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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 
 

Izstrādāti, pamatojoties uz:Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu 

mācību īstenošanai vadlīnijam, 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 "Kas aug mežā?"' 

 

Ziņa bērnam: Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. 

Sasniedzamais rezultāts: Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties gadalaikiem, 

diennaktij, laikapstākļiem.  Zina, ka mežs ir veselīgs un daudzveidīgs. 

12.10.2020 -16.10.2020 

Vērtības un tikumi 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Latvijas valsts 

 Latviešu valoda 

 Centība 

 Mērenība 

 Mērķtiecība 

 Savaldība 

 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 Saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi. (3. posms) 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
o Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem un 

tehniskajiem paņēmieniem. (3. posms) 

 

 Matemātikas mācību joma 
o Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva dažādas variācijas desmit apjomā. (3. posms) 

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
o Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu un vienojas par kopīgu mērķi. (3. posms) 

 

 Tehnoloģiju mācību joma 
o Veido, iegūst sev vēlamo formu no piedāvātajiem vai izvēlētajiem plastiskajiem 

materiāliem – veltnē starp plaukstām un ar veltnīti, noapaļo, iespiež iedobumu, izvelk, 

formē un savieno detaļas. (3. posms) 

 

 Valodu mācību joma 
o Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu. (3. posms) 

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
o Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. (3. 

posms) 

 

 
Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 
o Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu. 

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 
o Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 
o Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 

 Pašvadīta mācīšanās 
o Spēj paveikt darbību līdz galam. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība  
o Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos 

lietojot. 
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 Sadarbība 
o Palīdz un pieņem palīdzību. 

 
Papildu informācija: 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Atrod skaņai atbilstošo burtu un parāda to. 
 Sadarbojoties ieklausās citā, uzklausa citu domas, jautā citu domas. 
 Pamato materiālu izvēli, raksturo to lietošanas noteikumus. 
 Izsaka spriedumus, savas domas par vajadzību taupīt resursus. 
 Praktiski darbojas ar skaitāmo materiālu, izzinot skaitļa sastāvu. 
 Veido no veidošanas materiāla regulāras vai neregulāras formas. 
 Ikdienā veido veselīga dzīvesveida ieradumus – izvēlas veselīgu uzturu, dienas režīmu, 

regulāri piedalās fiziskajās aktivitātēs un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 
 

Vecāku darbība: 

 Rosina atrast skaņai atbilstošo burtu un parādīt to. 
 Novērtē un kopā ar bērnu pārrunā, kā viņš jūtas, vai uzdevumu izdevās paveikt. 
 Rosina bērnu izteikt savu viedokli par izjūtām un atklājumiem. 
 Rosina fantazēt par izmaiņām dabas resursos, piemēram, kas notiktu, ja būtu ļoti daudz 

ūdens, ja ūdens nebūtu vispār, ja visa zeme būtu klāta tikai ar ūdeni. 
 Rosina sadzīves situācijās saskatīt dažādas skaitļa variācijas. 
 Rosina bērnu, izvelkot, saspiežot, veidojot iedobumu, savienojot atsevišķas detaļas, 

veltnējot ar veltnīti, veidot dažādas formas un papildināt izveidoto virsmu ar 
fakturējumu. 

 Uzslavē par veselīga dzīvesveida ieradumiem ikdienā. 
 

Rīta rosme: 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 

 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 

 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 

 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 

 

 

 

 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

 

 

 

 

 



Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 

Eksperimenti. 

Почему листья меняют цвет осенью? 

Для опыта понадобится: 

 банки (для каждой группы листьев), 

 ступки и ложки для растирания листьев, 

 медицинский спирт, 

 фильтры для кофе (плотные белые салфетки), 

 разноцветные листья. 

 

Разорви несколько зеленых листьев на кусочки и растирай в ступке до появления сока. 

Переложи толченые листья в банку. То же самое сделай с листьями, которые успели 

изменить цвет. Подпиши каждую банку. Возьми несколько бутылочек спирта и разлей по 

банкам. С помощью водяной бани нагрей содержание каждой баночки. Нарежь полоски из 

фильтров и помести один конец в банку, а другой свесь через край. Спустя 30 минут Ты 

увидишь, как фильтры впитали пигменты. Разглядывать их — невероятное удовольствие. 

Если в одну из банок Ты поместишь разноцветное листья, то пигменты разделятся и 

образуют на фильтре радугу.  
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Dzejoļi par rudeni un mežs. 

 

“Lielais koku draugs – rudens – 

Mežā ir ienācis, 

Raisa lapas no zariem 

Un ļauj viņām zemē krist. 

 

     Koki ir piekusuši, 

     Kokiem atpūsties gribas, 

     Gribas, tāpat kā mums, 

     Drusciņ bezrūpības.” 

 

Rudens, rudens, rudentiņš 

Lapās nāk jau sārtumiņš 

 Lielos mežos, mazos mežos,  

Lielas sēnes, mazas sēnes. 

 Baravikas, gailenītes 

 Beidzot lasīt sāk. 

 Rudens, rudens, rudentiņš 

 Lielu sparu nāk!  

Daļa meža dzīvnieciņu  

Gatavoties sāk:  

Sēnes, zīles, kastanīšus 

 Savā migā krāt. 
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