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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 

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: Sveiki draugi! 

31.08.2020.-04.09.2020. 

Ziņa bērnam: 

Katram cilvēkam ir draugs 

Sasniedzamais rezultāts:  Nosauc savas emocijas, kas tās izraisa un cenšas pārvaldīt savu 

uzvedību. 

Vērtības un tikumi: 

 Centība 

 Ģimene 

 Dzīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Laipnība 

 Savaldība 

 Solidaritāte 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. (2. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Veic kustības atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. (2. 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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Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, formas. (2. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Atšķir raksturīgākās emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes). (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Mācās pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

Atšķir un nosauc pirmo skaņu vārdā. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Ikdienā ievēro personīgo higiēnu. (2. 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 

Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

Atbild uz jautājumiem. 

Stāsta par sevi, nosaucot dzimumu, vecumu, vārdu. 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                  5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

  
Jauc pamatkrāsas; vēro, kā krāsas mainās; pārrunā iegūtorezultātu. 

Mācās nosaukt iežu un ūdens raksturīgās īpašības. 

Grupē priekšmetus pēc nosacījuma. 

Iekārto savu darba vietu. 

Stāsta par patīkamām un nepatīkamām sajūtām un izjūtām. 

  

Vecāku darbība: 

Rada problēmsituāciju (vide, apstākļi), kurā bērnam nepieciešamssazināties ar citiem.  

Aicina bērnu pateikt savu vārdu un uzvārdu. 

Nesteidzina bērnu, ļauj izbaudīt atklājuma prieku, pārrunā iegūtorezultātu. 

Rosina vērot, pētīt, salīdzināt, eksperimentēt, pastāstīt parnovēroto. 

Aicina sagrupēt pēc lieluma. 

Aicina bērnu plānot, kā iekārtot savu darba vietu. 

Ikdienas situācijās pievērš bērna uzmanību viņa sajūtāmun izjūtām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                  5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

  
 

 

 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

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) 
 

 

 

Saulīte jau logā 

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 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga
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Mazā pelēna lielā atgriešanās 

 

elēns aizelsies skrēja visu dienu pa krūmiem un sūnām, pa skujām un lapām, un, tumsai 

iestājoties saprata, ka ir Papmaldījies – viens pats lielajā mežā! Tomēr viņš nezaudēja dūšu, 

un sēdēdams zem izgāzta celma saknēm, sāka klusiņām dungot kādu sev vien zināmu 

dziesmiņu. Visbeidzot, saritinājies mazā kamoliņā, pelēns iesnaudās. Naktī uznāca salna, un 

pelēns pamodās drebēdams no aukstuma, un sajusdams kādas savādas bailes no vēl 

neredzamām briesmām. Kaut kur krūmājā iebrakšķējās zariņš, un pelēns pielēcis sēdus 

saspicēja ausis. Tumsā viņš, protams, redzēja itin labi, bet visbriesmīgākās briesmas ir tās, 

kuras nevar redzēt. 

Brakšķi krūmājā kļuva pavisam skaļi, un pelēns izdzirdēja arī kādu balsi. Tā vaidēja un bubināja un 

atkal vaidēja. Pelēns saprata, ka nevis viņam draud briesmas, bet gan kāds cits nonācis nelaimē. Ilgi 

neprātodams, pelēns pameta savu iesildīto vietiņu sūnās pie apgāztā celma un steidzās uz krūmāja 

pusi. 

– Pii! – pelēns iepīkstējās, stāvēdams aiz krūmiem. – Kas tur tā vaimanā? 

– Rragi... sapinos zaros, un netieku ārā! – žēli teica balss. – Pasaule apstājusies, netieku ne uz priekšu 

ne atpakaļ! 

– Pii, ragi? – pelēns jautāja. – Vai jūs esat lieli un briesmīgi ragi? 

– Vai tu smejies par mani? – stenēja ragi. – Vai krūmājā sapinušies ragi tev šķiet briesmīgi? Man 

nē, un pat ne smieklīgi! 

Pelēns nedroši pabāza galvu krūmos un ieraudzīja tajos lielus un zarainus ragus, kas tiešām nelikās 

nemaz tik briesmīgi, jo bija sapinušies smalkos zariņos un vīteņaugos. 

– Pii, es esmu pelēns, un es varu palīdzēt, – pelēns teica ragiem. – Tikai jums jābūt 

pacietīgiem un jābeidz raustīties, citādi sadursiet mani. 

– Labi, pele, – sacīja ragi un palika nekustīgi. – Man palaimējās, ka tu mani atradi, pirms to izdarīja 

pelēkais vilks. 

Pelēns ar skubu ķērās klāt vīteņaugiem un zariem, likdams lietā savus zobiņus un ķepiņas, un drīz 

vien ragi tika atbrīvoti no zaru gūsta. Tikuši brīvībā, ragi piepeši pacēlās augstu gaisā, un pelēns 

izbrīnā tikai tagad ieraudzīja, ka aiz ragiem slēpās liels un cēls briedis. Tas papurināja smagnējo 

galvu un nosprauslojās. 

– Jāsaka paldies tev, mazais pelēn! – noteica briedis, uzmanīgi palocījis galvu. – Tu esi tiešām varens 

grauzējs! 

– Pii, es? – smaidot jautāja pelēns un tad nopūtās. – Bet jāsaka, ka es esmu apmaldījies, un pagalam 

nosalis grauzējs. 
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Briedim palika pelēna žēl un viņš nogūlās zemē, piebāza purnu pelēnam pavisam klāt un nobubināja:  

– Ja gribi, lec augšā manos ragos, pelēn! Es tevi aiznesīšu līdz savam mājoklim zem lielās egles. Bet 

rīt no rīta parādīšu tev ceļu ārā no meža. 

– Paldies, – pelēns sajūsmā sasita ķepiņas un priecīgs uzlēca briedim ragos. 

Mājoklī zem lielās egles pelēns izstāstīja briedim visas savas dēkas un piedzīvojumus, un briedis 

bija ļoti saviļņots, izdzirdējis par pelēna un lācēna neparasto draudzību. Uz rīta pusi pelēns 

saritinājās kamoliņā starp ragiem un aizmiga saldā miegā. 

Lācēns tumšā naktī sēdēja zem vecā ozola un jautāja vējam: 

– Vējš, kāpēc tu paņēmi sev līdzi pelēnu? 

Bet saltais vējš tikai iepūta lacēnam acī asaru, un neatbildēja. Lācēns gribēja pajautāt mēnestiņam, 

vai viņš nav redzējis pelēnu, bet mēness jau nez kuro nakti slēpās tumšos mākoņu pēļos, un arī bija 

nerunīgs. 

Augām dienām lācēns bija klīdis gar strautiņu un mežu, cerībā noskaidrot, kur īsti palika pelēns. 

Viņš apvaicājās satiktajiem meža zvēriem, bet neviens neko par tādu pelēnu nezināja, un pat 

nevēlējās zināt. Ieraugot uz taciņas pelēku akmentiņu, lācēns tam čāpoja klāt un cerīgi apošņāja, bet 

akmentiņš palika akmentiņš un neteica pī, un nestiepa pretī ķepiņas, pēc kurām tā ilgojās lācēns. Ik 

vakaru, pārnācis mājās, lācēns pārbaudīja visus medus podus, cerībā, ka kādā no tiem ir pelēns, bet 

velti. 

Tā nu lācēns bija palicis vientuļš tumšā, saltā naktī, un vienīgais cerības stariņš, kas vēl sildīja sirdi 

bija pelēna strīpainā šallīte, kuru lācēns nēsāja visur sev līdzi. 

– Labrīt! – agrā rītā pie ozola guļošo lācēnu no miega iztrūcināja mundra balss. Tur stāvēja stalts 

briedis, un caur viņa varenajiem ragiem lauzās austošās saules spilgtie stari. 

Briedis klusēdams pielieca galvu, un lācēns ieraudzīja starp brieža ragiem guļošu, saules apspīdētu 

pelēku kamoliņu. Tas bija tik ilgi meklētais pelēns – sveiks un vesels, bet cieši jo cieši aizmidzis! 

– Pii, – maigi sacīja lācēns, saudzīgi paņēmis pelēnu savās ķepās. Pelēns izdvesa dziļu nopūtu un 

ērti ieritinājās lācēna ķepās, kurās nekādi vēji vairs nelikās bīstami un salti. 
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Eksperimenti: 

 

Jautrais papīrs: 

Visu veikt kopā ar pieaugušo! 

 Nepieciešams: 

3 glāzes cepamās sodas. 

Etiķis. 

Salmiņš. 

Pārtikas krāsviela. 

Cepamā paplāte. 

3 bļodiņas. 

    Process: 

Cepamo sodu sadala vienmērīgi trījās bļodiņās, apmēram katrā pa vienai glāzei.  

Katrā bļodiņā pievieno pārtikas krāsas dažus pilienus. (Lai katra būtu dažāda.) 

Cepamo sodu sajauc kopā ar krāsvielu. To dara ar pirkstu galiem.  

Ielejiet cepamā pannā krāsainu soda un viegli sakratiet pannu, lai tā vienmērīgi 

izlīdzinātos. 

   Ievietojiet salmus etiķa pudelē, novietojiet pirksta galu uz salmiņa augšdaļas, lai 

etiķi noturētu salmiņā, paceliet virs cepamā soda trauka un atlaidiet pirkstu. 

Jūs pamanīsit etiķa reakciju, apvienojot to ar cepamo sodu. 
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