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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, 

paredzēti bilingvāli mācību materiāli. 

 

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 " Domāsim zaļi!" 

 

14.09.2020 - 18.09.2020 

 

Ziņa bērnam: 

Dzīvojam un domājam zaļi, jo mēs esam dabas daļa! 

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. 

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

radīto pārdzīvojumu. (3. posms) 

• Matemātikas  mācību joma. 

 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. 
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Rosina izvēlēties vienu piemērotāko ideju. 

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

 

Rīta rosme 

 

Sveiki tev 

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi) 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi) 

Varam (zīmēt) sākt! (plaukšķinām) 

 (Var "zīmēt", "līmēt", "dejot", "dziedāt", kas todien ieplānots, par to skaita) 

 

Labu rītu,bērni 

Labu rītu,bērni, Saulīte jau logā, (paceļam izstieptas rokas virs galvas, grozām) 

Silda,silda,silda, silda, (turot rokas krusteniski, samīļojam sevi) 

Silda visus mūs! (apskaujamies) 
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Eksperimenti 

 

Лавовая лампа 

   Для опыта нужно приготовить: соль, вода, стакан растительного масла, несколько 

пищевых красителей, большой прозрачный стакан или стеклянная банка. Стакан на 2/3 

наполнить водой, вылить в воду растительное масло. Масло будет плавать по 

поверхности. Добавьте пищевой краситель к воде и маслу. Потом медленно всыпьте 1 

чайную ложку соли.  

Масло легче воды, поэтому плавает по поверхности, но соль тяжелее масла, поэтому, 

когда добавляете соль в стакан, масло вместе с солью начинает опускаться на дно. Когда 

соль распадается, она отпускает частицы масла и те поднимаются на поверхность. 

Пищевой краситель поможет сделать опыт более наглядным и зрелищным. 
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Idejas radošai darbībai 
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Trīs brīnuma dakteri   

http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/t/tris-brinuma-dakteri/ 

Trīs amata zeļļi iet lierēt un grib kādā krogā pārgulēt. Krodzeniece labprāt šiem dotu arī nakts 

mājas, bet saka: "Mans vīrs nav nemaz tādas labas sievas pelnījis, kā es, jo viņš ļoti pikts cilvēks, 

nedrīkstu jums ne drānas lupatiņa dot, kur uzgulties." 

 Zeļļi arī negrib drānas, bet pārtiek, pārguļ tāpat uz garkūļu salmiem. Otrā rītā zeļļi noiet uz kādu 

muižu, kur satiek pašu kungu;viņi lūdzas kungam brokastu. Kungs saka: "Labprāt jums dotu, ja 

man mīlīgāka sieva būtu - nedrīkstu." 

"Kāda tad jūsu cienīgā īsti ir?" zeļļi jautā. 

 "Kāda ir? Katru dienu ģērbjas citādākās drānās un katru dienu izbrauc vizināties, bet mani nekad 

līdzi neņem. Pat pie galda neēdam reizā!" 

"Nu, gan redzēsit - rītu tā būs citādāka."Zeļļi aiziet un norunā naktī pārmainīt labās krodzinieces 

dvēseli ar niknās cienīgas mātes dvēseli, lai tādā vīzē niknais ar nikno un lēnais ar lēno savienotos. 

Tā notiek. No rīta istabas meita ieiet prasīt, kādas drānas cienīgā šodien vēloties. 

  "Tās pašas vakarējās!"cienīgā atbild. 

 Meita brīnās: "Kas tas?"Sulainis ienes brokastu cienīgajai vienai pašai, kā arvienu, bet cienīgā 

prasa: "Kādēļ nenesat arī kungam?" 

  Sulainis brīnās: "Kas tas?"Ap pusdienu ienāk kučieris prasīt, kādus zirgus šodien jūgšot. 

"Tos pašus vakarējos, bet jūdz tā, ka kungs arī var līdz braukt!" 

Kučieris iziet un brīnās: "Kas tas?"Drīzi zirgi iejūgti un kungs ar cienīgo māti laiž, ka derkšķ vien 

gar to krogu, kur cienīgās mātes dvēsele atmainīta. Līdz ko krogam klāt, te krodzeniece ārā, 

zirgiem priekšā un sauc: "Mans kungs, mani zirgi! mans kungs, mani zirgi!" 

Krodzenieks izskrien ar rungu pakaļ un dzen atpakaļ, sacīdams: "Nu tu skriesi cilvēkus riet, un 

drāti vērpt nemāki!"Viņš iedzen to ar rungu istabā. Trešā rītā zeļļi aiziet uz muižu un apprasās 

kungam, kāda cienīgā. 

"Mana cienīgā tik laba un mīļa, ka es nemaz nezinu." 

 Kungs apdāvina zeļļus par to labumu bagātīgi. 

 


