
 

LATGALES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA IESAKA: 

NODERĪGAS VIETNES MĀCĪBĀM ATTĀLINĀTI 

 

✓ VISS MĀCĪBU SATURS 

✓ LATVIEŠU VALODA 

✓ LATVIEŠU LITERATŪRA 

✓ LATVIJAS VĒSTURE 

✓ MATEMĀTIKA 

✓ KRIEVU VALODA 

✓ FIZIKA 

✓ ĶĪMIJA 

✓ DABASZINĪBAS 

✓ ĢEOGRĀFIJA 

✓ ANGĻU VALODA 

✓ MŪZIKA 

 

Vietne Mājaslapas adrese Iespējas 

VISS MĀCĪBU SATURS 

 

uzdevumi.lv 

 

• Viss mācību saturs no 1. līdz 12. klasei 

• Virtuālā skola – teorija, uzdevumi, pārbaudes darbi 

• Maksas pakalpojums “PROF” – nodrošina pieeju 

uzdevumu pareizajām atbildēm, risinājuma soļiem un 

valsts pārbaudes darbiem sadaļā “Virtuālā skola” 

 

maconis.zvaigzne.lv 

 

• Apgāda Zvaigzne ABC digitālais saturs attālinātam 

mācību procesam bez maksas līdz 30. jūnijam 

• Mācību un skolotāju grāmatas, darba lapas un 

pārbaudes darbi no sākumskolas līdz vidusskolai 

• Interaktīvs materiāls latviešu valodas apguvei 

sākumskolā un fizikas kursam vidusskolā 

• Tiešsaistes testi matemātikā 9. klasei un vidusskolai 

• Tiešsaistes vingrinājumu krājums angļu valodā 

http://www.uzdevumi.lv/
https://maconis.zvaigzne.lv/


 

 

soma.lv 

 

• Ārkārtas situācijas laikā Latvijas skolotājiem, 

skolēniem un vecākiem ar E-klase vai MyKoob pasi 

bezmaksas piekļuve visiem digitālā mācību satura 

platformas resursiem 

• Mācību saturs no pirmsskolas līdz vidusskolai 

• Viedgrāmatas, e-grāmatas, mācību video, metodiskie 

līdzekļi, drukājamas un interaktīvas darba lapas 

 

tavaklase.lv 

• Valsts izglītības satura centra veidots izglītojošs TV 

kanāls ar iespēju noskatīties atkārtojumus vietnē 

www.tavaklase.lv 

• 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli dažādos 

priekšmetos un dažādām klasēm 

 

 

enciklopedija.lv 

• Enciklopēdija piedāvā 1713 oriģinālus šķirkļus par 

visaptverošām tēmām 

• Augstticams saturs 

• Enciklopēdijas saturs tiek arvien papildināts 

 

 

bit.ly/3euQ1yi 

• Krāsojamās un uzdevumu lapas dažādos priekšmetos 

pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem 

 

 

khanacademy.org 

• Bezmaksas izglītības vietne angļu valodā 

• Materiāli skolēniem, skolotājiem un vecākiem 

• Dažādi mācību priekšmeti visām vecuma grupām 

 

https://soma.lv/
https://www.tavaklase.lv/
http://www.tavaklase.lv/
https://enciklopedija.lv/
https://bit.ly/3euQ1yi
https://www.khanacademy.org/


 

LATVIEŠU VALODA 

 

letonika.lv 

 

• Vārda analīze 

• Valodas uzziņas – vārdšķiras un gramatika 

• Sinonīmu vārdnīca 

• Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca 

 

valodasrokasgramata.lv 
• Elektroniska latviešu valodas rokasgrāmata 

• Sākotnēji ieteicams iepazīties ar lietošanas pamācību 

 

maciunmacies.valoda.lv 

• Latviešu valodas aģentūras vietne valodas mācīšanai 

un apguvei 

• Interaktīvi mācību materiāli un spēles latviešu valodas 

apguvei tiešsaistē četrās vecuma grupās: līdz 6, 7-11, 

12-15 un 16+ 

• Lejupielādējami mācību materiāli latviešu valodas 

apguvei un bilingvālām mācībām citos priekšmetos 

 

epupa.valoda.lv 
• Elektroniska latviešu valodas vārdnīca 7.–12. klases 

mazākumtautību skolēniem 

 

talmaciba-

84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html 

• Rīgas 84. vidusskolas sagatavotie tālmācības materiāli 

latviešu valodā 1.-4. klasei 

•  Iekļauti stundas mācību plāns, darba lapa, PowerPoint 

prezentācija un video 

https://www.letonika.lv/
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=5&r=1100
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=5&r=36
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=5&r=1108
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=1107
http://valodasrokasgramata.lv/
http://valodasrokasgramata.lv/userguide
https://maciunmacies.valoda.lv/
http://epupa.valoda.lv/
http://talmaciba-84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html
http://talmaciba-84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html


 

 
https://artermini.lv/ 

• Termini latviešu valodā ar tulkojumu krieviski un 

angliski 

• Terminu skaidrojumi un ilustratīvi attēli 

 

hugo.lv 

• Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju 

platforma 

• Nodrošina automatizētu tulkošanu, runas atpazīšanu 

un runas sintēzi 

• Tulko tekstus, dokumentus un tīmekļa vietnes 

• Īpaši izstrādāta latviešu valodai 

• Tulkošana latviešu valodā no angļu un krievu valodas 

LATVIEŠU LITERATŪRA 

 

letonika.lv 

• Lasītava – latviešu daiļliteratūra 5.-12. klašu 

skolēniem 

• Bibliotēku un skolu mape 

• Latviešu kultūras kanona grāmatas 

• Dzejas vārdnīca 

• Raiņa un Aspazijas virtuālais muzejs Lugāno 

 

filmas.lv 

 

• Vairāk nekā 170 filmas bez maksas skatāmas visā 

Latvijas teritorijā 

• Izlase “Kino skolās tiešsaistē” – 44 filmas ar materiālu 

skolotājiem un darba lapām skolēniem 

https://artermini.lv/
https://hugo.lv/lv
https://www.letonika.lv/
https://www.letonika.lv/literatura/default.aspx
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=3
https://www.letonika.lv/kolekcija/?id=kanons&s=literatura
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=4
http://www.arlugano.lv/lv/home
https://www.filmas.lv/


 

 
3td.lv 

• Vairāk nekā 300 grāmatas latviešu valodā – 

oriģinālliteratūra un tulkojumi 

• Pieejama reģistrētiem publisko bibliotēku lietotājiem, 

sīkāk par attālinātu reģistrēšanos bibliotēkā – šeit. 

LATVIJAS VĒSTURE 

 

letonika.lv 

• Četri vēstures testi 9. klasei zināšanu pārbaudei pirms 

eksāmena 

• Latvijas vēstures enciklopēdija 

• Vēstures enciklopēdijas laika karte 

• Sendienu Latvija attēlos 

• Latviešu tautas tradīcijas 

• Vēstures enciklopēdijas video 

 

ltv.lsm.lv/lv/berniem/vestures-

skolotajs/visi 

• Ekspedīciju formātā veidots raidījumu cikls ar vecāko 

klašu skolēnu komandu piedalīšanos, kas piedāvā 

ceļojumu laikā no 9. līdz 20. gadsimtam 

• Pieejami 15 raidījumi 

 

zudusilatvija.lv 

• Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas projekts, kurš 

apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu 

skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām 

• Digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un 

fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām, kā 

arī objektu apraksti 

https://www.3td.lv/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7141
https://www.letonika.lv/
https://www.letonika.lv/vesture.aspx
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=2
https://www.letonika.lv/article.aspx?id=laikakarte
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=3&r=1101173
https://www.letonika.lv/kolekcija/?id=kanons&s=tradicijas
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=3&r=11022&f=1
https://ltv.lsm.lv/lv/berniem/vestures-skolotajs/visi/
https://ltv.lsm.lv/lv/berniem/vestures-skolotajs/visi/
https://zudusilatvija.lv/


 

 

emuzejs.lnvm.lv 

• Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas 

digitālās lietotnes 

- Latvijas senvēsture no akmens laikmeta līdz 13. 

gs. 

- Nauda un vara Latvijā 16.-18. gs. 

- Modernizācija 19. gs. 

- “Dauderu” nama vēsture 

MATEMĀTIKA 

 

siic.lu.lv/mat/e_dzm.html 

 

siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-

9/materiali-matematika 

• Elektroniskie atbalsta materiāli matemātikā 7.-9. 

klasei 

• Atbalsta materiāli matemātikā 10.-12. klasei 

• Vizuālie atbalsta materiāli matemātikā 7.-9. klasei 

 

nms.lu.lv 

• Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes 

matemātikas skola 

• Daudzu gadu matemātikas olimpiāžu un konkursu 

teorētiskais materiāls, uzdevumi un atrisinājumi 

• Bibliotēka – uzdevumu krājumi, tematiskie materiāli, 

augstākā matemātika, materiāli svešvalodā 

 

 

kengurs.lv 

• Starptautiska matemātikas konkursa vietne 

• Pieejams uzdevumu arhīvs ar atbildēm, sākot no 

2012. gada 

https://emuzejs.lnvm.lv/
https://emuzejs.lnvm.lv/apps/arheologija/
https://emuzejs.lnvm.lv/apps/arheologija/
https://emuzejs.lnvm.lv/apps/numismatika/
https://emuzejs.lnvm.lv/apps/gadsimts/
https://emuzejs.lnvm.lv/apps/dauderi/#/
https://www.siic.lu.lv/mat/e_dzm.html
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-matematika/
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-matematika/
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/matematika1.html
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/matematika1.html
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-matematika/
http://nms.lu.lv/
http://nms.lu.lv/biblioteka/uzdevumu-krajumi/
https://www.kengurs.lv/lv/
https://www.kengurs.lv/lv/uzdevumu-arhivs


 

 

talmaciba-

84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html 

• Rīgas 84. vidusskolas sagatavotie tālmācības materiāli 

matemātikā 1.-4. klasei 

•  Iekļauti stundas mācību plāns, darba lapa, PowerPoint 

prezentācija un video 

 

 

cirkulis.lv/matematika-spele-tiessaiste 

 
• Matemātika – spēle tiešsaistē. No 5 gadiem 

 
geogebra.org • Vietne matemātikas apguvei interaktīvi (angļu val.) 

FIZIKA 

 

siic.lu.lv/mat/e_dzm.html 

 

siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-

9/materiali-fizika 

 

• Elektroniskie atbalsta materiāli fizikā 8.-9. klasei 

• Atbalsta materiāli fizikā 10.-12. klasei 

• Vizuālie atbalsta materiāli fizikā 8.-9. klasei 

 

fizmix.lv 

 

• Fizmix tēmas un eksperimenti pamatskolai un 

vidusskolai 

• Fizmix raksti žurnālam “Ilustrētā Junioriem” 

 

read2do.eu/lv 

• Noderīgi, praktiski eksperimenti atbilstoši 8.-10. klašu 

fizikas un ķīmijas mācību programmām 

• Izproti sarežģīto vienkārši 

http://talmaciba-84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html
http://talmaciba-84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html
https://www.cirkulis.lv/matematika-spele-tiessaiste/
https://www.geogebra.org/
https://www.siic.lu.lv/mat/e_dzm.html
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-fizika/
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-fizika/
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/fizika.html
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-fizika/
https://www.fizmix.lv/
https://read2do.eu/lv


 

 

bit.ly/34AvUtP • Fizika mēģinājumos un eksperimentos (krievu val.) 

ĶĪMIJA 

 

siic.lu.lv/mat/e_dzm.html 

 

siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-

9/materiali-kimija 

 

• Elektroniskie atbalsta materiāli ķīmijā 8.-9. klasei 

• Atbalsta materiāli ķīmijā 10.-12. klasei 

• Vizuālie atbalsta materiāli ķīmijā 8.-9. klasei 

 

read2do.eu/lv 

• Noderīgi, praktiski eksperimenti atbilstoši 8.-10. klašu 

fizikas un ķīmijas mācību programmām 

• Izproti sarežģīto vienkārši 

 

ptable.com/#Writeup/Wikipedia 

• Ķīmisko elementu periodiskā tabula 

• Uzklikšķinot uz elementa, atveras Vikipēdijas lapa ar 

informāciju par šo elementu 

DABASZINĪBAS 

 

latvijasdaba.lv 

 

• Sugu enciklopēdija latvijasdaba.lv ir apjomīgākā 

brīvpieejas datu krātuve internetā par Latvijā 

sastopamajām sēņu, augu un dzīvnieku sugām 

• Ziņas par gandrīz 5500 sugām, kuras ilustrē apmēram 

8000 zīmējumi vai fotoattēli 

https://bit.ly/34AvUtP
https://www.siic.lu.lv/mat/e_dzm.html
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-kimija/
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-kimija/
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/kimija.html
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-kimija/
https://read2do.eu/lv
https://ptable.com/#Writeup/Wikipedia
https://www.latvijasdaba.lv/


 

 

letonika.lv • Meža enciklopēdija 

 

siic.lu.lv/mat/e_dzm.html 

 

siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-

9/materiali-biologija 

 

• Elektroniskie atbalsta materiāli bioloģijā 7.-9. klasei 

• Atbalsta materiāli bioloģijā un dabaszinībās 10.-12. 

klasei 

• Vizuālie atbalsta materiāli bioloģijā 7.-9. klasei 

 

talmaciba-

84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html 

• Rīgas 84. vidusskolas sagatavotie tālmācības materiāli 

dabaszinībās 1.-4. klasei 

•  Iekļauti stundas mācību plāns, darba lapa, PowerPoint 

prezentācija un video 

 

ldf.lv 

 

• Tiešraides no dažādu putnu ligzdām 

- Jūras ērgļa ligzda Durbē 

- Jūras ērgļa ligzda Slīteres nacionālajā parkā 

- Melnā stārķa ligzda Siguldas novadā 

 

lvm.lv 

 

• Tiešraides no dažādu putnu ligzdām 

- Klinšu ērgļa ligzda Latvijas valsts mežu 

valdījumā 

- Mazā ērgļa ligzda Betiņsalā 

https://www.letonika.lv/
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=7
https://www.siic.lu.lv/mat/e_dzm.html
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-biologija/
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-biologija/
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/biologija.html
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/7-9/materiali-biologija/
http://talmaciba-84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html
http://talmaciba-84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html
https://www.ldf.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=uAgwWCdBygk
https://www.youtube.com/watch?v=-aSdIz1PUwQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4Pu2LYOnF44&feature=emb_logo
https://www.lvm.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=mW5quD6bB2c
https://www.youtube.com/watch?v=mW5quD6bB2c
https://www.youtube.com/watch?v=pv_zBRqVSBg


 

 

dabasdati.lv 

 

• Dabas novērojumu portāls, kurā ikviens aicināts 

dalīties savos novērojumos dabā – ziņot par savvaļas 

augiem, dzīvniekiem un citiem organismiem 

 

putni.lv • Attēli un informācija par dažādām putnu sugām 

 

visiputni.lv 

• Sadaļa SISTEMĀTIKA palīdzēs atpazīt visas Latvijas 

putnu sistemātikā iekļautās sugas ar fotogrāfiju, balss 

failu un nelielu aprakstu palīdzību 

• Putnu anatomija, migrācija un paradumi 

• Iespēja sekot līdzi putnu gredzenošanai 

 

zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/ar-

cienu-par-partiku 

• Biedrības “Zaļā brīvība” veidota vietne, kurā iekļauti 

interaktīvi globālās izglītības mācību resursi par 

pārtikas atkritumu mazināšanu 

• Pārtikas atkritumu mazināšanas ceļvedis, gardēžu 

piezīmju grāmata, ieteikumi, kā veidot pārtikas apriti 

mājsaimniecībā 

• Video animācijas par pārtikas ražošanas ietekmi uz 

mežu, bitēm un ūdeni 

• Video padomi par gudru iepirkšanos, pārtikas 

uzglabāšanu un saldēšanu, kā arī ēdiena pārpalikumu 

saprātīgu izmantošanu 

https://dabasdati.lv/lv/?links=lv/
http://www.putni.lv/
http://visiputni.lv/
https://www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/ar-cienu-par-partiku/
https://www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/ar-cienu-par-partiku/


 

ĢEOGRĀFIJA 

 

geographie-spiele.com 

 

• Vairāk nekā 25 tiešsaistes ģeogrāfijas spēles dažādiem 

zināšanu līmeņiem (vācu val.) 

- Eiropas pilsētu atzīmēšana kartē 

- Pasaules pilsētu atzīmēšana kartē 

- Eiropas valstu atrašana kartē 

- Eiropas Savienības valstu atrašana kartē 

- Pasaules valstu karogu viktorīna 

- Pasaules galvaspilsētu viktorīna 

 

 

europa.eu/learning-corner/play-

games_lv 

 

 

• Interaktīvas spēles, viktorīnas un puzles par Eiropas 

Savienību 

• Dažādām vecuma grupām un zināšanu līmeņiem 

 

 

alas.lv • Apkopota informācija par Latvijas alām 

 

ezeri.lv 

 

• Interaktīva vide, kurā apkopota gandrīz visa 

informācija par Latvijas ezeriem 

• Datubāzē patlaban ir atrodama informācija par 3473 

ezeriem – interaktīva karte un fotoattēli, informācija par 

floru, faunu 

 

https://www.geographie-spiele.com/
https://www.geographie-spiele.com/geographie-spiele-Stadte-Europas-Junior-_pageid45.html
https://www.geographie-spiele.com/geographie-spiele-Stadte-der-Welt-_pageid47.html
https://www.geographie-spiele.com/geographie-spiele-Stadte-Europas-Junior-_pageid45.html
https://www.geographie-spiele.com/geographie-spiele-Lander-der-Europaischen-Union-_pageid111.html
https://www.geographie-spiele.com/geographie-spiele-Flaggen-der-Welt-_pageid95.html
https://www.geographie-spiele.com/geographie-spiele-Hauptstadte-der-Welt-_pageid96.html
https://europa.eu/learning-corner/play-games_lv
https://europa.eu/learning-corner/play-games_lv
http://www.alas.lv/
https://www.ezeri.lv/


 

ANGĻU VALODA 

 

engvid.com 

 

• Angļu valoda pašmācības ceļā 

• Pieredzējušu pasniedzēju videolekcijas par gramatiku, 

leksiku, izrunu 

• Testi un uzdevumi 

 

learn-english-online.org 

 

• Angļu valoda pašmācības ceļā 

• Dažādiem zināšanu līmeņiem 

• Gramatika ar piemēriem, izrunas vingrinājumi 

 

www.duolingo.com 

• Angļu valoda pašmācības ceļā 

• Dažādiem zināšanu līmeņiem 

• Testi un uzdevumi 

• Mācībām, karjerai, pašattīstībai 

• Iespēja apgūt arī citas valodas 

 
oxfordlearnersdictionaries.com 

• Skaidrojoša angļu valodas vārdnīca 

• Izruna un vārdu lietojuma piemēri 

 

mes-games.com 

• Bezmaksas angļu valodas pašmācības spēles, 

gramatikas spēles, vārdu krājuma papildināšana, izruna, 

lasīšana u.c. 

 

funbrain.com 

• Bezmaksas izglītojoša vietne bērniem angļu valodā 

• Spēles, grāmatas, komiksi un video lasīšanas, 

rakstīšanas un matemātikas prasmju uzlabošanai 

 

https://www.engvid.com/
http://www.learn-english-online.org/
http://www.duolingo.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.mes-games.com/
https://www.funbrain.com/


 

KRIEVU VALODA 

 

gramota.ru 

• Informācijas un uzziņu vietne krievu valodai 

• Vārdnīcas, bibliotēka, valodas uzziņas 

• Mācību grāmatas tiešsaistē, lingvistikas uzdevumi 

 

 

kids.teatr-live.ru • Bērnu teātru izrādes tiešsaistē (krievu val.) 

 

cinema.mosfilm.ru 

• Kinostudijas «Мосфильм» kinoteātris tiešsaistē 

• Iespēja bez maksas noskatīties kinostudijā uzņemtās 

filmas no 1923. līdz 2019. gadam (krievu val.) 

MŪZIKA 

 

dziesmusvetki.lndb.lv 

• Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resurss 

• Plaša informācija un vēstures liecības attēlos par 

latviešu Dziesmu un deju svētkiem no 1873. līdz 2018. 

gadam 

http://gramota.ru/
https://kids.teatr-live.ru/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/?fbclid=IwAR0SBJeZWY2twkU5g3EzThT9BnGNOVUiVaqkxSXgxEGwSL48itipECqvmjY
https://cinema.mosfilm.ru/
https://dziesmusvetki.lndb.lv/


 

 

lcb.lv/dziesmotalatgale 

• Latgales Centrālās bibliotēkas multimediju resurss 

• Plaša informācija par Latgales dziesmu svētkiem no 

1940. līdz 2010. gadam 

• Video un fotomateriāli, dziesmas, dalībnieku atmiņas 

 

tautasmuzikasinstrumenti.lv 

• Latviešu tradicionālie mūzikas instrumenti un 

skaņurīki 

• Apkopota informācija par mūzikas instrumentu 

meistariem un skolotājiem 

 

zinzinitis.lv/orkestra-skola 

• Iespēja patstāvīgi iepazīt simfoniskā orķestra sastāvu, 

aplūkot katru no instrumentiem tuvplānā, dzirdēt tā 

skanējumu un pat izjaukt tos pa sastāvdaļām 

• Katram instrumentam pievienots arī neliels mūziķa 

stāstījums 

 

classicsforkids.com 
• Spēles, viktorīnas, kā arī informācija un audiomateriāli 

bērniem par klasisko mūziku (angļu val.) 

 

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
https://www.tautasmuzikasinstrumenti.lv/
http://zinzinitis.lv/orkestra-skola
https://www.classicsforkids.com/

