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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 

 

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 " Taupīsim un saudzēsim!"  

 

Nedēļas temats " Kāds ir papīrs?" 

 

07.09.2020 - 12.09.2020 

 

Ziņa bērnam: 

Cilvēki veido  dabai draudzīgus ieradumus ,saprātīgi izmantojot resursus. 

Sasniedzamais rezultāts: 

 Prot realizēt  un nodot savu radošo ideju citiem. 

Vērtības un tikumi: 

 Cilvēka cieņa 

 Dzīvība 

 Daba 

 Atbildība 

 Drosme 

 Mērenība 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma. 

 Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina apkārtnē raksturīgo iežu un ūdens īpašības. (3. 

posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma. 

 Stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas, mūzikas un literārā darba 

radīto pārdzīvojumu. (3. posms) 

 Matemātikas  mācību joma. 

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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 Grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram, krāsas, lieluma, formas, nozīmes, 

materiāla. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma. 

 Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma. 

Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

 Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, arī par savām emocijām un rīcību. 

(3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. (3. 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. 

Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

 Darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

 Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

 Sadarbība. 

 Palīdz un pieņem palīdzību. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:             

Stāsta par savu saziņas pieredzi. 

Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. 

Stāsta par savu pieredzi materiālu izmantošanā. 

Eksperimentē ar krāsām, līnijām, laukumiem, formām,tekstūrām. 

Nosauc priekšmetu skaitu katrā grupā. 

Izvēlas vienu ideju savas ieceres īstenošanai. 

Izvēlas sev interesējošu aktivitāti. 

Vecāku darbība: 

Uzklausa un pieņem bērna viedokli. 

Ja nepieciešams, palīdz bērnam izvēlēties darbības mērķi. 

Aicina salīdzināt, piemēram, stikla, plastmasas un papīra glāzesun pastāstīt par novēroto. 

Piedāvā radošai darbībai daudzveidīgus mākslinieciskāsizteiksmes līdzekļus (krāsa, tekstūra, 

triepiens, laukums, forma,līnija, punkts). 

Aicina ņemt, grupēt, skaitīt un nosaukt noteikta skaitapriekšmetus ikdienā sadzīves situācijās. 

Rosina izvēlēties vienu piemērotāko ideju. 

Piedāvā fiziskās aktivitātes atbilstoši bērna prasmēm –individuāli, pāros un grupās. 
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Rīta rosme 

 

A. Žilinskis, V. Singajevska, V. Singajevska 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Sāksim mēs rīta rosmi. 

 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Beigsim to rīta rosmi. 

 

.  
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Eksperimenti 

 

 

Idejas radošai darbībai 
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