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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 

 

05.10.20.-09.10.20. 

Mēneša temats: “Rudentiņš-bagāts vīrs” ; Nedēļas temats: “Ražas laiks”. 

Ziņa bērnam: 

Augi aug noteiktos apstākļos. Tagad varam nogaršot to, kas auga visu vasaru. 

Sasniedzamais rezultāts: 

Rod priekštatu par Rudens veltēm, kur tos un kā iegūst , patstāvīgi stāsta par auga augšanas 

apstākļiem.  

 Vērtības un tikumi: 

 Daba 

 Darbs 

 Latviešu valoda 

 Centība 

 Atbildība 

 

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


                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

  

o Praktiskā darbībā saskata novēroto iežu un ūdens īpašības. (2. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

  
o Veic kustības atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. (2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

  

o Salīdzina priekšmetu kopas pēc skaita, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat. (2. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  
o Veic patstāvīgi izvēlētu vai piedāvātu darbību. (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

  

o Mācās novērtēt savas ieceres īstenošanas procesu un rezultātu, atbildot uz pieaugušā 

jautājumiem vai neverbāli, paužot emocijas par darba rezultātu. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

  

o Saklausa un mācās atšķirt runas intonācijas, kuras pauž emocijas. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  
o Mācās saskatīt iespējamos traumu gūšanas veidus (sasitumi, zilumi, nobrāzumi) un rīkojas 

atbilstoši norādījumiem, kas saistīti ar drošību. (2. posms) 

Caurviju prasmes: 

 aunrade un uzņēmējspēja 

  

o Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

  

o Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

o Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās 

  

o Mācās paveikt uzticēto pienākumu. 

 Sadarbība 

  

o Palīdz un pieņem palīdzību. 
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Papildu informācija: 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Pastaigas laikā salīdzina līdzenu virsmu un nelīdzenu, sameklē bedres.  

 Piedalās mūzikas nodarbībās , atkārto kustības. 

 Praktiskajā darbībā pielieto jēdzienu vairāk, mazāk. 

 Prot vadīties pēc savām izjūtām un līdz galam paveic sevis izvēlēto darbu. 

 Prot atšķirt dusmas no prieka, izstāsta kā viņš to saprata. 

 Pēc sporta nodarbībām pastāsta par uzvedības iemaņām un kāpēc jābūt uzmanīgam uz 

kāpnēm. 

Skolotāja darbība: 

 Pastaigas laikā skolotāja piedāvā atrast tādu ceļiņu posmu, kur to var labi aplūkot. 

 Rāda skaidru piemēru. 

 Piedāvā bērniem tādu praktisku darbību , kurā viņi var pielietot šos jēdzienus. 

 Atbalsta bērnu viņa izvēlē. 

 Skolotāja izteiksmīgi lasa stāstu, liekot akcentu uz dusmu un prieka emociju. 

 Skolotāja mudina atbildēt,  uzdod uzvedinošus jautājumus.  
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Dzejolīši rīta rosmei. 

*** 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz 

augšu)

  

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

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

 

 

*** 
Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām)  
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Idejas radošai darbībai  
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Skaties attēlu uzmanīgi, nosauc vai parādi savu mīļāko dārzeni. Pastāsti par to.  

Kādā krāsā tas ir? Kādā formā? Kur tas aug? Kāds pēc garšas viņš ir? Vai mēs to varam atrast 

lauku dārzā/veikalā? Kur šo dārzeni var pielietot? Ko vēl tu zini?  
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Lasīšanai:   

Bīstamās ozolzīles/ J.Dailis 

Kādu dienu lācēns ar pelēnu sēdēja zem vecā ozola un raudzījās, kā vējš vienu pēc otras norauj 

kokam lapas. 

– Lācēn, kā tev šķiet, vai kaut kur pasaulē ir vēl pelēns, kuram draugs ir lācēns? – iepīkstējās 

pelēns. 

– Hmm, nezinu gan, – norūca lācēns. – Tomēr ļoti ceru, ka ir gan! Ja tu jautā man, es esmu par to, 

lai katram lācēnam būtu savs pelēns! 

– Un katram pelēnam savu lācēnu! – dedzīgi iesaucās pelēns. – Un vajadzētu vairāk tādu vecu 

ozolu, zem kuriem sēdēt lācēniem un pelēniem! 

Tajā brīdī pelēnam ar paukšķi uz galvas uzkrita ozolzīle, un nebēdnis saķēris galviņu ievaimanājās:  

– Ai, lācēn! Pī, man dikti sāp! 

Lācēns pieliecās un nolaizīja pelēna paurīti, un virsū maigi uzklāja savu lielo ķepu, lai vairs 

neviena ozolzīle neuzkristu pelēnam uz galvas. 

– Šķiet tomēr, man pietiks ar vienu pašu vecu ozolu, – sacīja pelēns, berzēdams sasisto pieri, un 

lācēns piekrītoši pamāja ar galvu. 

– Vējš pieņemas spēkā, – sacīja lācēns, pavērdamies koka zaros. Virs tiem peldēja tumši mākoņi. 

– Man laiks medu kāpt, kamēr nav uznācis lietus! – noteica lācēns. – Tu mani uzgaidi tepat, pelēn. 

Drīz nonesīšu lejā arī tev kādu šūnas kriksīti. 

To teicis, lācēns sāka rausties augšup pa vecā koka stumbru, bet pelēns no lejas noraudzījās kā 

ķepainis rāpjas aizvien augstāk lielajā ozolā. 

– Pī! – teica pelēns. – Es būšu tepat un ļoti gaidīšu tevi atpakaļ! 

– Pi-i, – no lapotnes atsaucās lācēns, bet vēja šalkoņā to gandrīz nevarēja dzirdēt. 

– Es jau sāku gaidīt! – pelēns vēl skaļāk iesaucās, cerēdams pārkliegt lapu šalkoņu, bet diez vai 

lācēns to varēja sadzirdēt. Pelēns ciešāk aptina ap kaklu savu strīpaino šallīti, jo vējš pieņēmās 

spēkā ar katru brīdi, pēkšņi arī ozola zīles sāka birt lejā viena pēc otras, un pelēns pavisam sabijās. 

– Lācēn, es labāk nākšu pie tevis augšā! – pelēns iesaucās. – Citādi tās zīles mani šodien pavisam 

nositīs! 

Ieķēries ar nadziņiem koka mizas dziļajās rievās, pelēns sāka ar grūtībām pamazām kārpīties uz 

augšu. Ticis līdz pirmajam zaram, viņš saprata, ka vējš ir pārāk stiprs, lai varētu turpināt šo bīstamo 

kāpienu. 

– Lācēn, es tomēr labāk pagaidīšu tevi tepat zarā! – iepīkstējās pelēns. 
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Tikmēr lācēns, ieguvis kārotās medus šūnas, sāka rāpties lejā, kad pamanīja uz zemākā zara tupam 

savu draugu, ieķērušos ar visām četrām ķepiņām tā, ka tikai šallīte plīvoja vējā. 

– Pelēn, es jau nāku! – iesaucās lācēns, iestūma bišu vaska gabalu sev aiz vaigiem un strauji sāka 

šļūkt lejā pa stumbru. 

Spējās vēja brāzmas bija pāraugušas īstā viesulī, un pelēns izmisīgi turējās, lai vējš viņu neaiznestu 

sev līdzi. 

– Pii, pii, – sauca pelēns redzēdams lācēna ķepu stiepjamies pēc viņa. Atlaidis abas priekšķepas 

no zara, pelēns pastiepās pieķerties lācēna ķepai, lai paglābtos no niknajiem vēja auriem, bet tajā 

brīdī vējš viņu atrāva no zara pavisam un pelēnam pēdējā brīdī izdevās pieķerties kāda zariņa pašā 

galā. 

– Pīī! – kliedza pelēns, kamēr lācēns rāpās pa zaru viņam pretī, bet zara galā, tverdams ar ķepu 

pēc pelēna, izdzirdēja zem sevis krakšķi un kopā ar visu lūztošo zaru ar būkšķi uztriecās ozola 

stumbram. Tomēr pelēns bija cieši jo cieši saķerts lācēna ķepā, un lācēns ātri nošļūca līdz zemei, 

sapratis, ka aiz bailēm pat medainais bišu vaska gabals ir nogājis lejā vēderā. 

– Pelēn, es laikam apēdu visu medu, – lācēns žēli sacīja, paskatījies lejā uz savām ķepām, ko bija 

cieši piespiedis sev pie vēdera. Ķepās cieši saspiesta atradās pelēna strīpainā šallīte, bet drauga 

tajā vairs nebija. Lācēns izritināja šallīti visā garumā, bet pelēnu tur tā arī neatrada. Palūkojies 

augšup uz pusnolūzušo zaru, kura gals karājās lācēnam tieši virs galvas, arī tur vairs pelēnu 

neredzēja. 

Sākās stiprs lietus, bet lācēns vēl ilgi staigāja pa pļaviņu apkārt ozolam un gar strautiņu klaigādams 

un saukdams pēc pelēna. Taču reizēm pasaulē ir kāds spēks, kas izrādās stiprāks pat par 

visstiprākajām ķepām, kas var censties tevi sargāt no krītošas ozolzīles, tomēr nekad nevar 

paredzēt, vai kādu dienu tu pats nekļūsi par vēja aiznestu lapu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Eksperimenti: 

 

 Salasi ārā lapas, bet skaties lai tās būtu zaļas. Mājās uztaisi izkārtni, pakar to sev redzamajā 

vietā un novēro, kas notiek ar lapām. Vērojumus veic katru dienu, pastāsti, kādas izmaiņas 

tu pamani.  

 
 

 Iepriekšējā vakarā sasaldē ūdeni mazos trauciņos. Nākamā dienā atsevišķās glāzēs 

sagatavo stipru sāls šķīdumu, un pievieno krāsas. Izvieto ledus gabaliņus uz paplātes un ar 

pipeti vai tējkaroti pilini šķīdumus tiem virsū. Sāls kausēs ledu, veidojot tajā “ejas”, kuras 

no iekšpuses kļūs krāsainas.  
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Idejas laika pavadīšanai: 

 Gatavojam kopā ar bērnu! 

 

 Kartupeļu vafeles. 

 

Nepieciešams: 

4 kartupeļi 

1 tējk. sāls 

2 olas 

1–2 ēdamk. pilngraudu miltu 

1 tējk. cepamā pulvera 

 

Pagatavošana: 

Kartupeļus nomizo un sarīvē. Pārber ar sāli un, ar rokām mīcot, izspied lieko ūdeni (to 

ārā nelej). Sausos kartupeļus sajauc ar olu, miltiem un cepamo pulveri. Ūdenī būs 

nosēdusies kartupeļu ciete, to, ūdeni nolejot, pievieno kartupeļu masai. Cep vafeļu pannā 

vai uz pannas. 

 

 

 

Padziedam kopā ar bērnu!  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=MIQl4fdV4BU&ab_channel=VinetaV%

C4%ABtola 
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Darba lapas: 
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