sižetiskiem attēliem.  

 Vingrināt stāstīt par redzēto tuvākajā apkārtnē. 

                    2.ceturksnis 

 Turpināt pilnveidot dialoģisko runu. Nostiprināt iemaņas atbildēt uz jautājumiem ar 

teikumu no 2-3 vārdiem.  

 Atbalstīt un attīstīt aktīvu bērna pozīciju dialogā. 

 Nostprināt spējas veidot teikumus no 2-3 vārdiem (izmantojot darbības demonstrējumu un 

attēlus). 

 Vingrināt bērnus sastādīt stāstījumu - aprakstu atbilstoši tēmai.  

 Mācīt bērnus atstāstīt tekstu (2-3 vienkārši teikumi). 

 Mudināt piedalīties labi pazīstamu pasaku dramatizācijā. 

 Vingrināt veidot aprakstošu stāstu(par sevi, rotaļlietu, priekšmetu). 

 Turpināt stāstīt par redzēto tuvākā apkārtnē. 

 Rosināt izteiksmīgi deklamēt dzejoļus. 

                   3.ceturksnis 

 Nostiprināt prasmi veidot teikumus, vienkāršas frāzes (2-4 vārdi). 

 Rosināt stāstīt (2-4 teikumi) par priekšmetu un attēlu.  

 Mudināt bērnus uzturēt sarunu: uzdot jautājumus un pareizi atbildēt uz tiem. 

 Turpināt patstāvīgi veidot stāstījumu pēc 3-4 sižetiskiem attēliem. 

 Vingrināt atstāstīt dzirdēto tekstu. 

 Vingrināt atbildēt uz jautājumiem ar pilniem pabeigtiem teikumiem. 

 Turpināt piedalīties labi pazīstamu pasaku dramatizācijā. 

 Veidot apkārtējo priekšmetu, objektu, parādību īsu aprakstu, izmantojot īpašības vārdus, 

pazīstamos darbības vārdus. 
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Gramatiski pareizas runas veidošana  
(ar latviešu valodas apmācību) 

 

3-4 gadi               II  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīva(kas?) un ģenitīva 

(kā?) formas. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitļa datīvā (kam ?- lācim, meitenei). 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, locīj. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (uz,zem,pie). 

 Vingrināt veidot darbības vārdus, izmantojot atdarināšanas skaņas: pīle – pēk, pēk – 

pēkšķina; putns – čiv, čiv – čivina;  zoss – gā,gā- gāgina; cālis –čiep, čiep – čiepst. 

 Lietot piederības vietniekvārdus (mans, mana, tavs, tava) kopā ar lietvārdiem. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes formā ar pirmās personas 

vietniekvārdiem (es, mēs). 

 Vingrināt vārdu darināšanu ar izskaņu – ēns vienskaitlī un daudzskaitlī – dzīvnieku mazuļu 

nosaukumi (zaķis – zaķēns – zaķēni). 

 Veicināt prasmi veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots izteicējs (ko dara?). 

 Rosināt veidot teikumus, izmantojot vienlīdzīgus teikuma locekļus (Mežā dzīvo lācis, 

zaķis, lapsa un ezis). 

 Rosināt saklausīt runas kļūdas un labot tās. 

                    2.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā un ģenitīvā. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitļa un daudzskaitļa datīvā ( vsk. -  lācim, 

galdam, meitenei; dsk. - lāčiem, galdiem, meitenēm). 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, 

locījumā. 

 Vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (uz, zem, pie, aiz). 

 Vingrināt veidot darbības vārdus, izmantojot atdarināšanas skaņas: pele – pī, pī – pīkst; 

ezis – pukš, pukš– pukšķina ; sivēns – ruk, ruk – rukšķ; lācis – rrr ,rrr – rūc;  kaķis – ņau, 

ņau – ņaud;  pulkstenis - tik – tik – tikšķ. 

 Lietot piederības vietniekvārdus (mans, mana, tavs, tava) kopā ar lietvārdiem. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes formā ar pirmās un otrās personas 

vietniekvārdiem (es, mēs, tu, jūs).  

 Vingrināt veidot darbības vārdu pagātnes formas vienskaitlī. 

 Turpināt vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām – dzīvnieku mazuļu nosaukumi. 

 Vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām (vārdu saimes). Cept- ceptuve- cepējs. Zaļš – 

zaļgans- zaļot. 

 Veicināt prasmi veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots izteicējs (ko dara?) vai 

teikuma priekšmets (kas?). 

 Vingrināt pabeigt teikumu, izmantojot rotaļsižetu: Ko prot Jānis? Jānis prot slaucīt... 

grīdu. Apliet... puķes. Mazgāt... traukus. 

 Rosināt saklausīt runas kļūdas un labot tās. 
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                   3.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā , ģenitīvā un 

datīvā . 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, 

locījumā. 

 Vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem, kas norāda vietu (uz, zem, aiz, pie, no). 

 Rosināt izprast un veidot darbības vārdus, kuri nosauc mūzikas instrumentu spēli. Bungas 

– bungo; tauri – taurē, bet klavieres, ģitāru, vijoli – spēlē. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdu tagadnes formas ar pirmās, otrās un trešās 

personas vietniekvārdiem (es, mēs, tu, jūs, viņš, viņa, viņi, viņas). 

 Vingrināt veidot darbības vārdu pagātnes formas vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī. Ej! Skrien! 

 Turpināt vingrināt lietvārdu darināšanu ar izskaņām – dzīvnieku mazuļu nosaukumi. 

 Vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām (vārdu saimes). 

 Vingrināt darbības vārdu darināšanu ar priedēkļiem (at-, ap-, uz-, no-,aiz-, pie-,sa-). 

 Veicināt prasmi veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots izteicējs (ko dara?); 

teikuma priekšmets (kas?); teikuma palīgloceklis (apzīmētājs – kāds, kāda,kurš, kura?). 

 Rosināt veidot jautājuma teikumus. Tev ir lelle? Kur tu dzīvo? 

 Rosināt saklausīt runas kļūdas un labot tās. 
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Gramatiski pareizas runas veidošana  
(ar krievu valodas apmācību) 

 

3-4 gadi               II  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīva (Кто? Что?) un 

ģenitīva (Кого?Чего?) formas. Рука – Руки – Рук. Мяч - Мяча - Мячи –Мячей. Дерево – 

Дерева – Деревья – Деревьев. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitļa datīvā. (Кому? Чему?) 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, 

locījumā. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (в, на, под, за, у, около, перед). 

 Vingrināt veidot darbības vārdus, izmantojot atdarināšanas skaņas. Кошка – мур – мур – 

мурлычет. Курица – куд – кудах – кудахчет. Петух – кукареку – кукарекает 

 Lietot piederības vietniekvārdus kopā ar lietvārdiem. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes formas ar pirmās personas 

vietniekvārdiem (я, мы)  Я иду. Мы идѐм. 

 Vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām vienskaitlī un daudzskaitlī – dzīvnieku mazuļu 

nosaukumi (-онок- ; -ѐнок-; -ат; - ят) Лиса – лисѐнок – лисята. Заяц – зайчонок – 

зайчата. 

 Veicināt prasmi veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots izteicējs (ko dara?) 

 Rosināt veidot teikumus, izmantojot vienlīdzīgus teikuma locekļus. В лесу живут: лиса, 

заяц, волк,медведь. Я вижу: курицу, петуха, цыплят. 

 Rosināt saklausīt runas kļūdas un labot tās. 

                    2.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā un ģenitīvā. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī datīvā. Девочке, мальчику, 

дереву. Девочкам, мальчикам, деревьям. 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, 

locījumā. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu ( в, на, под, за, у, около, перед). 

 Vingrināt veidot darbības vārdus, izmantojot atdarināšanas skaņas . Воробей – чик – 

чирик – чирикает.  Свинья – хрю – хрю – хрюкает. Часы – тик – так – тикают 

 Lietot piederības vietniekvārdus (мой, моя,моѐ, твой, твоя, твоѐ) ar lietvārdiem. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdu tagadnes formas ar pirmās un otrās personas 

vietniekvārdiem (я, мы, ты, вы).  

 Vingrināt veidot darbības vārdu pagātnes formas vienskaitlī. 

 Turpināt vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām – dzīvnieku mazuļu nosaukumi. 

 Vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām (vārdu saimes). Сахар – сахарница; хлеб – 

хлебница. 

 Veicināt prasmi veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots: - izteicējs (ko dara?) - 

teikuma priekšmets (kas?). 

 Vingrināt pabeigt teikumu izmantojot rotaļsižetu. Что умеет Янис? Янис умеет цветы 
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– поливать, посуду – мыть, дом – строить.  

 Rosināt saklausīt runas kļūdas un labot tās.  

                   3.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā , ģenitīvā un 

datīvā . 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, 

locījumā. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (в, на, под, за, у, около, перед). 

 Rosināt izprast un veidot darbības vārdus, kuri nosauc spēli uz mūzikas instrumentiem. На 

барабане - барабанят; на дудке – дудят, Но на пианино, гитаре – играют. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdu tagadnes formas ar pirmās, otrās un trešās 

personas vietniekvārdiem  (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они). 

 Vingrināt veidot darbības vārdu pagātnes formas vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī. Иди. Стой. 

 Turpināt vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām – dzīvnieku mazuļu nosaukumi . 

 Vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām (vārdu saimes) 

 Vingrināt vārddarināšanā ar priedēkli (от, на, с, за, у, по, при) (убежал, прибежал, 

побежал, отбежал)  

 Veicināt prasmi veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots: - izteicējs (Кто 

делает? Что делает?) - teikuma priekšmets (Кто? Что?) - palīgloceklis (apzīmētājs – 

какой, какая, какое). 

 Rosināt veidot teikumus pēc izteikuma mērķa – jautājuma. У тебя есть кукла? Где ты 

живѐшь? 

 Rosināt saklausīt runas kļūdas un labot tās. 
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Skaņu izrunas kultūra (ar latviešu valodas apmācību) 

 
4-5 gadi               III  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu s; š; r; l;  z; ž artikulēšanai: 

- savilkt lūpas tūtā un pūst siltu vēju- ššš; 

- pūst vēsu vēju- sss; 

- salīdzināt abas gaisa plūsmas; 

- klusi dziedāt-ššš- skaļi-žžž. 

 Attīstīt runas dzirdi . 

 Veidot pareizu runas elpošanu. 

 Vingrināt uztvert ar dzirdi un izteikt prieku un skumjas. 

 Iepazīstināt ar jēdzieniem skaņa un vārds. 

 Veidot izpratni par skaņas atrašanās vietu vārda sākumā. 

 Vingrināt saklausīt un izrunāt pirmo skaņu vārdā. 

 Vingrināt saklausīt īsu, garu vārdu. 

                    2.ceturksnis 

 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu s; š; r; l;  z; ž artikulēšanai. 

 Attīstīt balss stiprumu. 

 Attīstīt runas tempu un ritmu. 

 Vingrināt uztvert ar dzirdi un izteikt prieku, jautājumu un izbrīnu. 

 Turpināt iepazīstināt ar jēdzieniem skaņa un vārds. 

 Vingrināt saklausīt un izrunāt pirmo skaņu vārdā. 

 Veidot izpratni par skaņu atrašanās vietu vārda sākumā un beigās. 

 Rosināt nosaukt vārdus ar noteiktu skaņu. 

                   3.ceturksnis 

 Pilnveidot runas aparāta kustīgumu un sagatavot to visu līdzskaņu  izrunai, izpildot 

artikulācijas vingrinājumus. 

 Veidot pareizu runas elpošanu un ilglaicīgu mutes izelpu. 

 Attīstīt runas skanīgumu, skaļumu 

 Vingrināt uztvert ar dzirdi un izteikt prieku, jautājumu, izbrīnu, nožēlu, skumjas. 

 Turpināt iepazīstināt ar jēdzieniem skaņa un vārds. 

 Vingrināt saklausīt un izrunāt pirmo skaņu vārdā. 

 Veidot izpratni par skaņu atrašanās vietu vārda sākumā un beigās. 

 Vingrināt saklausīt īsu, garu vārdu, līdzīgi skanošus vārdus. 

 Rosināt nosaukt vārdus ar noteiktu skaņu. 
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Skaņu izrunas kultūra (ar krievu valodas apmācību) 

 
4 – 5 gadi 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 
 Precizēt patskaņu: „а”, „о”, „у”, „ы”, „э”, „и” līdzskaņu: «м», «б», «п», «т», «д», «н», 

«к», « г», «х», «ф», «в», izrunu izolēti,  vārdos, frāzēs. 

 Aktivizēt runas aparāta kustīgumu un sagatavot to svelpeņu (с, з, ц)  izrunai. 

 Veidot pareizu runas elpošanu un ilglaicīgu mutes izelpu. 

 Vingrināt pareizu mērenu runas tempu (pēc pedagoga parauga). 

 Attīstīt runas ritmiskumu, izteiksmīgumu,   balss modulēšanu, strādājot ar skaņu 

atdarinājumiem, ātrrunas vingrinājumiem. 

 Veidot iemaņas izdalīt patskaņus „а”, „у” no skaņu rindas. 

 Sniegt priekšstatu par jēdzieniem: „līdzskanis”, „patskanis”. 

                    2.ceturksnis 
 Turpināt precizēt patskaņu: „а”, „о”, „у”, „ы”, „э”, „и”, līdzskaņu: «м», «б», «п», «т», 

«д», «н», «к», « г», «х», «ф», «в», izrunu spēlēs un spontānā runā. 

 Pilnveidot runas aparāta kustīgumu un sagatavot to visu grupu līdzskaņu  izrunai, izpildot 

artikulācijas vingrinājumus. 

 Veidot svelpeņu (с, з, ц) pareizu izrunu un automatizēt tos zilbēs, vārdos, teikumos, 

dzejoļos, īsos tekstos, spēlēs un spontānā runā. 

 Turpināt veidot pareizu runas elpošanu un ilglaicīgu mutes izelpu. 

 Turpināt vingrināt pareizu mērenu runas tempu . 

 Turpināt attīstīt runas ritmiskumu, izteiksmīgumu, balss modulēšanu ,strādājot ar skaņu 

atdarinājumiem, ātrrunas vingrinājumiem. 

 Stimulēt lietot izteiksmīgus runas līdzekļus spēlēs un lomu rotaļās. 

 Nostiprināt iemaņas saklausīt vārdus , kas sākas ar patskaņiem  „а”, „у”. 

 Turpināt  iepazīstināt ar jēdzieniem: „skaņa”, „vārds”, 

                   3.ceturksnis 
 Nostiprināt svelpeņu (с, з, ц) pareizu izrunu spēlēs un spontānā runā. 

 Pilnveidot runas aparāta kustīgumu un sagatavot to visu grupu līdzskaņu  izrunai, izpildot 

artikulācijas vingrinājumus. 

 Veidot šņāceņu (ш, ж) pareizu izrunu un to automatizāciju zilbēs, vārdos, teikumos, 

dzejoļos, īsos tekstos, spēlēs un spontānā runā. 

 Turpināt veidot pareizu runas elpošanu un ilglaicīgu mutes izelpu. 

 Vingrināt pareizu mērenu runas tempu. 

 Veidot runas izteiksmīgumu – prasmes pareizi lietot balss stiprumu un augstumu, runas 

tempu un ritmu, pauzes, dažādas intonācijas. 

 Nostiprināt jēdzienus: „skaņa”, „vārds” 

 Iepazīstināt ar jēdzieniem: „patskanis”, ”līdzskanis”. 

 Veidot iemaņas nosaukt vārdus ar noteiktu skaņu. 

 Rosināt saklausīt līdzskaņus vārda sākumā un beigās. 
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Vārdu krājuma paplašināšana un aktivizēšana 

 
                                        4-5 gadi   III  Pakāpe 

                                        Runas attīstīšana 

 

 
                    1.ceturksnis 

 Papildināt vārdu krājumu ar lietvārdiem, kas apzīmē sadzīves priekšmetus, augus, 

dzīvniekus, putnus, profesijas, darba rīkus, ielu nosaukumus, pilsētas un apdzīvotas vietas 

nosaukumu.   

 Rosināt izmantot sarunvalodā bieži lietojamus īpašības vārdus, kas apzīmē priekšmetu 

izskatu, formu, krāsu, lielumu, agregātstāvokli. 

 Rosināt izmantot darbības vārdus, kas izsaka darbības, ko veic pieaugušie pirmsskolas 

iestādē, mājās, tuvākajā apkārtnē. 

 Iepazīstināt ar vārdiem, kas raksturo dabas norises. 

 Rosināt izmantot sarunvalodā bieži lietojamos apstākļa vārdus. 

 Rosināt izmantot sarunvalodā bieži lietojamos prievārdus. 

                    2.ceturksnis 
 Papildināt vārdu krājumu ar vārdiem, kas apzīmē cilvēku attiecības, emocionālo stāvokli.  

 Iepazīstināt ar vārdiem, kas apzīmē cilvēka rakstura īpašības. 

 Aktivizēt vārdu krājumā profesiju nosaukumus. 

 Papildināt vārdu krājumu ar darbības vārdiem, kas apzīmē dažādu profesiju pārstāvju 

darbības. 

 Aktivizēt vārdu krājumā vārdus, kas norāda priekšmeta atrašanās  vietu. 

 Aktivizēt vārdu krājumā vārdus, kas apzīmē diennakts daļas. 

 Rosināt izmantot sarunvalodā vārdus, kas apzīmē priekšmetu un dzīvo būtņu skaitu. 

                   3.ceturksnis 
 Rosināt nosaukt un lietot tuvākajā apkārtnē esošo priekšmetu, dzīvu būtņu, dabas objektu 

un dabas parādību nosaukumus, ielu nosaukumus pilsētas un apdzīvoto vietu nosaukumus, 

profesijas, dzīvnieku un viņu mazuļu nosaukumus. 

 Rosināt noteikt, nosaukt un raksturot cilvēku emocionālo stāvokli. 

 Rosināt lietot vispārinošus un klasificējošus vārdus. 

 Rosināt lietot antonīmus.  

 Vingrināt prievārdu uz, zem, pie, aiz, virs, no lietošanā.  

 Vingrināt lietot apstākļa vārdus, kas norāda vietu, laiku, veidu. 
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Stāstītmācīšana 
4-5 gadi               III  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Pilnveidot dialoģisko runu: rosināt aktīvi piedalīties sarunā, sakarīgi atbildēt uz 

jautājumiem  un uzdot tos. 

 Attīstīt prasmi stāstīt  par priekšmetiem: aprakstīt īpašības, nosaucot raksturīgākās 

pazīmes. 

 Veidot iemaņas sastādīt īsu stāstu par attēlu. 

 Turpināt attīstīt bērnu spējas dramatizēt  nelielas pasakas, dinamiskākos un izteiksmīgākos  

sižetus no pasakām. 

 Vingrināt atstāstīt stāstu tuvu tekstam, ievērojot darbības secību. 

 Mudināt veidot stāstījumu no personīgas pieredzes pēc analoģijas ar attēla saturu. 

 Turpināt attīstīt izteiksmīgu monoloģisko runu. 

 Veidot mutiskās runas iemaņas: kolektīva stāsta veidošana, ievērojot saistītā izteiciena 

kompozīciju (sākums, vidus un nobeigums) 

                    2.ceturksnis 

 Vingrināt atstāstīt tuvu dzirdētajam tekstam, ievērojot darbības secību, iesaistoties dialogā. 

 Vingrināt bērnus minēt, uzdot un izdomāt mīklas. 

 Vingrināt veidot vienkāršus teikumus, ievērojot stāstījuma secību, izmantot īpašības 

vārdus, sinonīmus, izdomāt sižetam nosaukumus. 

 Vingrināt veidot sižetiskus stāstus pēc attēla, ievērot radošus elementus, vingrināt lietot 

intonatīvus izteiksmes līdzekļus. 

 Mudināt piedalīties dialogā, izteikties par redzēto, veidot iemaņu emocionāli aprakstīt 

savus iespaidus. 

 Rosinat bērnus aprakstīt pazīstamu priekšmetu vai objektu, atzīmējot raksturīgās pazīmes. 

 Vingrināt izteiksmīgu runu: deklamēšana, stāstīšana. 

 Turpināt mācīt dramatizēt pasakas. 

                   3.ceturksnis 

 Vingrināt stāstīt pēc plāna, ievērojot pēctecību un gramatiski pareizu teikuma un vārdu 

uzbūvi, izmantojot runā paplašinātus teikumus. 

 Vingrināt aprakstīt pazīstamu priekšmetu vai objektu, atzīmējot raksturīgākās pazīmes. 

 Vingrināt veidot radošus stāstus, izdomājot sižeta nosaukumu. 

 Vingrināt atstāstīt tuvu tekstam literāros darbus, ievērojot darbības secību. 

 Rosināt veidot stāstus no savas pieredzes. 

 Turpināt minēt, uzdot un izdomāt mīklas. 

 Mācīties no galvas dzejoļus, skaitām pantus un izteiksmīgi tos deklamēt. 

 Mudinā bērnus piedalīties dialogā, izteikties par redzēto, veidot iemaņu emocionāli 

aprakstīt savus iespaidus. 

 Mācīt sastādīt un izrunāt dažādus pēc intonācijas teikumus. 
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Gramatiski pareizas runas veidošana 
(ar latviešu valodas apmācību) 

 
Runas attīstīšana                                           4-5 gadi               III  Pakāpe 

 
                    1.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvu (kas?), ģenitīvu 

(kā?) un datīvu (kam?). 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, locīj. 

 Vingrināt saskaņot kārtas skaitļa vārdus ar lietvārdiem. 

 Vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (uz,zem,aiz,pie, apakš, virs, no). 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdu tagadnes formas ar personas vietniekvārdiem (es, 

mēs, tu, jūs, viņš, viņa, viņi, viņas). 

 Turpināt vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām – dzīvnieku mazuļu nosaukumi. Zaķis – 

zaķēns. 

 Vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām (vārdu saimes). Cept, ceptuve, cepējs. Zaļš – 

zaļgans- zaļot. 

 Vingrināt vārddarināšanā ar priedēkli (at-, ap-, uz-, no-,aiz-, pie-, sa-). 

                    2.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā , ģenitīvā , datīvā. 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, 

locījumā. 

 Vingrināt veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Vingrināt saskaņot kārtas skaitļa vārdus ar lietvārdiem. 

 Turpināt vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem, kas norāda vietu (uz,zem,aiz,pie, apakš, virs,no). 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī un daudzskaitlī. Ej! Ejiet! 

Skrien! Skrieniet! 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdu tagadnes un pagātnes formas ar personas 

vietniekvārdiem (es, mēs, tu, jūs, viņš, viņa, viņi, viņas). 

 Vingrināt vārddarināšanu ar izskaņām (vārdu saimes). 

 Vingrināt vārddarināšanā ar priedēkli (at-, ap-, uz-, no-, aiz-, pie-, sa-). 

                   3.ceturksnis 

 Turpināt vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā , ģenitīvā, 

datīvā. 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, locīj. 

 Vingrināt veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Vingrināt saskaņot kārtas skaitļa vārdus ar lietvārdiem. 

 Turpināt vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (uz,zem,aiz,pie, apakš, virs,no). 

 Turpināt vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes,nākotnes formā ar personas 

vietniekvārdiem (es, mēs, tu, jūs, viņš, viņa, viņi, viņas). 

 Vingrināt vārddarināšanā ar izskaņām (vārdu saimes). 

 Vingrināt vārddarināšanā ar priedēkli (at-, ap-, uz-, no-,aiz-, pie-,sa-). 
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Gramatiski pareizas runas veidošana  
(ar krievu valodas apmācību) 

 

4-5 gadi               III  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīva (Кто? Что?) un 

ģenitīva (Кого? Чего?), datīva (Кому? Чему?) formas. Нет шапки, варежек, брюк. 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, 

locījumā. Добрый мальчик, весѐлая девочка, голубое ведро. 

 Vingrināt saskaņot kārtas skaitļa vārdus ar lietvārdiem. Один грач, два грача, .... пять 

грачей. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (в, на, под, между, около, перед). 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī. Спой. Спляши. Попрыгай. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes formā ar personas vietniekvārdiem (я, 

ты, мы, вы, он, она, оно, они). Хотеть – хочу – хотим – хотите – хотят. 

 Turpināt vingrināt vārdu darināšanu ar izskaņām – dzīvnieku mazuļu nosaukumi (утѐнок 

– утята – не стало утят; Зайчонок – зайчата – нет зайчат. 

 Vingrināt vārdu darināšanu ar izskaņām.  Глаза – глазки – глазищи Нос – носик – 

носище 

 Vingrināt vārdu darināšanu ar izskaņām (vārdu saimes) (мыло – мылит, звонок – звенит, 

краска – красит, учитель – учит). 

 Vingrināt vārdu darināšanu (trauku nosaukumi). Сахарница, салфетница, масленка, 

солонка.  

 Vingrināt vārdu darināšanā ar priedēkli (от-, на-, с-, за-, у-, по-, при-, под-) 

 Vingrināt veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots: - izteicējs (Что делает?) - 

teikuma priekšmets (Кто? Что?) - palīgloceklis (apzīmētājs – какой, какая, какое, 

который?) 

 Veidot teikumus, izmantojot vienlīdzīgus teikuma locekļus. 

 Sākt veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem, izmantojot 

sakārtojuma saikļus-   а,  но. 

 Rosināt veidot teikumus pēc izteikuma mērķa – jautājuma. У тебя есть кукла? Где ты 

живѐшь? 

 Rosināt saklausīt runas kļūdas un labot tās 

                    2.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā , ģenitīvā , datīvā. 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, 

locījumā. 

 Vingrināt veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. (красивый – красивее) 

 Vingrināt saskaņot kārtas skaitļa vārdus ar lietvārdiem . 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (в, на у, под, посередине, около, между, сбоку, перед). 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī un daudzskaitlī (рисовать – 

рисуй – рисуйте)( танцевать – танцуй – танцуйте). 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes un pagātnes formā ar personas 
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vietniekvārdiem (я, ты, мы, вы, он, она, оно, они). 

 Turpināt vingrināt vārdu darināšanu ar izskaņām. Ус – усы – усищи 

 Vingrināt vārdu darināšanu ar izskaņām (vārdu saimes).  

 Turpināt vingrināt vārdu darināšanu no priekšmetu nosaukumiem. 

 Vingrināt darināšanā ar priedēkli (от, на, с, за, у, по, при, под). 

 Vingrināt veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots: - izteicējs (Что делает?) - 

teikuma priekšmets (Что?) - palīgloceklis (apzīmētājs – какой,какая, какое, какие, 

который?). 

 Veidot teikumus, izmantojot vienlīdzīgus teikuma locekļus. 

 Veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem, izmantojot 

sakārtojuma saikļus – а, но, и. 

 Rosināt veidot teikumus pēc izteikuma mērķa – izsaukuma. Ах, как сегодня хорошо!  

 Rosināt saklausīt runas kļūdas un labot tās 

                   3.ceturksnis 

 Turpināt vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā , ģenitīvā, 

datīvā. 

 Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus dzimtē, skaitlī, 

locījumā. 

 Vingrināt veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Vingrināt saskaņot kārtas skaitļa vārdus ar lietvārdiem. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitļa un daudzskaitļa formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (в, на у, под, посередине, около, между, сбоку, перед).  

 Turpināt vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes,nākotnes formā ar personas 

vietniekvārdiem (я, ты, мы, вы, он, она, оно, они).  

 Vingrināt vārdu darināšanu ar izskaņām (vārdu saimes) 

 Turpināt vingrināt vārdu darināšanu no priekšmetu nosaukumiem. 

 Vingrināt vārdu darināšanā ar priedēkli (от, на, с, за, у, по, при, под). 

 Vingrināt vārdu salikteņu veidošanu:  Длинное + ухо = длинноухий , Лист + падает = 

листопад. 

 Vingrināt veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots: - izteicējs (Что делает?) - 

teikuma priekšmets (Что?) - palīgloceklis (apzīmētājs – какой,какая, какое, какие, 

который?) 

 Veidot teikumus, izmantojot vienlīdzīgus teikuma locekļus. 

 Turpināt saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem, izmantojot 

sakārtojuma saikļus -а, но, и. 

 Sākt veidot saliktus pakārtotus teikumus, izmantojot pakārtojuma saikļus- потому, что; 

чтобы. 

 Rosināt veidot teikumus pēc izteikuma mērķa – novēlējuma. Будьте здоровы! 

 Rosināt saklausīt runas kļūdas un labot tās. 
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Skaņu izrunas kultūra (ar latviešu valodas apmācību) 

 

 
5-6 gadi               IV  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Turpināt attīstīt artikulācijas aparātu precīzai līdzskaņu izrunai. 

 Vingrināt balss stiprumu, runas tempu, skaļumu, atdarināt ar balsi dažādus jūtu stāvokļus. 

 Pilnveidot fonemātiskās uztveres attīstību- rosināt saklausīt skaņas atrašanās vietu vārdā: 

vārda sākumā un beigās. 

 Diferencēt īsos un garos patskaņus un diferencēt pēc dzirdes līdzskaņu kopas: p-b, t-d, s-z. 

 Iepazīstināt ar jēdzieniem - patskaņi, līdzskaņi. 

 Rosināt izdomāt vārdus ar noteiktu skaņu. 

 Pilnveidot zilbju un  vārdu no  3 skaņām analīzes un sintēzes iemaņas. (Piem., pa, al, bu, 

aka, ala utt.). 

                    2.ceturksnis 

 Turpināt attīstīt artikulācijas aparātu precīzai līdzskaņu izrunai. 

 Vingrināt balss stiprumu, runas tempu, skaļumu, atdarināt ar balsi dažādus jūtu stāvokļus. 

 Pilnveidot fonemātiskās uztveres attīstību: 

- prast saklausīt vārdā atsevišķas skaņas, 

- rosināt saklausīt skaņas atrašanās vietu vārdā: vārda sākumā, vidū un beigās. 

 Diferencēt īsos un garos patskaņus, divskaņus, un diferencēt pēc dzirdes līdzskaņu kopas: 

p-b, t-d, s-z, z-ž, c-s, dz-z,  k-g, r-l, l-ļ, n-ņ, k-ķ ,g-ģ, s-š, c-č. 

 Iepazīstināt ar jēdzieniem - patskaņi, līdzskaņi, divskaņi. 

 Mācīt izdomāt vārdus ar noteiktu skaņu.  

 Pilnveidot zilbju un vārdu no 3 skaņām analīzes un sintēzes iemaņas. (piem., upe, Una, 

ola, oga utt.) 

                   3.ceturksnis 

 Turpināt attīstīt artikulācijas aparātu precīzai līdzskaņu izrunai. 

 Vingrināt balss stiprumu, runas tempu, skaļumu, atdarināt ar balsi dažādus jūtu stāvokļus. 

 Pilnveidot fonemātiskās uztveres attīstību:  

- prast saklausīt vārdā atsevišķas skaņas, 

- rosināt saklausīt skaņas atrašanās vietu vārdā: vārda sākumā, vidū un beigās. 

 Diferencēt īsos un garos patskaņus, divskaņus un diferencēt pēc dzirdes līdzskaņu kopas: 

p-b, t-d, s-z, z-ž, c-s, dz-z, s-š, c-č, dž-ž, k-g, ķ-č, ģ-dž., v-f, g-h. 

 Iepazīstināt ar jēdzieniem - patskaņi, līdzskaņi, divskaņi. 

 Mācīt izdomāt vārdus ar konkrētu skaņu. 

 Pilnveidot zilbju un vārdu no 3 skaņām analīzes un sintēzes iemaņas. 
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Skaņu izrunas kultūra (ar krievu valodas apmācību) 

5 – 6 gadi 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 
 Nostiprināt pareizu svelpeņu (с, з, ц) un  šņāceņu  (ш, ж) izrunu rotaļu darbībā un spontānā 

runā. 

 Attīstīt artikulācijas aparātu visu skaņu artikulēšanai. 

 Turpināt attīstīt pareizu runas elpošanu un ilglaicīgu mutes izelpu. 

 Vingrināt  mērenu runas tempu , izpildot vingrinājumus kustību un runas koordinācijai. 

 Attīstīt runas ritmiskumu, izteiksmīgumu, balss modulēšanu  vingrinājumos. 

 Nostiprināt jēdzienus: „skaņa”, „patskanis”, „līdzskanis”.  

 Iepazīstināt ar jēdzieniem: „balsīgie un nebalsīgie; cietie un mīkstinātie līdzskaņi”. 

 Veidot iemaņas izdalīt patskaņus no skaņu rindas, izdomāt vārdu ar noteiktu skaņu. 

 Pilnveidot iemaņas saklausīt līdzskaņus vārda  sākumā, beigās. 

 Pilnveidot zilbju un  vārdu, kas sastāv no 3 skaņām, analīzes un sintēzes iemaņas: «ам», 

«бу», «мак», «кит» utt. 

                    2.ceturksnis 
 Turpināt nostiprināt pareizu skaņu  izrunu rotaļu darbībā un spontānā runā. 

 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu «р», «р’» artikulēšanai. 

 Turpināt attīstīt pareizu runas elpošanu un ilglaicīgu mutes izelpu dzejoļos un ātrunās uz 

automatizētu skaņu materiālu. 

 Audzināt pareizo mērenu runas tempu rotaļu darbībā un spontānā runā. 

 Audzināt bērnos emocionālo atsaucību par redzēto un dzirdēto, pilnveidot runas 

izteiksmīgumu . 

 Pilnveidot balss īpašības (tembrs, augstums, stiprums)  

 Turpināt pilnveidot dikciju dzejoļos un ātrrunas vingrinājumos. 

 Nostiprināt jēdzienus: „skaņa”, „patskanis”, „līdzskanis” „balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi”, 

„cietie un mīkstināti līdzskaņi”.  

 Veicināt diferencēt patskaņus un līdzskaņus. 

 Pilnveidot vaļēju un slēgtu zilbju un vārdu, kas sastāv no 3 skaņām, analīzes un sintēzes 

iemaņas: «ах», «фи», «усы», «сом» utt. 

                   3.ceturksnis 
 Turpināt nostiprināt pareizu skaņu  izrunu rotaļu darbībā un spontānā runā. 

 Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu «л», «л’» artikulēšanai. 

 Turpināt attīstīt pareizu runas elpošanu. 

 Nostiprināt iemaņas runāt mērenā runas tempā un  plūstošā  balsī rotaļās un spontānā runā. 

 Veicināt runas intonācijas attīstīšanu: prasmes patvaļīgi  regulēt runas tempu, balss stiprumu  

rotaļu darbībā un brīvā runā. 

 Turpināt attīstīt dikciju dzejoļos, un ātrrunas vingrinājumos. 

 Nostiprināt jēdzienus: „skaņa”, „patskanis”, „līdzskanis”, „balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi”, 

„cietie un mīkstinātie līdzskani”. 

 Pilnveidot iemaņas noteikt skaņas vietu vārdā. 

 Diferencēt līdzskaņus, tuvus pēc artikulācijas (ш, ж, ч, щ,с, з, ц,  б, п, ф, в). 

 Veidot iemaņas nosaukt vārdus ar noteiktu skaņu. 

 Rosināt saklausīt līdzskaņus vārda sākumā un beigās. 
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Vārdu krājuma paplašināšana un aktivizēšana 

 
                              5-6 gadi             IV  Pakāpe 

                                   Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Aktivizēt vārdu krājumā lietvārdus par rudeni, par dārzeņiem, augļiem, ogām, to uzglabāšanu 

ziemai, putnu aizceļošanu, dzīvnieku gatavošanos ziemai. 

 Iepazīstināt ar vārdiem, kas apzīmē dārzeņu, augļu, ogu īpašības, dabas parādību pazīmes, 

dabas norises. 

 Aktivizēt apkārtējā vidē esošo priekšmetu un to daļu, detaļu nosaukumus. 

 Aktivizēt darbības vārdus, kas raksturo putnu darbību, cilvēku darbību, dabas parādību norises 

veidu. 

 Papildināt vārdu krājumu ar apstākļa vārdiem, kas apzīmē cilvēku attieksmi pret darbu. 
 Veicināt vārdu nozīmju izpratni pēc konteksta. 

                    2.ceturksnis 
 Rosināt lietot vārdus, kas raksturo ziemas pazīmes, sadzīves priekšmetus un to īpašības 

(formu, lielumu, krāsu, materiālu, no kā pagatavots). 

 Paplašināt vārdu krājumu ar pieaugušo darba, kas saistīts ar lauksaimniecības produktu 

pārstrādi, zvejniecību, apzīmējumiem, profesijām rūpnīcās. 

 Veidot priekšstatu par cilvēku rakstura īpašībām, kas saistītas ar noteiktu profesiju, 

emocionālo stāvokli, rīcības motīviem. 

 Aktivizēt vardu krājumā dzīvnieku un viņu mazuļu nosaukumus. 

 Raksturot priekšmeta atrašanās vietu attiecībā pret sevi un citiem priekšmetiem telpā. 

 Rosināt lietot prievārdus, kas biedrojas ar ģenitīvu (latv.) un kurus lieto noradot, laiku, vietu, 

veidu. 

                   3.ceturksnis 
 Turpināt padziļināt bērna priekšstatus par dažādiem priekšmetiem (sadzīves priekšmeti, 

pavasara apģērbs un apavi, pavasara darbi, darba rīki). 

 Aktivizēt vārdus, kas izsaka pavasara pazīmju, apkārtnes un sadzīves priekšmetu īpašības. 

 Aktivizēt vārdus, kas izsaka dažādas darbības saistībā ar pieaugušā darbu, dabas norisēm, 

dzīvnieku darbībām, kustībām. 

 Aktivizēt vārdus, kas izsaka cilvēku rakstura īpašības attieksmē citam pret citu. 

 Attīstīt vārdu nozīmju izpratni pēc konteksta. 

 Aktivizēt vārdu krājumā sinonīmus un anonīmus. 
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Stāstītmācīšana 
5-6 gadi               IV  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Turpināt attīstīt dialoģisko un monoloģisko runu. 

 Veidot spēju veidot koordinējošu dialogu starp pieaugušo un bērniem: mācīt būt labsirdīgam 

un korektam sarunu biedram.  

 Turpināt mācīt sižetiski un izteiksmīgi atstāstīt literāros tekstus, dramatizāciju utt. 

 Pilnveidot spējas sastādīt stāstus par priekšmetiem attēlu sižetā, pēc attēliem kuri veido 

pakāpenisku sižetu.  

 Palīdzēt sastādīt stāsta plānu un to noturēt atbilstoši sižetam. 

 Attīstīt spējas sastādīt stāstus pēc savas pieredzes.  

 Turpināt pilnveidot  iemaņas sacerēt īsus stāstus uz noteiktu tēmu 

 Vingrināt uzdot, atbildēt un  sacerēt mīklas. 

                    2.ceturksnis 

 Vingrināt veidot sižetiskus stāstus pēc attēlu sērijas, izmantojot runas izteiksmes līdzekļus. 

 Vingrināt veidot stātus par rotaļlietām, priekšmetiem, izdomājot sižetu. 

 Rosināt stāstīt pēc individuālajiem attēliem, ievērojot kompozīcijas elementus. 

 Vingrināt stāsta stāstīšanā, pēctecīgi izklāstīt domu. 

 Veicināt izmantot stāstījumā tēlainās izteiksmes līdzekļus: salīdzinājumus un personifikāciju. 

 Turpināt veidot iemaņas sacerēt mīklas. 

 Turpināt attīstīt runas izteiksmīgumu: dzejoļu deklamēšanā, stāstīšanā. 

                   3.ceturksnis 

 Vingrināt veidot stāstu par notikumu no savas pieredzes, izmantojot dažādas darbības veidu 

konjugāciju un laika formas. 

 Attīstīt prasmi izteiksmīgi un pēctecīgi atstāstīt literārus daiļdarbus, raksturojot galvenos 

personāžus. 

 Mācīt stāstīt par redzēto, lasīto, pārdzīvoto, par visiem objektiem un parādībām, kuru bērns 

sastop savā ikdienas dzīvē. 

 Vingrināt sastādīt aprakstošu stāstu pēc plāna. 

 Veidot prasmes veidot stāstījumu  pēc attēla (vai attēlu sērijas). 

 Mudināt patstāvīgi veidot aprakstošo vai sižeta stāstu pēc attēla, izdomājot notikumu (sižetu), 

kas notiks pēc attēlotā. 
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Gramatiski pareizas runas veidošana 
(ar latviešu valodas apmācību) 

 
5-6 gadi               IV  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenitīvā un 

datīvā. 

 Vingrināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Vingrināties lietot kārtas skaitļa vārdus vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Turpināt vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (uz,zem,aiz,pie, apakš, virs,no). 

 Veidot darbības vārdu pagātnes un nākotnes formas. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes un nākotnes formā ar 

personas vietniekvārdiem (es, mēs, tu, jūs, viņš, viņa, viņi, viņas). 

 Rosināt vārdu darināšanā ar izskaņu un priedēkli. 

 Analizēt vienas saknes vārdus, mainot galotnes. Ciets- ciete 

 Turpināt veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets un 

izteicējs. 

 Vingrināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs, 

palīgloceklis-apzīmētājs: īpašību kāds? kāda?, piederību kurš? kura? 

 Vingrināt veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 

sakārtojuma saiklis - un. 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem ar saikli- 

un. 

 Turpināt veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma saiklis- 

lai. 

 Veidot teikumus pēc izteikuma mērķa - jautājuma un izsaukuma. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 

                    2.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenitīvā un 

datīvā. 

 Vingrināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes un nākotnes formā ar 

personas vietniekvārdiem (es, mēs, tu, jūs, viņš, viņa, viņi, viņas). 

 Rosināt vārddarināšanā ar izskaņu un priedēkli. 

 Analizēt vienas saknes vārdus, mainot galotnes. 

 Turpināt veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets un 

izteicējs. 

 Vingrināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs, 

palīgloceklis- papildinātājs ko? kam? 

 Vingrināt veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 
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sakārtojuma saiklis - bet. 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem ar saikli- 

bet. 

 Turpināt veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma saikli - 

ja. 

 Veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- izsaukuma un vēlējuma. 

 Veidot priekšstatu par teikuma uzbūvi, ka teikums sastāv no vārdiem, vārdi no zilbēm, 

zilbes no skaņām. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 

                   3.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenitīvā un 

datīvā. 

 Vingrināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Vingrināties lietot kārtas skaitļa vārdus vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Turpināt vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes un nākotnes formā ar 

personas vietniekvārdiem (es, mēs, tu, jūs, viņš, viņa, viņi, viņas). 

 Rosināt vārdu darināšanā ar izskaņu un priedēkli. 

 Rosināt vārdu darināšanā darinot salikteņus. 

 Vingrināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs un 

apstākļa palīglocekļi: vietas kur?, laika kad?, veida kā?, cēloņa kāpēc?, mēra cik? 

 Attīstīt prasmi veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 

sakārtojuma saikļi- un, bet. 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem ar 

saikļiem- bet, un. 

 Turpināt veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma saikļi- 

lai, ja. 

 Veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- vēlējuma un rosinājuma. 

 Veidot priekšstatu par teikuma uzbūvi, ka teikums sastāv no vārdiem, vārdi no zilbēm, 

zilbes no skaņām. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 
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Gramatiski pareizas runas veidošana  
(ar krievu valodas apmācību) 

 

5-6 gadi               IV  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenetīvā un 

datīvā. Ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек. 

 Vingrināt pareizi lietot nelokāmos lietvārdus. Пальто, пианино, кофе, панно, кенгуру, 

киви, шоссе и т.д. 

 Vingrināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Звонкий – звонче; 

Красивый – красивее. Темно – темнее. 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (с, на,у, в, к, за, из, под, из-за, из-под, справа, слева). 

 Veidot darbības vārdu pagātnes un nākotnes formas. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes un nākotnes formā ar 

personas vietniekvārdiem (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они). 

 Rosināt vārdu darināšanā ar izskaņu. (-ик- ; --ин- ; -инк- ; -ичк- ; -очк- ; - ечк-) (лес – 

лесок – лесочек) Весѐлый – весельчак; Продавать – продавец; Пила – пилит; соль – 

солит; Лѐгкий – легко Мама – мамина шляпа (-ий, -ья, - ье) Заяц – заячья, заячий, 

заячьи. 

 Vingrināt vārdu darināšanu no trauku nosaukumiem . Хлебница, сахарница, сухарница 

супница, солонка. 

 Vingrināt vārdu darināšanu – darinot salikteņus - пыль сосѐт – пылесос. 

 Vingrināt vārdu darināšanā ar priedēkliю Летает  - влетает – вылетает; Бежал – 

забежал -  подбежал. 

 Turpināt veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets un 

izteicējs. 

 Rosināt veidot teikumus izmantojot vienlīdzīgus teikuma locekļus.  На столе стоят… 

(чайник, чашка, блюдце, ложка). 

 Vingrināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs, 

palīgloceklis-apzīmētājs: īpašību kакой? какая?какое?, piederību чей? чья? чьѐ? 

 Vingrināt veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 

sakārtojuma saiklis- и. 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem ar saikli- u 

 Turpināt veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma saiklis- 

что, чтобы. 

 Veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- jautājuma un izsaukuma. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 

                    2.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenшtīvā un 

datīvā. Рот – рты; ухо – уши; ком – комья. 

 Vingrināt pareizi lietot nelokāmos lietvārdus. 

 Vingrināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Turpināt vingrināt pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa formas saistījumā ar 
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prievārdiem kas norāda vietu. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes un nākotnes formā ar 

personas vietniekvārdiem (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они). 

 Rosināt vārdu darināšanā ar izskaņu.  

 Turpināt vārdu darināšanu ar dažādiem paņēmieniem. 

 Turpināt veidot vienkāršus nepaplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets un 

izteicējs. 

 Vingrināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs, 

palīgloceklis- papildinātājs что? кому? Vingrināt veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja 

dots sakārtota teikuma 1. daļa un sakārtojuma saiklis –и, а,  но. 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem ar saikli- и, 

а, но. Turpināt veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma 

saikli – если. 

 Veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- izsaukuma un vēlējuma. 

 Veidot priekšstatu par teikuma uzbūvi, ka teikums sastāv no vārdiem, vārdi no zilbēm, 

zilbes no skaņām. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 

                   3.ceturksnis 

 Vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenitīvā un 

datīvā. 

 Vingrināt pareizi lietot nelokāmos lietvārdus. 

 Vingrināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Vingrināties lietot kārtas skaitļa vārdus vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Turpināt vingrināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitļa un daudzskaitļa formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes un nākotnes formā ar 

personas vietniekvārdiem (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они). 

 Turpināt vārdu darināšanu ar dažādiem paņēmieniem. 

 Rosināt vārdu darināšanā darinot salikteņus. 

 Vingrināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs 

un apstākļa palīglocekļi: vietas где?, laika когда?, veida как?, cēloņa почему?, mēra 

сколько? 

Attīstīt prasmi veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 

sakārtojuma saikļi- u, а, но. 

Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem ar saikļiem 

- u, а, но. 

Turpināt veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma saikļi- 

что, чтобы, если. 

Veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- vēlējuma un rosinājuma.  Будьте здоровы! 

Принеси мяч! 

Veidot priekšstatu par teikuma uzbūvi, ka teikums sastāv no vārdiem, vārdi no zilbēm, 

zilbes no skaņām. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 
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Skaņu izrunas kultūra (ar latviešu valodas apmācību) 

6-7 gadi               V  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Turpināt attīstīt artikulācijas aparātu precīzai līdzskaņu izrunai. 

 Izrunāt pareizi un skaidri visas dzimtās valodas skaņas, vārdus un frāzes atbilstoši latviešu 

literārās valodas prasībām. 

 Mācīt patvaļīgi mainīt balss stiprumu: runāt skaļi, klusi, čukstot. 

 Pilnveidot runas dzirdes attīstību: - prot saklausīt vārdā atsevišķas skaņas, 

- prast saklausīt pareizā secībā ikvienu skaņu vārdā, 

- noteikt skaņas atrašanās vietu vārdā: vārda sākumā, vidū un beigās. 

 Nostiprināt priekšstatus par patskaņiem un līdzskaņiem, mācīt izdomāt vārdus ar noteiktu 

skaņu. 

 Nostiprināt jēdzienus skaņa, vārds, patskaņi, līdzskaņi, divskaņi. 

 Diferencēt īsos un garos patskaņus, divskaņus, un diferencēt pēc dzirdes līdzskaņu kopas: 

p-b, t-d, s-z, z-ž, s-š, c-č, c-s, dz-z, dž-ž, k-g, ķ-č, ģ-dž., l-ļ,n-ņ,k-ķ,g-ģ, v-f,g-h.  

 Pilnveidot  vārdu ,kas sastāv no 4 skaņām, analīzes un sintēzes iemaņas (piem., lapa, kāja, 

māja, roka, apse, aita, iela utt.) 

                    2.ceturksnis 

 Turpināt attīstīt artikulācijas aparātu precīzai līdzskaņu izrunai. 

 Izrunāt pareizi un skaidri visas dzimtās valodas skaņas, vārdus un frāzes atbilstoši latviešu 

literārās valodas prasībām. 

 Pilnveidot iemaņas patvaļīgi mainīt balss stiprumu, augstumu un balss tembru. 

 Pilnveidot runas dzirdes attīstību: - prot saklausīt vārdā atsevišķas skaņas, 

- prot saklausīt pareizā secībā ikvienu skaņu vārdā, 

- noteikt skaņas atrašanās vietu vārdā: vārda sākumā, vidū un beigās. 

- prast noteikt skaņu kārtību vārdā: pirmā, otrā utt. 

 Pilnveidot iemaņas izdomāt vārdus ar noteiktu skaņu. 

 Nostiprināt jēdzienus skaņa, vārds, patskaņi, līdzskaņi, divskaņi. 

 Diferencēt īsos un garos patskaņus, divskaņus, un diferencēt pēc dzirdes līdzskaņu kopas: 

p-b, t-d, s-z, z-ž, s-š, c-č, c-s, dz-z, dž-ž, k-g, ķ-č, ģ-dž., l-ļ,n-ņ,k-ķ,g-ģ, v-f, g-h. 

 Pilnveidot  vārdu ,kas sastāv no 5 skaņām, analīzes un sintēzes iemaņas (piem, lapsa, vilks, 

spāre, klase, piens, čūska utt.). 

                   3.ceturksnis 

 Turpināt attīstīt artikulācijas aparātu precīzai līdzskaņu izrunai. 

 Izrunāt pareizi un skaidri visas dzimtās valodas skaņas, vārdus un frāzes atbilstoši latviešu 

literārās valodas prasībām. 

 Vingrināt balss stiprumu, runas tempu, skaļumu, atdarināt ar balsi dažādus jūtu stāvokļus. 

 Pilnveidot runas dzirdes attīstību: - prot saklausīt vārdā atsevišķas skaņas, 

- prastt saklausīt pareizā secībā ikvienu skaņu vārdā, 

- noteikt skaņas atrašanās vietu vārdā: vārda sākumā, vidū un beigās;  

- prot noteikt skaņu kārtību vārdā: pirmā, otrā utt. 

 Diferencēt īsos un garos patskaņus, divskaņus, un diferencēt pēc dzirdes līdzskaņu kopas: 

p-b, t-d, s-z, z-ž, s-š, c-č, c-s, dz-z, dž-ž, k-g, ķ-č, ģ-dž., l-ļ,n-ņ,k-ķ,g-ģ, v-f,g-h. 

 Nostiprināt  jēdzienus skaņa, vārds, patskaņi, līdzskaņi, divskaņi. 

 Pilnveidot  vārdu , kas sastāv no 6 un vairāk skaņām, analīzes un sintēzes iemaņas. 
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Skaņu izrunas kultūra (ar krievu valodas apmācību) 

6 – 7 gadi 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 
 Aktivizēt un pilnveidot artikulācijas aparāta kustīgumu. 

 Precizēt visu grupu skaņas izrunu vārdos, teikumos, īsos tekstos, brīvā runā. 

 Precizēt skaņas «j» izrunu zilbēs,  vārdos, teikumos, dzejoļos, īsos tekstos, spēlēs un brīvā 

runā. 

 Turpināt darbu ar runas elpošanas attīstīšanu, ar plūstošas runas veidošanu. 

 Mudināt patvaļīgi mainīt balss stiprumu: runāt skaļi, klusi, čukstot. 

 Attīstīt balss tembra nianses, pilnveidot mainīt toņa augstumu spēlēs un brīvā runā. 

 Veidot iemaņas runāt  mērenā tempā. 

 Turpināt  vingrināt dikciju un runas izteiksmīgumu.  

 Nostiprināt priekšstatus par patskaņiem un līdzskaņiem, mācīt izdomāt vārdus ar noteiktu 

skaņu. 

 Pilnveidot skaņu analīzes un sintēzes iemaņas ( piem., «дом», «мак», «осы».) 

                    2.ceturksnis 
 Turpināt aktivizēt un pilnveidot artikulācijas aparāta kustīgumu. 

 Turpināt visu nostādīto skaņu automatizāciju.  

 Turpināt precizēt skaņu: «ц», «ч», «щ», izrunu zilbēs, vārdos, teikumos, dzejoļos, īsos 

tekstos, spēlēs un brīvā runā. 

 Turpināt darbu ar runas elpošanas attīstīšanu un pilnveidošanu. 

 Pilnveidot iemaņas patvaļīgi mainīt balss stiprumu, augstumu un balss tembru. 

 Turpināt  vingrināt dikciju un runas izteiksmīgumu spēlēs un brīvā runā.   

 Pilnveidot iemaņas izdomāt vārdus ar noteiktu skaņu. 

 Vingrināt diferencēt līdzskaņus pēc akustiskām pazīmēm un pēc artikulēšanas. 

 Pilnveidot skaņu analīzes un sintēzes iemaņas vārdos, kuri sastāv no 4 skaņām: Piem., 

«лиса», «зима», «рука» utt. 

                   3.ceturksnis 
 Turpināt aktivizēt un pilnveidot artikulācijas aparāta kustīgumu. 

 Turpināt darbu ar skaņu automatizāciju un to ievešanu brīvā runā. 

 Turpināt darbu ar runas elpošanas attīstīšanu un pilnveidošanu. 

 Pilnveidot balss skanīgumu un kustīgumu  (ātra un viegla stipruma, augstuma, tembra maiņa). 

 Turpināt darbu ar dikciju un runas izteiksmīgumu. 

 Pilnveidot iemaņas izdomāt vārdus ar noteiktu skaņu. 

 Pilnveidot iemaņas noteikt skaņas vietu un kārtību vārdā. 

 Pilnveidot iemaņas diferencēt līdzskaņus pēc akustiskām pazīmēm un pēc artikulēšanas. 

 Pilnveidot skaņu analīzes un sintēzes iemaņas vārdos, kuri sastāv no 5 un vairākām skaņām: 

«трава», «миска», «калина» utt. 
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Vārdu krājuma paplašināšana un aktivizēšana 

 
                              6-7 gadi         V  Pakāpe 

                                    Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 
 Rosināt nosaukt savu vārdu, uzvārdu, adresi, valsti, kurā dzīvo. 

 Paplašināt vārdu krājumu ar tautas lietišķās mākslas izstrādājumu nosaukumiem (rokdarbi, 

rotasslietas, ādas izstrādājumi, audumi un c. )  

  Aktivizēt vārdus, kas apzīmē tuvākās un tālākas apkārtnes objektus, to  īpašības, dabas 

parādību pazīmes, dabas norises. 

 Rosināt interesēties par vārda nozīmi. 

 Pilnveidot prasmi lietot dažādus vārdus atbilstoši to nozīmei un kontekstam. 

 Rosināt apgūt valodas izteiksmes līdzekļus. 

                    2.ceturksnis 
 Paplašināt bērna priekšstatu par vārdu: 

- Priekšmeta, dzīvas būtnes nosaukums – lietvārds. 

- Nosauc darbību – darbības vārds. 

- Apzīmē priekšmeta, dzīvas būtnes īpašības – īpašības vārds. 

- Norāda vietu, laiku, veidu un mēru –apstākļa vārds. 

 Rosināt lietot vārdus atbilstoši nozīmei. 

 Rosināt lietot valodas izteiksmes līdzekļus. 

 Papildināt vārdu krājumu ar vārdiem, kas saistīti ar emocionālo stāvokli, rīcības motīviem, 

rakstura īpašībām. 

                   3.ceturksnis 
 Paplašināt bērna priekšstatu par vārdu: 

- Personu, noradāmie, piederības vietniekvārdi; 

- Prievārdi; 

- Antonīmi, sinonīmi;  

- Daudznozīmju vārdi;  

- Vispārinošie vārdi. 

 Veicināt patstāvīgi lietot apgūto vārdu krājumu runā. 

 Rosināt patstāvīgi lietot vārdus atbilstoši nozīmei. 

●   Rosināt lietot valodas izteiksmes līdzekļus. 
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Stāstītmācīšana 
6-7 gadi               V  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Turpināt attīstīt prasmi veidot dialogu. 

 Vingrināt izteiksmīgu dzejoļu deklamēšanu. 

 Vingrināt veidot stāstu pēc plāna vai shēmas, izmantojot dažādas gramatiskās formas un 

konstrukcijas. 

 Turpināt attīstīt stāstīt mācīšanas iemaņas: izdomāt saturu, izmantojot radošus uzdevumus: 

turpini, pabeidz u.t.t. 

 Rosināt atstāstīt reālu situāciju no dzīves. 

 Vingrinā patstāvīgi sastādīt aprakstošo vai sižeta stāstu pēc attēla vai attēlu sērijas, norādot 

darbības vietu un laiku, kā arī izdomāt notikumu, kas bija iepriekš. 

 Rosināt bērnus stāstos vai aprakstos izmantot paplašinātus teikumus, izmantojot īpašības 

vārdus. 

                    2.ceturksnis 

 Pievērst bērna uzmanību ainavu aprakstīšanai, mudināt saprast ainavas noskaņojumu, lietot 

tēlainus vārdus. 

 Attīstīt prasmi saistoši, pēctecīgi un izteiksmīgi atstāstīt literārus daiļdarbus bez pedagoga 

jautājumiem.  

 Vingrināt sastādīt sižeta stāstus, pasakas, saglabājot kompozīciju u stāstījuma izteiksmīgumu, 

dot aprakstus un personāžu raksturojumus, stāstos pēc rotaļlietām. 

 Pilnveidot prasmi veidot secīgu saistošu stāstu par situāciju no reālās dzīves, aprakstot labi 

pazīstamos notikumus un iespaidus. 

 Pilnveidot izteiksmīgas deklamēšanas spējas. 

 Rosināt bērnus pastāvīgi sacerēt stāstus, pasakas, dzejoļus un mīklas, pievēršot uzmanību 

izteiksmīgo līdzekļu izmantošanai. 

                   3.ceturksnis 

 Rosināt izmantot runā salikti pakārtoti teikumus. 

 Rosināt sastādīt radošus stāstus un pasakas. 

 Pilnveidot prasmi saistoši un pēctecīgi atstāstīt lietvārdus darbus bez pedagoga palīdzības, 

atstāstot personāžu dialogus un attainot personāžu raksturu. 

 Runājot par daiļdarbu vingrināt izmantot epitetus, metaforu, salīdzinājumus, personifikāciju. 

 Attīstīt paskaidrojošās runas prasmes un iemaņas rotaļu procesā (paskaidrot spēles 

noteikumus, darbības, aprakstīt rotaļas elementus u.t.t.). 

 Attīstīt prasmi novērtēt un analizēt vienaudžu paskaidrojumus pēc satura un struktūras 

(loģiskās pēctecības ievērošana). 

 Turpināt attīstīt monoloģisko runu caur pareizu, izteiksmīgu un pēctecīgu izteicienu 

patstāvīgā  stāsta veidošanā. 
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Gramatiski pareizas runas veidošana 
(ar latviešu valodas apmācību) 

 
6-7 gadi               V  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Turpināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenitīvā un datīvā. 

 Vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (uz,zem,aiz,pie, apakš, virs, no). 

 Vingrināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Veidot darbības vārdus pagātnes un tagadnes formas. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes un nākotnes formā ar 

personas vietniekvārdiem (es, mēs, tu, jūs, viņš, viņa, viņi, viņas). 

 Pilnveidot prasmi vārdu darināšanā ar izskaņu un priedēkli. 

 Turpināt analizēt vienas saknes vārdus, mainot galotnes.  

 Rosināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs, 

palīglocekļi: - apzīmētājs: īpašību kāds? Kāda?; piederību kurš? kura?; papildinātājs ko? 

kam?; apstākļi: vietas kur? laika kad? veida kā?cēloņa kāpēc? mēra cik? 

 Nostiprināt vienkāršu nepaplašinātu teikumu veidošanu, ja dots teikuma priekšmets un 

izteicējs. 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 

sakārtojuma saikļi- un, bet, taču. 

 Vingrināt veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma saikļi- 

ka, lai. 

 Rosināt veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- jautājuma un izsaukuma. 

 Veidot priekšstatu par teikuma uzbūvi, ka teikums sastāv no vārdiem, vārdi no zilbēm, 

zilbes no skaņām. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 

                    2.ceturksnis 

 Turpināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenitīvā un datīvā. 

 Vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (uz,zem,aiz,pie, apakš, virs, no). 

 Vingrināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Veidot darbības vārdus pagātnes un tagadnes formas. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes un nākotnes formā ar 

personas vietniekvārdiem (es, mēs, tu, jūs, viņš, viņa, viņi, viņas). 

 Pilnveidot prasmi vārdu darināšanā ar izskaņu un priedēkli. 

 Turpināt analizēt vienas saknes vārdus, mainot galotnes. 

 Rosināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs, 

palīglocekļi: apzīmētājs: īpašību kāds? kāda? piederību kurš? kura? papildinātājs ko? 

kam? apstākļi: vietas kur? laika kad? veida kā? cēloņa kāpēc? mēra cik? 

 Nostiprināt vienkāršu nepaplašinātu teikumu veidošanu, ja dots teikuma priekšmets un 

izteicējs. 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 



 49 

sakārtojuma saikļi- un, bet, taču. 

 Vingrināt veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma saikļi- 

ka, lai. 

 Rosināt veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- jautājuma un izsaukuma. 

 Veidot priekšstatu par teikuma uzbūvi, ka teikums sastāv no vārdiem, vārdi no zilbēm, 

zilbes no skaņām. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 

                   3.ceturksnis 

 Turpināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenitīvā un datīvā. 

 Vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem. 

 Turpināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Vingrināties lietot kārtas skaitļa vārdus vienskaitlī un daudzskaitlī. 

 Turpināt veidot darbības vārdus pagātnes, tagadnes un nākotnes formas. 

 Veidot darbības vārda pavēles un īstenības izteiksmi. 

 Pilnveidot prasmi vārdu darināšanā, darinot salikteņus. 

 Turpināt analizēt vienas saknes vārdus, mainot galotnes. 

 Rosināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs, 

palīglocekļi: apzīmētājs: īpašību kāds? kāda? piederību kurš? kura? papildinātājs ko? 

kam? apstākļi: vietas kur? laika kad? veida kā? cēloņa kāpēc? mēra cik? 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 

sakārtojuma saikļi- un, arī, bet, taču, tomēr. 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem ar saikļiem 

- bet, un. 

 Vingrināt lietot saliktus sakārtotus teikumus, izmantojot īpašības vārdu salīdzināmās 

pakāpes ar sakārtojuma saikļiem- arī, taču, tomēr. 

 Turpināt prasmi veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma 

saikļi: ka, lai, ja, vai. 

 Rosināt veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- vēlējuma un rosinājuma. 

 Turpināt veidot priekšstatu par teikuma uzbūvi, ka teikums sastāv no vārdiem, vārdi no 

zilbēm, zilbes no skaņām. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 
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Gramatiski pareizas runas veidošana  
(ar krievu valodas apmācību) 

 

6-7 gadi               V  Pakāpe 

Runas attīstīšana 

 
                    1.ceturksnis 

 Turpināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenitīvā un datīvā. 

 Vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem kas norāda vietu (через, сквозь, между, из, за, под, из-за, из-под). 

 Vingrināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Veidot darbības vārdus pagātnes un tagadnes formas. 

 Vingrināt veidot darbības vārda pavēles izteiksmi vienskaitlī un daudzskaitlī 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes un nākotnes formā ar 

personas vietniekvārdiem (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они). 

 Turpināt vārdu darināšanu ar dažādiem paņēmieniem: Красивый – красавец; Трудится – 

трудяга; Дуб – дубовая; - театр – театральная; Здесь – здешний; Лето – летний – 

глина – глиняный Забежал – прибежал – отбежал – оббежал. 

 Vingrināt vārdu darināšanu – darinot salikteņus (длинный клюв – длинноклювый). 

 Turpināt analizēt vienas saknes vārdus. (позвонить, звонок, звонкий, - звон). 

 Rosināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs, 

palīglocekļi: apzīmētājs: īpašību какой? какая?какое? piederību чей? чья?чьѐ? 

papildinātājs чтo? кому? apstākļi: vietas где? laika когда? veida как? cēloņa почему? 

mēra сколько? 

 Nostiprināt vienkāršu nepaplašinātu teikumu veidošanu, ja dots teikuma priekšmets un 

izteicējs.  

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 

sakārtojuma saikļi- и, а, но, или, тоже 

 Vingrināt veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma saikļi- 

(чтобы, что, если, потому что) 

 Rosināt veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- jautājuma un izsaukuma 

 Veidot priekšstatu par teikuma uzbūvi, ka teikums sastāv no vārdiem, vārdi no zilbēm, 

zilbes no skaņām. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 

                    2.ceturksnis 

 Turpināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenitīvā un datīvā 

 Vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem. 

 Turpināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Veidot darbības vārdus tagadnes un nākotnes formas. 

 Veidot darbības vārda īstenības izteiksmi. 

 Vingrināt veidot un lietot darbības vārdus tagadnes, pagātnes un nākotnes formā ar 

personas vietniekvārdiem (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они) 

 Turpināt vārdu darināšanu ar dažādiem paņēmieniem. 

 Pilnveidot prasmi vārdu darināšanā, darinot salikteņus. 

 Rosināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs, 

palīglocekļi: apzīmētājs: īpašību какой? какая?какое? piederību чейš? чья?чьѐ? 
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papildinātājs чтo? кому? Apstākļi: vietas где? laika когда? veida как? cēloņa почему? 

mēra сколько? 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 

sakārtojuma saikļiem-- и, а, но, или, тоже, так же. 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem ar saikļiem 

– и, а, но, или. 

 Vingrināt lietot saliktus sakārtotus teikumus, izmantojot īpašības vārdu salīdzināmās 

pakāpes ar sakārtojuma saikļiem - и, а, но, или, тоже, также. 

 Vingrināt prasmi veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma 

saikļi: (чтобы, что, если, потому что) 

 Rosināt veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- izsaukuma un vēlējuma. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt 

                   3.ceturksnis 

 Turpināt pareizi lietot lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī nominatīvā, ģenitīvā un datīvā. 

 Vingrināt pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas saistījumā ar 

prievārdiem. 

 Turpināt pareizi veidot īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 

 Vingrināt saskaņot kārtas skaitļa vārdus ar lietvārdiem. 

 Turpināt veidot darbības vārdus pagātnes, tagadnes un nākotnes formas 

 Veidot darbības vārda pavēles un īstenības izteiksmi. 

 Turpināt vārdu darināšanu ar dažādiem paņēmieniem. 

 Pilnveidot prasmi vārdu darināšanā, darinot salikteņus. 

 Turpināt analizēt vienas saknes vārdus, mainot galotnes. 

 Rosināt veidot vienkāršus paplašinātus teikumus, ja dots teikuma priekšmets, izteicējs, 

palīglocekļi: apzīmētājs: īpašību какой? какая?какое? piederību чей? чья?чьѐ? 

papildinātājs чтo? кому? Apstākļi: vietas где? laika когда? veida как? cēloņa почему? 

mēra сколько? 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus, ja dots sakārtota teikuma 1. daļa un 

sakārtojuma saikļi - и, а, но, или, тоже, также. 

 Turpināt veidot saliktus sakārtotus teikumus no diviem vienkāršiem teikumiem ar saikļiem 

- и, а, но, или.. 

 Vingrināt lietot saliktus sakārtotus teikumus, izmantojot īpašības vārdu salīdzināmās 

pakāpes ar sakārtojuma saikļiem - и, а, но, или, тоже, также. 

 Vingrināt lietot saliktus sakārtotus teikumus, izmantojot īpašības vārdu salīdzināmās 

pakāpes ar sakārtojuma saikļiem - и, а, но, или, тоже, также. 

 Turpināt prasmi veidot saliktus pakārtotus teikumus, ja dots virsteikums un pakārtojuma 

saikļi: (чтобы, что, если, потому что). 

 Rosināt veidot teikumus pēc izteikuma mērķa- vēlējuma un rosinājuma . 

 Turpināt veidot priekšstatu par teikuma uzbūvi, ka teikums sastāv no vārdiem, vārdi no 

zilbēm, zilbes no skaņām. 

 Rosināt saklausīt kļūdas un tās labot, veicināt vēlmi pareizi runāt. 
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