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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 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: Pārmaiņas un pārvērtības.  

Nedēļas temats: Ražas laiks 

05.10.2020- 09.10.2020. 

Ziņa bērnam: 

Darbojoties ar dažādām vielām un materiāliem, var novērot pārmaiņas. 

Rudenī savācam ražu darzā 

   

  Sasniedzamais rezultāts:  

  Ievērojot pārmaiņas, kas rodas, darbojoties ar vielām un materiāliem (piemēram, krāsām, plastilīnu, mālu, smiltīm u.     

c.), izrāda emocijas.  

Piedalās apkārtnes sakopšana, augu kopšana 

Bērni zina: 

Rudenī savācam ražu darzā  

Man garšo: āboli, vīnogas, bumbieri, burkāni. 

Rudenī cilvēki lasa sēnes. 

Lapas krīt no kokiem. 

Aizlido gaiputni 

Bērni grib uzzināt: 

Kā cilvēki strādā dārzos? 

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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Kādi ir darba rīki? 

Kādus darbus cilvēki dara dārzā rudenī? 

Kāpēc lapas krīt no kokiem? 

Kā putni un dzīvnieki gatavojas ziemai. 

Kā viņi to uzzinās: 

Klausīsies pasaku, skatīsies uzskates materiālos. 

Bērnu jautājumi; 

Grāmatas; 

Dabas vērojumi pastaigas laika; 

Rotaļa "Kas dārzā?" 

 Vērtības un tikumi:  

 Centība 

 Daba 

 Cilvēka cieņa 

 Drosme 

 Laipnība 

 Atbildība 

Mācību jomu pamatprasmes: 

• Dabaszinātņu mācību joma 

Novēro un iepazīst tuvākajā apkārtnē sastopamos augus un dzīvniekus (1.posms) 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Spēlējas ar rotaļlietām,  sarunājas ar tām, runāto balsīs. (1. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

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) 
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  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:             

Vārdos un neverbāli pauž savas emocijas. 

 Darbojas ar piedāvātajiem galda piederumiem. 

Izmēģina dažādus vizuālās mākslas materiālus un tehniskos paņēmienus. 

Atbild uz jautājumiem. 

Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. 

Mācās nosaukt novērotos augus. 

Parāda priekšmetus vai dabas materiālus pēc noteiktas pazīmes, piemēram, īsu vai garu zariņu, platu vai šauru 

celiņu. 

 Darbojas ar vienkāršām mozaīkām, puzlēm. 

 Veic ar personīgo higiēnu saistītas darbības sev pieņemamā tempā. 

  

Vecāku darbība: 
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. 

Stāstot un jautājot pievērš bērna uzmanību konkrētām ikdienas darbībām. 

Ja nepieciešams, atgādina, kā pareizi turēt karot 
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  Runā ar bērnu par drošu rīcību saskarsmē ar nepazīstamiem augiem (neaiztikt nepazīstamus augus). 

Piedāvā materiālus pētīšanai un radošajai darbībai. 

Atbalsta bērna praktisko darbību, līdzdarbojas, palīdz bērnam. 

Paredz bērnam laiku darboties individuālā tempā, izmēģināt vairākas reizes, kamēr izdodas, uzslavē par 

uzmanību un mērķtiecību. 

Rosina veikt darbības ar sīkiem priekšmetiem, piemēram, pārlikt pupas citā traukā, skrūvēt vāciņus, izvērt 

stiepli vai auklu. 

No rīta organizēt bērnam rita rosmi.  

Rosināt bērnu aktīvi piedalīties kustības spēlēs. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

*** 

Pulkstenīti, tiku taku, (kustinām rādītājpirkstus) 

Paklausies, ko es tev saku: (pieliekam rādītājpirkstu pie lūpām) 

Rītā labi skaļi zvani (viegli kratām rādītājpirkstu) 

Tā, lai pamodini mani! 

(V. Lukss) 
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Мы ногами топ, топ 

Мы руками хлоп, хлоп 

Мы глазами миг, миг 

Мы плечами чик, чик 

Раз сюда, два сюда 

(повороты туловища вправо и влево) 

Повернись вокруг себя 

Раз присели, два привстали 

Сели, встали, сели, встали 

Словно ванькой-встанькой стали 

А потом пустились вскачь 

(бег по кругу) 

Будто мой упругий мяч 

Раз, два, раз, два 

(упражнение на восстановление дыхания) 

Вот и кончилась игра. 

 

 

*** 

Мы ногами топ, топ 

Мы руками хлоп, хлоп 

Мы глазами миг, миг 

Мы плечами чик, чик 

Раз сюда, два сюда 

(повороты туловища вправо и влево) 

Повернись вокруг себя 

Раз присели, два привстали 

Сели, встали, сели, встали 

Словно ванькой-встанькой стали 

А потом пустились вскачь 

(бег по кругу) 

Будто мой упругий мяч 

Раз, два, раз, два 

(упражнение на восстановление дыхания) 

Вот и кончилась игра. 
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Idejas radošai darbībai 
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                     Lasīšanai: 

 

     http://adatinja.blogspot.com/2012/04/dzejoli-par-rudeni.html 

 

     https://skazki.rustih.ru/sergej-kozlov-osennyaya-skazka/ 

 

     https://skazki.rustih.ru/kak-vremena-goda-possorili 

 

     https://group-abc.ru/lv/neobychnye-zagadki-pro-ovoshchi-osennie-zagadki-pro-ovoshchi-dlya-detei.html 

 

     https://deti-online.com/zagadki/zagadki-ovoschi-frukty/ 

 

 

               

   

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

    

 

 

 

http://adatinja.blogspot.com/2012/04/dzejoli-par-rudeni.html
https://skazki.rustih.ru/sergej-kozlov-osennyaya-skazka/
https://skazki.rustih.ru/kak-vremena-goda-possorili
https://group-abc.ru/lv/neobychnye-zagadki-pro-ovoshchi-osennie-zagadki-pro-ovoshchi-dlya-detei.html
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-ovoschi-frukty/
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     Eksperimenti: 
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       Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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