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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 vadlīnijām, 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: " Domāsim zaļi!" 

14.09.2020. - 18.09.2020. 

Ziņa bērnam:  Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot              resursus 

. 

Sasniedzamais rezultāts:  Ikdiena taupīgi lieto materiālus un dabas resursus, sakopj telpu un 

rotaļu  laukumu, šķiro atkritumus pēc ēdienreizēm un pēc mākslas 

darbu veidošanas. 

 1. Bērni zina: 

   Jāsaudzē daba . 

 Atkritumi ir ļoti dažādi. 

 Atkritumi var būt bīstami. 

 Konteinieri  atkritumiem  

2. Bērni grib uzzināt: 

 Kā pareizi šķirot atkritumus? 

 Kas notiek, ja cilvēki nešķiros atkritumus? 

 Kur var atrast konteinierus dažādiem atkritumiem? 

3.Kā viņi to uzzinās? 

 Pajautāt pieaugušajiem. 

 Izlasīt grāmatā. 

 Bibliotēkā. 

 Internētā. 

 

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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Vērtības un tikumi 

 Darbs 

 Daba 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Latviešu valoda 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma: 

Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: 

Dzied individuāli atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam ar pavadījumu un bez tā. (3. 

Posms) 

 Matemātikas mācību joma: 

Grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram, krāsas, lieluma, formas, materiāla. 

(3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskāmācību joma: 

Patstāvīgi ģērbjas un seko līdzi sava apģērba  kārtībai, apzinās laikapstākļu  ietekmi uz 

apģērba izvēli. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma: 

Īsteno savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus uz darba piederumu un instrumentu 

lietojumu. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās  šķēršļu joslās un kustību rotaļās; apvieno 

soļošanu, skriešanu, rāpošanu , rāpšanos, izvēlas pārvietošanās veidu atbilstoši situācijai. 

(3. posms) 

 Valodu mācību joma  

Atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto; jautā, lai iegūtu informāciju. (3. posms) 

Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Izrāda iniciatīvu. 

 Digitālās prasmes 

Informācijas meklēšana, izmantojot dažādus resursus. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

Interpretācija saskaņā ar savu pieredzi. 

 Pilsoniskā līdzdalība 
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Dabas resursu nozīmības apzināšanās. 

 Sadarbība 

Sava viedokļa izteikšana, citu uzklausīšana. 

Papilduinformācija: 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Piedalās saruna par sev aktuālu tēmatu, izmantojot apgūto vārdu krājumu. Uztvert jauno 

informāciju – klausās, vēro, atbild uz jautājumiem. 

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

 Mācās taupīt dabas resursus un skaidro savu rīcību. 

     Praktiskā darbībā nosauc ciparus. Saskata un nosauc ciparus apkārtējā vidē. 

 Plāno, kā iekārtot savu darba vietu. Līmē materiālu pie pamatnes, ievērojot līmēšanas 

secību -  vienmērīgi uzklāj līmi uz līmējamā papīra, kartona vai auduma. 

 Uzrāpjas un prot tikt lejā. Izvēlas sev interesējošu aktivitāti.  

 Dzied bērnu dziesmas. 

Vecāku darbība: 

 Palīdz bērnam apgūt jaunas zināšanas un veidot izpratni par atkritumiem, par atkritumu 

šķirošanu. 

 Darbojas kopā ar bērnu. Aicina bērnu improvizēt.  Dzied kopā ar bērnu,  iedrošina. 

 Piedāvā  materiālus, papīru, priekšmetus. Rosina sameklēt žurnālos  tematikas 

priekšmetus  un izgriezt to apveidus. 

 Palīdz bērnam grupēt ģeometriskās figūras pēc nosaukuma, lieluma, krāsas. Saskatīt 

apkārtnē. Vingrināties pārvilkt ciparu 2. 

 Iedrošina bērna darbībai – esot klāt, palīdzot izpildīt iesākto kustību uzdevumu. 

 Kopā ar bērnu modelē dažādas dzīves situācijas. Parrunā, ka cilvēks var savaldīt savas 

emocijas. 
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Rīta  rosme 

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) 

(Sasveicinātiesvar ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām)  

 

Multfilmas uz doto tēmu: (yuotube) 

1. https://www.youtube.com/watch?v=QpgZAuf1HeE 

2. https://www.youtube.com/watch?v=v2VbFgqRFZQ 

3. https://www.youtube.com/watch?v=2NV1iJi0rpk 

4. https://www.youtube.com/watch?v=l4YnfdqvGEU 

5. https://www.youtube.com/watch?v=mZZBqKDa7rs 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QpgZAuf1HeE
https://www.youtube.com/watch?v=v2VbFgqRFZQ
https://www.youtube.com/watch?v=2NV1iJi0rpk
https://www.youtube.com/watch?v=l4YnfdqvGEU
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Idejas radošai darbībai 
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Eksperiments: 

„Brīnumi ar balonu.” Paņem tukšu kartona piena paku un uz pusi nogriež. Noliekto ar sāniem 

uz galda. Apakšpusē izveido nelielo caurumu. Piepūš balonu un balona galiņus izbāž cauri 

caurumam. Kad balonu  palaidīs vaļā, paciņa sāks kustēties atbilstīgi tam, kā gaiss plūdīs no 

balona laukā. 
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