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Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās. 

Izstrādāti, pamatojoties uz: 

• Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai vadlīnijam. 

• https://www.skola2030.lv Pirmsskolēna mācīšanās attālināti mājās ieteikumiem. 

 
Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. 

• Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās:  

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be 

• Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās: Solvitas Lazdiņas ieteikumi: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas 

 

• Ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālinātu mācību procesu: 

Ieteikumus vecākiem varat lejuplādēt PDF formātā šeit. 

• Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta 

cēlienu no plkst. 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam. Zemāk dots pirmās nedēļas – no 23. līdz 27. martam – raidījumu laika plānojums. 

Arī nākamo nedēļu programma tiek veidota pēc līdzīga principa –  no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem 

par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni.  

            LTV7 programmas plānojums 

           6.30–8.26 (izņemot pirmdienu, kad garums ir 6.30–8.49) PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNI 

           Eiropas izglītojošās animācijas filmas “Rūcīšu skola”, “Pelēns Tips”, “Bings” un LTV oriģinālraidījums “Kas te? Es te!” 

           https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te 

https://www.skola2030.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Attālināta_mācīšanās_vecākiem_final.pdf
https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te
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         Mēneša temats: “Pavasara pārsteigums”  

 

   Nedēļas temats: “Zied visa pasaule” 

 

           Periods: 18.05.2020-22.05.2020 

 

    

          Sasniedzamais rezultāts: Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem. 

 

 

 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība. Iespējama vecāku darbība bērna atbalstam. 
 

 Klausās tekstu, kas tiek lasīts dažādās intonācijās 

un dzirdēto attēlo zīmējumā.  

 

Paskaidro savu secību, kādus rezultātus vēlas 

sasniegt.  

 

Patstāvīgi zīmē un glezno, līmē, griež dažādas 

formas.  

 

Vēro un nosauc dažādas dabas parādības, 

piemēram, lietus, sniegs, migla, varavīksne, vējš. 

Īsi raksturo dabas parādības (stiprs vējš, dziļš 

sniegs). 
 

 

Aicina saziņā saklausīt dažādas intonācijas un pamatot savu 

viedokli.  

 

Uzmundrina un iedrošina bērnu darboties pašam. Jautā ko 

un kāpēc viņš dara.  

 

Rosina bērnus eksperimentēt ar krāsām, līnijām, 

materiāliem.  

 

Vecāks pievērš bērna uzmanību dabas parādībām. Dod 

laiku vērošanai, jautājumu uzdošanai. 
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Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus. Veic darbības 

ar dažādiem priekšmetiem telpā attiecībā pret sevi 

vai objektu – novieto virs, zem, aiz, pie, blakus. 

 

 Mācās pastāstīt par savas ieceres īstenošanas 

procesu un rezultātu.  

 

Ikdienā veido veselīgu dzīvesveidu – izvēlas 

veselīgu uzturu, piedalās fiziskajās aktivitātēs. 

 
     

 
 
 
 

  

 

Piedāvā dažādas rotaļas, piemēram, meklēt, kur atrodas 

kāds priekšmets vai vismīļākā rotaļlieta.  

 

 

 

 

 Rosina stāstīt par ieceres īstenošanās soļiem.  

 

 

Rosina pastāstīt kā veidot veselīgu dzīvesveidu. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas)                                                                                             

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm)  

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām) 

 

 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu)                                          

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

(J. Bērziņa) 

 

Labrīt tev, (norāda ar abām rokām uz citiem) 

Labrīt man, (norāda ar abām rokām uz sevi) 

Labrīt manam kaimiņam! (paklana ar galvu pa labi, pa kreisi) 
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai:  

Kāpēc saule un mēness dzīvo debesīs. 
 
 
 Pirms daudziem gadiem saule un ūdens bija lieli draugi, un abi dzīvoja uz zemes kopā. Saule visai bieži mēdza viesoties pie ūdens, turpretim ūdens nekad neciemojās pie saules. Kad saule 
beidzot jautāja ūdenim, kāpēc tas viņu nekad  neapciemo, ūdens atbildēja, ka saules māja nav pietiekami liela, un, ja viņš atvestu līdzi vēl savus ļaudis, viņš izdzīvotu sauli ārā no savas 
mājas. 

Ūdens teica: „Ja tu vēlies, lai es tevi apciemotu, tev ir jāuzceļ ļoti liela māja, bet es tevi brīdinu, ka tā aizņems milzum daudz vietas, jo man ir pulka ļaužu.“ 

Saule apsolīja uzcelt ļoti lielu māju, un drīz pēc tam atgriezās mājās pie savas sievas mēness, kura, saulei atverot durvis, sagaidīja to ar plašu smaidu. Saule pastāstīja mēnesim, ko tā bija 
apsolījusi ūdenim, un nākamajā dienā uzsāka būvēt milzīgu māju, kurā bija paredzēts uzņemt savu draugu. 

Kad māja bija pabeigta, saule ielūdza ūdeni apciemot viņu. 

Kad ūdens ieradās pie mājas durvīm, viņš paaicināja pie sevis sauli un jautāja, vai viņš droši var nākt šajā mājā, un saule atbildēja: „Jā, nāc iekšā, mans draugs!“ 

Ūdens tad sāka ieplūst mājā kopā ar zivīm un visiem ūdens iemītniekiem. 

Drīz vien ūdens dziļums bija līdz ceļiem, un viņš jautāja saulei, vai tas joprojām var droši ienākt. Saule atkal atbildēja: „Jā, protams.“ Un, tā ūdens turpināja ieplūst mājā. 

Kad ūdens bija vienā līmenī ar cilvēka galvu, ūdens sacīja saulei, „Vai tu vēlies, lai vēl kādi no maniem ļaudīm ienāktu?“  un abi - gan saule, gan mēness atbildēja: „Jā,“ neapjauzdami, kas 
noticis. Ūdens turpināja plūst, līdz saulei un mēnesim bija jāmeklē glābiņš uz jumta. 

Atkal ūdens uzdeva to pašu jautājumu saulei un atkal saņēma to pašu atbildi. Cilvēki turpināja ierasties, un drīz ūdens pārpludināja jumta virsmu. Saule un mēness bija spiesti pacelties 
debesīs, kur tie dzīvo vēl šo baltu dienu. 

  

Kaķis un lapsa 
Reiz kādam zemniekam bij kaķis, bet nu tāds resgalis, ka taisni bēdas! Apnika viņš zemniekam. Tas domāja, domāja, paņēma kaķi, ielika maisā un nesa uz mežu. Aiznesa un atstāja mežā, 
lai iet bojā. 

Kaķis staigā, staigā apkārt, līdz atrod mežsarga mājiņu. Uzlien bēniņos un gulšņā, bet kad sagrib ēst, iet ķert peles un putniņus, pieēdas un kāpj atkal bēniņos bez bēdu. 

Reiz iet kaķis staigāt, pretī nāk lapsa un brīnās: 

Saki, brašuli, kas tāds esi, kādi vēji tevi šurp atpūtuši un kādā vārdā lai tevi godina? 

Kaķis uzmet kūkumu un atbild: 
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Esmu no Sibīrijas mežiem sūtīts jums par stārastu, un sauc mani Kotofejs Ivanovičs. 

Ak, Kotofej Ivanovič, - lapsa saka, - nebija man par tevi zināms. Nāc pie manis ciemā! 

Kaķis aizgāja pie lapsas, viņa šo atved savā alā un cienā ar dažnedažādiem medījumiem, bet pati iztaujā: 

Vai tu, Kotofej Ivanovič, esi precēts vai vecpuisis? 

Vecpuisis, - saka kaķis. 

Arī es, lapsa, vēl meitās; ņem mani par sievu! 

Kaķis piekrita, un sāka viņi dzīrot un līksmoties. 

Nākamā dienā lapsa iet medībās, lai būtu ar jauno vīru ko ēst, kaķis paliek mājās. Skrien lapsa, ceļā gadās vilks un sāk lapsu apcelt: 

Kur tu, kūmiņ, biji palikusi? Mēs visas alas pārmeklējām, tevi neredzējām. 

Laid, duraks tāds! Ko piesienies? Es vairs neesmu lapsas jaunkundze, bet gan precēta sieva. 

Pie kā tad tu, Līzabete Ivanovna, izgāji par sievu? 

Vai tad neesi dzirdējis, ka mums no Sibīrijas mežiem atsūtīts stārasts Kotofejs Ivanovičs? Esmu tagad stārasta kundze. 

Neesmu gan dzirdējis, Līzabete Ivanovna. Vai varu viņu vaigā skatīt? 

Uh! Kotofejs Ivanovičs man ir tik dusmīgs! Kolīdz kas nebūs pa prātam, uzreiz apēdīs! Tu skaties, sagatavo aunu un atnes viņam par ciemakukuli. Aunu noliec, bet pats noslēpies, citādi tev 
plāni klāsies! 

Vilks aizskrēja pēc auna. 

Iet lapsa, pretī nāk lācis un sāk apcelties. 

Ko tu, Miša pekaini, duraks tāds, man piesienies? Es vairs neesmu lapsas jaunkundze, bet gan precēta sieva. 

Pie kā tad tu, Līzabet Ivanovna, izgāji par sievu? 

Pie tā, kurš atsūtīts no Sibīrijas mežiem mums par stārastu, sauc viņu Kotofejs Ivanovičs – pie viņa arī izgāju. 

Vai varu viņu vaigā skatīt, Līzabet Ivanovna? 
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Eksperimenti: Triks ar pipariem 

 
Piepildi bļodu ar ūdeni un iekaisi tajā piparus. Iemērc pirkstu. Redzi? Nekas nenotiek. Tagad sasmērē pirkstu ar trauku mazgājamo līdzekli un iemērc 
vēlreiz. Pipari sāk mukt! 
 
KAS NOTIEK: 
ipari vienmērīgi turas uz ūdens, pateicoties ūdens virsmas spriegumam. Ūdens molekulas parasti ir stingri piesaistītas viena pie otras, bet tad te 
iejaucas ziepes, tāpēc ūdens molekulas var kustēties. Tad nu tās kustas tuvāk ūdens molekulām, kas atrodas ārpus ziepju iedarbības lauka. 

 

Neplīstošais balons 

 
Ja sveces liesmai pietuvina piepūstu balonu. Tas saplīst. Bet atliek balonā iepildīt nedaudz ūdens, un balons kļūst neplīstošs! 
 
KAS NOTIEK: 
Ūdens labi absorbē siltumu no sveces un vienlaicīgi dzesē balona gumiju, neļaujot tai uzsprāgt. 
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Triks ar lāzeru 

 
Izdur pudelē caurumu, pielej to ar ūdeni un no otras puses iespīdini caurumā lāzerīti. Tu esi kļuvis par gaismas stara izliecēju! 
 
KAS NOTIEK: 
Šinī gadījumā ūdens uzvedas kā optiskā šķiedra, kuras iekšpusē gaisma atstarojas un rada ilūziju, ka gaisma ir izliekusies. 

Ledus šļura rokā 

 
Šim eksperimentam tev vajadzēs īpaši attīrītu ūdeni, piemēram, destilēto. Ielej ūdeni pudelē un ievieto saldētavā uz aptuveni stundu. Tad izvelc un 
uzsit pudeli pa galdu. Visa pudele momentā sasalst! Tāpat arī, lejot šādu ūdeni virsū plaukstā novietotam ledus gabaliņam, tas sasalst vienā lielā ledus 
pļeckā. 
 
KAS NOTIEK: 
Parasti ūdens sasalst jeb kristalizējas 0 grādos. Dažādi piemaisījumi šo kristalizāciju aktivizē, bet attīrītā ūdenī šādu piemaisījumu nav, tāpēc tas paliek 
šķidrs arī temperatūrā zem nulles. Trieciens vai saskarsme ar ledu aktivizē kristalizācijas procesu, tāpēc ūdens uzreiz sasalst. 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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