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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 
 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, paredzēti bilingvāli mācību 
materiāli. 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar pirmsskolas izglītības mācību programmu, paredzēti mācību materiāli latviešu 
valodā. 

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 

 

Mēneša temats: Es jaunā pasaulē.  

Nedēļas temats: Draudzēsmies! 

07.09.2020- 11.09.2020. 

Ziņa bērnam: 

  Darbus var darīt kopā. 

 Sasniedzamais rezultāts:  

 Piedalās pieaugušā orgnizētās darbībās kopā ar citiem. 

Vērtības un tikumi:  

 Centība 

 Cilvēka cieņa 

 Drosme 

    Laipnība  

 Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

 Novēro un iepazīst tuvākajā apkārtnē sastopamos augus un dzīvniekus. (1. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Brīvi kustas mūzikas pavadījumā. (1. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

Atšķir priekšmetu apaļas un stūrainas formas apkārtējā vidē. (1. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Piedalās pieaugušā organizētās aktivitātēs. (1. posms) 

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

Rada konstrukciju, savietojot vienkāršus telpiskus objektus. (1. posms) 

• Valodu mācību joma 

Atbild uz jautājumu ar darbību vai vārdiem. (1. posms) 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs telpās un ārā, ievēro dienas režīmu. (1. posms) 

 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes  

Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu. 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Izrāda iniciatīvu 

  Kritiskā domāšana un problēmrisināšana  

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

Ievēro dienas kārtību.  

 Pilsoniskā līdzdalība  

Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos.  

 Sadarbība  

Palīdz un pieņem palīdzību. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:             

Vēro kā pieaugušie saziņas ar valodas plidzību. 

Atsaucas uz savu vārdu. 

Atkārto savu vārdu. 

Ar ķermeņa valodu vai darbību reagē, paradot atbildi. 

Zina, ka ikkartai rotaļletai ir sava vieta 

Vēro pieaugušo zīmēšanas, veidošanas procesā . 

Izmēģina piedāvātos materiālus. 

Pēta piedāvātos materiālus. 

Grupē: liels, mazs. 

Izrāda prieku par kustību aktivitātēm telpas,arā: soļo, skrien, rāpo,lēc. 

Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. 

Izvēlas sev interesējošu aktivitāti. 

Vecāku darbība: 

Runā ar bērnu, jautā, atbild, stāsta. 

Uzdot jautajums: „ Kā tevi sauc?”, „Kur ir rokas, kājas?’ Jautajums pec tēmas. 

Spēlējas kopā ar bērnu. 

Gaida bērna atbildi, uzslavē. Veicina pozitīvas emocijas 

Runā nesteidzīgi, skaidri. 

Pavada runāto skandeto undziedāto ar ķermeņa žestiem; norādo uz priekšmetiem, rotaļļietam. 
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Piedāvā bērniem daudzvedīdas rotaļas, darbības veidos, fiziskas aktivitātes. 

Atbalsta bērna iniciatīvu kustēties telpā un arā. 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām) 

 

*** 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Laburītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 

 

«Тарелочки» 

Раз – хлопок, два – хлопок, 

Повторяй за мной, дружок 

Громко хлопай, будь смелей! 

Веселее! Веселей! 

И. п.: стоя, руки опущены 

Хлопки – «тарелочки» 

 

2 «Повороты» 

Во все стороны кручусь,  

Вам понравиться хочу 

Веселюсь, не молчу, 

Кого хочешь научу 

И. п.: стоя, руки на поясе 

Повороты вправо – влево 
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Idejas radošai darbībai
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    Lasīšanai: 

 

    https://rustih.ru/eduard-uspenskij-stixotvorenie-o-lyubimom-druge/ 

 

 

     https://rustih.ru/mixail-plyackovskij-druzhba-krepkaya-ne-slomaetsya/ 

 

 

     https://www.sapnuguru.lv/sapnuguru/miegamice/pasakas/latviesu-tautas-pasaka-vecisa-cimdins-50 

 

 

     Eksperimenti: 

 

     https://www.odevaika.ru/blog/287018/8-osennikh-eksperimentov-dlya-detey/ 

 

 

  

https://rustih.ru/eduard-uspenskij-stixotvorenie-o-lyubimom-druge/
https://rustih.ru/mixail-plyackovskij-druzhba-krepkaya-ne-slomaetsya/
https://www.sapnuguru.lv/sapnuguru/miegamice/pasakas/latviesu-tautas-pasaka-vecisa-cimdins-50
https://www.odevaika.ru/blog/287018/8-osennikh-eksperimentov-dlya-detey/
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     https://pustunchik.ua/online-school/inventions/osennie-eksperimenti-dlya-detey  

https://pustunchik.ua/online-school/inventions/osennie-eksperimenti-dlya-detey
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 Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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