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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." 

28.09.2020.-02.10.2020. 

Ziņa bērnam: 

Rudens ir gadalaiks, kad dārzā darba pietiek visiem! 

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: 

 Darbs 

 Daba 

 Cilvēka cieņa 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Atbildība 

 Centība 

 Laipnība 
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Mācību jomu pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma. 

 Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina tuvākajā apkārtnē raksturīgo 

dzīvo organismu – augu, dzīvnieku un sēņu – pazīmes. (3. posms) 

      Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma. 

 Muzicē individuāli un kopā ar citiem: dzied, spēlē skaņu rīkus, izpilda 

(improvizē) muzikāli ritmiskas kustības. (3. posms) 

Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem 

materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem. (3. posms). 

 

 Muzicē individuāli un kopā ar citiem: dzied, spēlē skaņu rīkus, izpilda 

(improvizē) muzikāli ritmiskas kustības. (3. posms) 

 

      Matemātikas mācību joma. 
 

 Skaitu apzīmē ar tam atbilstošiem cipariem, raksta ciparus. (3. posms) 
 

        Sociālā un pilsoniskā mācību joma. 

 

 Saprot vienotu kārtības un drošības noteikumu nozīmi, ievēro tos. (3. posms) 

 

             Tehnoloģiju mācību joma.  

 

 Veido, iegūst sev vēlamo formu no piedāvātajiem vai izvēlētajiem 

plastiskajiem materiāliem – veltnē starp plaukstām un ar veltnīti, noapaļo, 

iespiež iedobumu, izvelk, formē un savieno detaļas. (3. posms) 

Valodu mācību joma. 

 Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu. (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. 

           Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 
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 Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un 

vērtēt izdarīto. 

Pašvadīta mācīšanās 

 Darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības. 

 

Jaunrade un uzņēmējspēja 

 Izrāda iniciatīvu. 

           Pilsoniskā līdzdalība 

 

 Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, 

pieņem un ievēro tos. 

     Sadarbība 

 Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

 

 

 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 

 Salīdzinot un eksperimentējot izzina dzīvo organismupazīmes. 

 Spēlē kopā ar citiem nelielās orķestra grupās.Improvizē, izpildot muzikāli 

ritmiskas kustības. 

 Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu.Raksta ciparus. 

 Pārrunā, kāpēc ir nepieciešami noteikumi.Izsaka savus priekšlikumus, kādus 

noteikumus ieviest grupā,piemēram, runāt mierīgā balsī. 

 Veltnē starp plaukstām vai pirkstiem vai ar veltnīti plastiskumateriālu, mainot 

piespiediena stiprumu. 

 Nosauc saklausīto skaņu.Atrod skaņai atbilstošo burtu un parāda to. 

 Atbild uz jautājumiem par veselīga dzīvesveida ieradumiem.Stāsta par veselīga 

dzīvesveida ieradumiem. 

 

Vecāku darbība: 

 

 Piedāvā materiālus (sēklas, lapas u. c.) pētīšanai un eksperimentuveikšanai. 

 Iesaista bērnu muzicēšanā kopā ar citiem.Aicina mūzikas ritmā improvizēt ar 

kustībām un radīt deju 

 Piedāvā rakstīt ciparus uz dažādām virsmām (smiltīs, uz papīra,uz gaismas galda) 

neierobežotā laukumā. 

 Rosina skaidrot kārtības un uzvedības noteikumu ievērošanasnepieciešamību. 

 Rosina bērnu, izvelkot, saspiežot, veidojot iedobumu, savienojotatsevišķas detaļas, 

veltnējot ar veltnīti, veidot dažādas formasun papildināt izveidoto virsmu ar 

fakturējumu. 

 Paspilgtināti izrunā skaņu.Rosina atrast skaņai atbilstošo burtu un parādīt to. 

 Aicina bērnu vērtēt, kurus ieradumus izdodas veidot viegli,kuri – sagādā grūtī 
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 Rīta rosme: 

 Fizisko vingrinājumu kompleks ar virvi. 

 

1. - Pamatstāja, virve abās rokās. Pacelt virvi augšā, nolaist lejā. 3–4 x 

2.  - Pamatstāja, virve abās rokās. Pacelties uz pirkstgaliem, virve aiz galvas. 3–4 

x 

3.  - Pamatstāja, virve abās rokās. Pietupties, virvi turēt priekšā. 3–4 x  

4. - Sēdus, virve abās rokās, kājas taisnas. Noliekties pie pirkstgaliem, 

iztaisnoties. 3–4 x 

5.  - Guļus uz vēdera, virve abās rokās. Pacelt virvi un galvu uz augšu, atgriezties 

sākumstājā. 

6.  - Guļus uz muguras, virve abās rokās virs galvas. Kustināt kājas, tēlojot 

riteņbraukšanu. –  

7. -Pamatstāja, kājas kopā, rokas sānos. Virve uz grīdas. Lēkt pāri virvei ar abām 

kājām. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

 

Trīs vai čiks. 

Bekas, bekas, baravikas 

mežā, lietū, slapjas, plikas. 

Es tur biju, man tur tika 

viena līka baravika. 

Aizej rītu, tev tur tiks 

viena, divas, trīs vai čiks! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dzejoli.com/par-rudeni/tris-vai-ciks/
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Burti: 
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Matemātikas uzdevumi :
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Idejas radošai darbībai    

 

       

 

 

 



Daugavpils pilsētas                                                                                                                                  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 
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Rudens lapu pētnieks. 

Rudenī, kas straujiem soļiem tuvojas, kad kokiem krīt lapas, kopā ar bērnu dodies 

pastaigā, kurā bērnam tiek dots uzdevums – savākt dažādas formas lapas. Kad lapas 

salasītas, var turpināt darbošanos telpā – paņem baltu papīra lapu, paliek zem tās koka 

lapas ar dzīslojumu uz augšu, tad aicina bērnu pārkrāsot ar vaska krītiņu un kopīgi 

vērot dažādo lapu dzīslojumu atveidus. 

Šo uzdevumu interesantāku padarītu tas, ja lapu dzīslojumu pētīšanai varētu izmantot 

palielināmo stiklu. Arī ar krītiņu vilktu lapas dzīslojumu ir interesanti apskatīt ar lupu.  
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Eksperiments: Pufīgās krāsas 

 
KAS VAJADZĪGS: pankūku milti, smalka sāls, ūdens, pārtikas krāsas vai guaša, 

vates kociņi vai ota, biezs papīrs zīmēšanai.  

 

EKSPERIMENTS: Lai izgatavotu viena toņa krāsu, glāzē jāsamaisa viena 

ēdamkarote miltu un 1 ēdamkarote sāls, tām jāpievieno trīs ēdamkarotes ūdens un 

krāsa. Tādā pat veidā sajauc arī citu toņu krāsas. Vislabāk zīmēt uz kartona, 
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izmantojot vates kociņus (katram tonim savu). Kad zīmējums gatavs, izcep to 

mikroviļņu krāsnī – pietiks ar 4-5 minūtēm 600w jaudīgā krāsniņā. Šajā laikā krāsas 

uzpūtīsies un sacietēs, un zīmējums kļūs apjomīgs.  

 

KAS NOTIEK: Krāsa, pēc būtības, ir parasta mīkla, tikai krāsaina, tāpēc mikrenē tā 

uzpūšas. 
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