
                                                                             Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

 

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: Esam iepazinušies! 

21.09.2020- 30.09.2020. 

Ziņa bērnam: 

Pirmsskolā vajag draudzīties. 

   

  Sasniedzamais rezultāts:  

 Draudzīgi attiekties viens pret otru. 

 Piedalās pieaugušā orgnizētās darbībās kopā ar citiem. 

 

 Vērtības un tikumi:  

 Centība 

 Cilvēka cieņa 

 Drosme 

 Laipnība 

 Atbildība 

Mācību jomu pamatprasmes: 

• Dabaszinātņu mācību joma 

 

            Praktiskā darbībā iepazīst no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotus priekšmetus. (1. posms) 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Brīvi kustas mūzikas pavadījumā. (1. 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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Atšķir priekšmetu apaļas un stūrainas formas apkārtējā vidē. (1. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Piedalās pieaugušā organizētās aktivitātēs. (1. posms) 

• Tehnoloģiju mācību joma 

Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un 
tekstilmateriāliem: pielīmē papīru pie pamatnes; burza papīru, lai izveidotu kādu objektu, piemēram, bumbu; 

plēš plānu papīru strēmelēs; lietojot šķēres, ar vienu kustību pārgriež šauru papīra sloksni. (1. posms) 

  Valodu mācību joma 

Vārdos vai neverbāli pauž emocijas. (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: 
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Vecāki var runāt ar bērniem par bērnudārzu, draugiem un draudzību.  

Materiālos ir piedāvāti dzejoļi, kuri ir viegli saprotami bērniem.  

Turpināt iepazīstināt bērnus ar diennakts daļām. 

Turpināt iepazīstināt bērnus lielo un mazo jēdzienu. 

Runāt ar bērniem par draudzību. Rosināt draudzīgi spēlēties ar pārējiem bērniem. 

Izmantojot mākslas, palīg līdzekļus piedāvāt bērnam veidot radošus darbus saistītus ar nedēļas tēmu.  

 Pārrunāt ar bērnu par paveiktu darbu. Rosināt bērnus strādāt patstāvīgi. 

Ar eksperimentu palīdzību iepazīstināt bērnu ar apkārtējo pasauli. 

Kopā ar bērnu veidot radošus darbus izmantojot plastilīnu, diegus un vati.  

No rīta organizēt bērnam rita rosmi.  

Rosināt bērnu aktīvi piedalīties kustības spēlēs. 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Labrīt tev, (norāda ar abām rokām uz citiem) 

Labrīt man, (norāda ar abām rokām uz sevi) 

Labrīt manam kaimiņam! (paklana ar galvu pa labi, pa kreisi) 

 

*** 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 

laiks ir atmosties (berzējam acis) 

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

strautā mazgāties! (mazgājamies) 

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 

 

*** 

Хомка - хомка хомячок (надуваем щёки) 

Полосатенький бочок 

(делать движения по тексту) 

Хомка рано встаёт, щёчки моет, ушки трёт 

Подметает Хомка хатку и выходит на зарядку, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хомка сильным хочет стать. 

 

*** 

Мы в ладошки тихо ударяем, 

Мы в ладошки тихо ударяем, 

Вот как, вот как ударяем, 

Вот как, вот как ударяем. 

Громко мы в ладошки ударяем, 

Громко мы в ладошки ударяем, 

Вот как, вот как ударяем, 

Вот как, вот как ударяем. 
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Idejas radošai darbībai 
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    Lasīšanai: 

 

     http://www.pasakas.net/pasakas/citu_tautu_pasakas/lietuviesu-pasakas/gailitis-un-vistina/ 

 

      https://nukadeti.ru/skazki/lisa_i_zhuravl 

 

      https://papinsait.ru/georgij-gridov-plyushevie-mishki/ 

 

 

     Eksperimenti: 

 

     https://pustun chik.ua/online-school/inventions/osennie-eksperimenti-dlya-detey

http://www.pasakas.net/pasakas/citu_tautu_pasakas/lietuviesu-pasakas/gailitis-un-vistina/
https://nukadeti.ru/skazki/lisa_i_zhuravl
https://papinsait.ru/georgij-gridov-plyushevie-mishki/
https://pustunchik.ua/online-school/inventions/osennie-eksperimenti-dlya-detey
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s laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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