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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.lvPirmsskolēna 

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 " Rudentiņš – bagāts vīrs"  

Nedēļas temats: " Ražas laiks" 

05.10.2020.-09.10.2020. 

Ziņa bērnam: (ko bērns sapratīs): Augļi, ogas, dārzeņi ir svarīga mūsu ēdienkartes 

sastāvdaļa.Bērni iegūs priekštatu par augļu un dārzeņu  daudzveidību.  

Sasniedzamais rezultāts: (ko bērns pratīs): Atšķir veselīgu uzturu no neveselīga, zina kādi  

dārzeņi aug dārzā, piedālās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā. Apgūst dažādu dārzēņu  

 

Vērtības un tikumi 

 Darbs 

 Daba 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Latviešu valoda 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

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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 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: 

Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, 

svētkus. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma: 

Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmita pjomā. (3. posms) 

Salīdzina priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus vairāk,   

mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskāmācībujoma: 

Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

            Skaidro, ka cilvēki ir dažādi: runā dažādās valodās, dažādi svin svētkus. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma: 

Piedalās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā, iepazīstot veselīga uztura nozīmi. 

(3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

Pārvar šķēršļus sev un citiem drošā veidā, izvēlas darbības veidu atbilstoši situācijai. (3. 

posms) 

            Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. (3. posms) 

 Valodu mācību joma  

Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju. (3. posms) 

            Raksta rakstītos burtus neierobežotā laukumā. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Digitālās prasmes 

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

ierīces. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās 

Lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

            Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

            Palīdz un pieņem palīdzību. 
 

Papildu informācija: 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Nosauc un novērtē katru savu darbību un plāno, kas un kā vēl jāuzlabo. 

 Rūpīgi iepazīstas ar doto uzdevumu vai vienkāršu sadzīvisku problēmu, paredz darbības 

uzdevuma veikšanai vai problēmas risināšanai, izvēlas materiālus un darba piederumus vai 

risinājuma veidus. 

 Sakārto savu darba vietu. Palīdz citiem sakārtot telpu pēc kopīgi veikta darba. 
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 Vērot apkārtni, saskata dabas skaistumu, novēro dabas materiālu dažādību. 

 Vingrinās atbildēt uz jautājumiem par literāro tekstu. 

 Iepazisīstinās ar burtu D. 

 Vingrināties izlikt ciparu rindu no 1 līdz 5. 

 Vingrināties atpazīt telpiskās formas -  lodi, cilindru, kubu. Noskaidrot, kur grupā tās 

atrodamas. 

 Skriešana, mainot  ātrumu un tempu. Dzīvnieku kustību imitācija. Priekšmetu nešana ar labo 

un kreiso roku. 

 

Vecāku darbība: 

 Darbojas kopā ar bērnu, apraksta ar vārdiem savas darbības. 

 Kopā ar bērnu vēro rudens pazīmes dabā. Palīdz vākt rudenī pieejamos materiālus. 

Sniedz atbalstu, . 

 Palīdz bērnam nostiprināt  zināšanas par rudens ražu, par dārzeņiem, augļiem  un ogām. 

 Aicina bērnu improvizēt. Dzied kopā ar bērnu,  iedrošina. 

 Piedāvā  materiālus, papīru, dažādus  priekšmetus.Rosina sameklēt grāmatās  tematikas 

materiālus un izgriezt to, veidot savu grāmatu pēc dotas tēmas. 

 Palīdz bērnam salīdzināt priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot 

jēdzienus mazāk, tikpat, lielāks,grupēt ģeometriskās figūras pēc nosaukuma, lieluma, 

krāsas.. Vingrināties pārvilkt ciparu 4. 

 Kopā ar bērnu pēta dažādus dārzeņus un nosauc to īpašības. 

 Iedrošina bērna darbībai – demonstrē bērnam vingrinājumus, skaidro kustības spēles 

noteikumus. 

 Parrunā, ka cilvēks var savaldīt savas emocijas. Rosina vērtēt savu  rīcību. 
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Rīta rosme: 

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) 

Bērnu dārzā ierodos! (viens otram pamājam) 
 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām)  
 

Multfilmas uz doto tēmu: (yuotube) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hXrfQUJDNTA 

                                              https://www.youtube.com/watch?v=XQ890zqVnT8 

https://www.youtube.com/watch?v=qYC-OFLdPCo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hXrfQUJDNTA
https://www.youtube.com/watch?v=XQ890zqVnT8
https://www.youtube.com/watch?v=qYC-OFLdPCo
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Idejas radošai darbībai 
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Eksperimenti: 

“Spēle ar vēju”. Kā var zināt, no kuras puses pūš vējš? Vēja virziena noteikšana, dodoties 

ceļojumā. Izmantot karodziņus, slapju pirkstu, vējdzirnaviņas, diega iekārtu spalviņu.  

“Kā skan diena”. Izvēlas ikdienišķus priekšmetus, kas rada skaņas. Paklausās tās  kopā ar 

bērnu. Tad saliek priekšmetus uz galda. Palūdz bērnu aizvērt acis. Paskandina kādu no 

priekšmetiem, bērnam jācenšas uzminēt skaņas avotu. 
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