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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: "Rudens darbi 

dabā." 

21.09.2020.-25.09.2020. 

Ziņa bērnam 

Rudens ir sakņu un augļu ražu laiks. 

Sasniedzamais rezultāts 

Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties gadalaikiem, diennaktij, 

laikapstākļiem. 

Pēta dažādus dārzeņus un augļus un ar visu maņu palīdzību iepazīst to īpašības. 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Laipnība 

 Līdzcietība 
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 Mērenība 

 Mērķtiecība 

 Savaldība 

 Solidaritāte 

 Taisnīgums 

 Tolerance 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem 

materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem. (3. posms) 
 Matemātikas mācību joma 

o Salīdzina priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot 

jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. (3. posms) 
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību. (3. posms) 
 Tehnoloģiju mācību joma 

o Novērtē ieceres īstenošanas procesu un rezultātu. (3. posms) 
 Valodu mācību joma 

o Atšķir un nosauc skaņas vārdā. (3. posms) 
 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. (3. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

o Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju 

lomu. 
 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 
 Pašvadīta mācīšanās 

o Ievēro dienas kārtību. 
 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Vēlas apgūt jaunas prasmes. 
 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus 

un saudzīgi tos lietojot. 
 Sadarbība 

o Palīdz un pieņem palīdzību. 
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Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Lieto valodu ikdienā, sazinoties ar bērniem un pieaugušajiem. 

 Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. 

 Radoši izmanto kustības, skaņu rīkus un skanošos žestus dziesmu 

pavadījumam. 

 Skaidro drošas uzvedības noteikumus saskarsmē ar dzīvniekiem, augiem un 

sēnēm. 

 Izjūt cipara formu taustot, izstaigājot to, pēc tam attēlo ciparu ar savu ķermeni. 

 Stāsta par sava darba ieceri (ko vēlas izgatavot). 

 Pārvietojas dažādos veidos šķēršļu joslās un kustību rotaļās ar noteikumiem. 

 Vecāku darbība: 

 Rosina bērnu padomāt, kāpēc saziņā viņš izmanto valodu. 

 Ja nepieciešams, palīdz bērnam izvēlēties darbības mērķi. 

 Aicina bērnu improvizēt. 

Jautā, kāpēc jāievēro drošedības noteikumi saskarsmē ar dzīvniekiem, augiem 

un sēnēm, papildina bērna teikto.Ikdienā pievērš uzmanību bērna drošībai. 

 Jautā par ciparu, aicina parādīt un nosaukt to. 

 Jautā par produkta nepieciešamību – kāds uzlabojums tiks veikts vai kā 

produkts noderēs. 

 Rosina izdomāt jaunu kustību uzdevumu (šķēršļu josla, kustību rotaļa), 

nepiedāvājot konkrētu inventāru vai vietu.                                                                                                        
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 Rīta rosme  

Raudzīsim, kā to lai darām, (pieliek pie pieres roku un raugās tālumā) 

Kā visus desmit saskaitīt varam. (ātri izkustina pirkstiņus, kā pianists pirms spēlēšanas) 

Viens, divi, trīs - tie citi būs drīz! (liec pēc kārtas klāt vienu pirkstiņu) 

Četri, pieci, seši - tie mums ar" nav sveši. (tas pats) 

Septiņi, astoņi, deviņi - areče nu, kur viņi! (tas pats) 

Pieliec vēl vienu klāt: 

Nu visi desmit ir akurāt! (pieliec pēdējo un tad uzvaroši paceļ divas dūrītes gaisā). 

 

 

Multfilmas uz doto tēmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=mH0z-iwBxYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=xkV2y--3L9o 

https://www.youtube.com/watch?v=80gJSy2rE2c 

https://www.youtube.com/watch?v=m87usI2orYc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mH0z-iwBxYQ
https://www.youtube.com/watch?v=xkV2y--3L9o
https://www.youtube.com/watch?v=80gJSy2rE2c
https://www.youtube.com/watch?v=m87usI2orYc
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Matemātikas uzdevumi  
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Burti 
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Idejas radošai darbībai         
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Eksperiments:  
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