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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 "Ražas laiks." 

05.10.2020.-09.10.2020. 

 

Ziņa bērnam: Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot 

resursus. 

Sasniedzamais rezultāts: Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem. 

  

 

Vērtības un tikumi 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Atbildība 

 Drosme 

 Mērķtiecība 

 Uzņēmība 

 

 

 

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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Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

  

o Eksperimentējot salīdzina no stikla, koka, plastmasas, papīra, akmens izgatavotu 

priekšmetu īpašības un to izmantošanas iespējas. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

  

o Runā dzejoļus; maina balss skaļumu un runas tempu atbilstoši dzejoļa saturam. (3. 

posms) 

 Matemātikas mācību joma 

  

o Grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram, krāsas, lieluma, formas, 

nozīmes, materiāla. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  

o Nosauc ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un skaidro, kuros gadījumos to 

nepieciešams izmantot. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

  

o Piedalās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā, iepazīstot veselīga uztura 

nozīmi. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

  

o Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta 

turpinājumu. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  

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

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

  

o Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā 

digitālās ierīces. 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

  

o Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

  

o Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

  

o Ievēro dienas kārtību. 
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 Pilsoniskā līdzdalība 

  

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

  

o Izsaka savas domas un jūtas. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Uztvert jauno informāciju – klausās, vēro, atbild uz jautājumiem. 

 Stāsta par savu darbību un sasniegto rezultātu. 

 Rada vizuālās mākslas darbus , izmantojot dažādus materiālus un tehniskos 

paņēmienus. 

 Grupē priekšmetus pēc nosacījuma. 

 Izvēlas dažadu faktūru papīru. 

 Salīdzinot un eksperimentējot izzina dzīvo organizmu pazīmes. 

 Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā. 

 

Vecāku darbība: 

 Palīdz bērnam apgūt jaunas zināšanas un veidot izpratni par atkritumiem, par 

atkritumu šķirošanu. 

 Darbojas kopā ar bērnu. Aicina bērnu improvizēt. Dzied kopā ar bērnu,  

iedrošina. 

 Piedāvā  materiālus, papīru, priekšmetus.Rosina sameklēt žurnālos  tematikas 

priekšmetus  un izgriezt to apveidus. 

 Palīdz bērnam grupēt ģeometriskās figūras pēc nosaukuma, lieluma, krāsas. 

Saskatīt apkārtnē. Vingrināties pārvilkt ciparu 5. 

 Iedrošina bērna darbībai – esot klāt, palīdzot izpildīt iesākto kustību 

uzdevumu. 

 Kopā ar bērnu modelē dažādas dzīves situācijas. Parrunā, ka cilvēks var 

savaldīt savas emocijas. 
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Rīta rosme: 

Dzejolīši rīta rosmei. 

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) 

1-vingrošana(staigā

t).wma
 

Sveiks. 

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi) 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi) 

Varam (zīmēt) sākt! (plaukšķinām) 

 (Varam "zīmēt", "līmēt", "dejot", "dziedāt", kas todien ieplānots, par to skaitām) 

 

Multfilmas uz doto tēmu: (youtube) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5nOwPX0UVY8 
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Idejas radošai darbībai 
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Eksperimenti: 

Дыхание листьев 

Вам понадобится: 

Миска с водой 

Листья 

Этот эксперимент интересен по двум причинам. Во-первых, дети не всегда 

думают о растениях и деревьев, как о "живых" существах. А, во-вторых, это 

способ реально увидеть то, что обычно скрыто от глаз. Налейте в миску теплую 

воду. Лучше чтобы миска была прозрачной. Сорвите с дерева листок (не 

подбирайте с земли!). Поместите лист в миску и придавите его небольшим 

камнем, чтобы он был полностью погружен под воду. Затем поместите миску на 

солнце. Теперь самое сложное для ребенка - подождать несколько часов. 

Поэтому начните его перед прогулкой, а завершите после нее. Заглянув в миску 

через несколько часов, вы сможете увидеть небольшие пузырьки, которые 

образуются вокруг листа и краев чаши. Внимание, вопрос детям: что 

произойдет, если они нырнут под воду и начнут дышать там. Правильно – 

пойдут пузыри! С листьями происходит нечто подобное. В процессе 

фотосинтеза лист выделяет кислород, который можно увидеть в виде пузырьков 

в воде. 

http://www.kcedventures.com/blog/how-do-leaves-breathe-a-simple-science-

experiment-for-kids 
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Lasīšanai: 

 

Vilks izgāja pamedīt. Izlavījās cauru dienu: nekā. Te ierauga oša galā strazdam 

ligzdu. Vilks tūliņ liels: «Nosviedi man vienu bērnu; ja nē, nokrimtīšu osi un apēdīšu 

jūs visus!" 

Strazds, muļķis, izbailēs nosviež arī. Otrā rītā vilksi ieēdies, klāt atkal: vēl vienu 

bērnu! — Citādi krimtīšot koku! 

Te lapsa — kur gadījusies, kur ne? — piebiksta strazdam: «Muļķi, ko apskaudi 

bērnus? Atsaki vilkam: parādi ķirveli, ķekseli!» 

Strazds atmožās kā no miega un tūliņ osī augšā: «Parādi ķirveli, parādi ķekseli, ar ko 

krimtīsi?» 

Vilks nokaunas: «Lapsa, skauģis, tevi mācījūse!» un aiziet. Iet, iet, satiek lauka galā 

gaili. «Es tevi ēdīšu, gailīti!» 

«Neēdi, neēdi, vilciņ, vēl nenoskaitīju pātarus!» «Skaiti tad drīzi!»  

Vilks, kamēr šis skaitīs, nosēžas grāvmalī pagaidīt; bet gailis tamēr no muguras puses 

pieliek knābli vilkam pie auss un dzied, cik jaudas: «Kikerikū!» 

Vilks apreibst un atkrīt kā peka augšpēdu. Bet gailis tamēr gabalā. Pa brītiņam atžirgst 

gan šis un nu ies tālāk. Satiek zostēviņu: «Es tevi ēdīšu, tēviņ!» 

«Vai, vilciņ, esmu taču radu radu rads — neēdi vis!» «Kas par radinieku man esi?» 

«Re, kā neatmini: tēva brālis, tēva brālis!» (rupji izrunāts, zoss kliedzienam līdzīgi). 

«Ko? Tēva brālis!» vilks nobrīnās un aiziet bešā mājā. 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/dzukstes_pasakas/v/vilks/ 
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