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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: Kas aug mežā? 

 

12.10.2020.-18.10.2020. 

Ziņa bērnam: Mežs ir daudzveidīgs .Mežā aug koki ,krūmi  , ogas ,sēnes un dzīvo dzīvnieki.  

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

diennaktij, laikapstākļiem. Zina, ka mežs ir daudzveidīgs ,kas noticis ar augiem vēlajā rudenī.  

Vērtības un tikumi 

 Darbs 

 Daba 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Latviešuvaloda 

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 

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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o Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem 

un tehniskajiem paņēmieniem. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Izzina ģeometriskās figūras un telpiskus ķermeņus, raksturo to formu, saista ar 

atpazīstamiem objektiem, vēro tos no cita skatpunkta (no augšas, no sāniem). (3. 

posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

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

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Īsteno savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba piederumu un 

instrumentu lietojumu. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Atšķir un nosauc skaņas vārdā. (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 Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

o Izsaka savas domas un jūtas. 

Papildu informācija: 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Iesaistās dialogā, uzklausa citus. 

 Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. 

 Eksperimentē ar krāsām, līnijām, laukumiem, formām, tekstūrām. 

 Zina, ka dabas resursi ir augi, dzīvnieki, ieži, ūdens, no kuriem iegūst ikdienas dzīvē 

nepieciešamās lietas un produktus, piemēram, no koka ražo papīru. 

 Izjūt cipara formu taustot, izstaigājot to, pēc tam attēlo ciparu ar savu ķermeni. 

 Izvēlas tekstilmateriālus vai dabas materiālus, kas pēc krāsas un struktūras ir piemēroti 

iecerei. 

 Atbild uz jautājumiem par veselīga dzīvesveida ieradumiem.Stāsta par veselīga 

dzīvesveida ieradumiem. 
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Vecāku darbība: 

 Rada situācijas, kurās nepieciešams sarunāties, piemēram, kopīgi jāveic darbs. 

 Ja nepieciešams, palīdz bērnam izvēlēties darbības mērķi. 

 Piedāvā radošai darbībai daudzveidīgus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus (krāsa, 

tekstūra, triepiens, laukums, forma, līnija, punkts). 

 Pārrunā, kāpēc jātaupa ikdienā izmantojamās lietas. 

 Jautā par ciparu, aicina parādīt un nosaukt to. 

 Aicina bērnu pastāstīt par savu ieceri. 

 Jautā par veselīga dzīvesveida ieradumiem. 

Rīta  rosme: 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 

laiks ir atmosties (berzējam acis) 

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

strautā mazgāties! (mazgājamies) 

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku). 

 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Laburītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 
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Multfilmas uz doto tēmu: (yuotube) 

https://www.youtube.com/channel/UC0VB_AuKN4zO1CMAdBZxWdA?sub_confirmation=1 
#мультфильмы #видео #осень 

 

Rudens valsis 

“Jau dzeltenais virpulis griežas 

Un dvēsele savādi trīs, 

Kad aizdegas rūkošās dienas 

Pīlādžu ugunīs. 

 

 Sāk nobirt skumjas kā lapas, 

Lai sadegt to atspīdumos, 

Bet rudens ar krāsainu otu 

Vēl paspēj tās apgleznot. 

 

(J. Keičs.) 

 

 

 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=2gXjn_kyv84Tkg2WW1h4LdQtxOYggz4mrh8wFsZC7MzBUBx8z4PAW_UsRDZkAkMP&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC0VB_AuKN4zO1CMAdBZxWdA%3Fsub_confirmation%3D1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=69070690787331
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Idejas radošai darbībai 
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Eksperimenti: 

 

 Eksperiments ar ledu un bļodiņu 

Uz galda virsmas (lai nesaslapinātu galdu, paklāj apakšā pārtikas plēvi vai ko līdzīgu) uzlej 

ūdeni tā, lai virsma ir mitra. Uz tās uzliec porcelāna vai metāla bļodiņu un tajā ieber ledu. Ledum 

pieber klāt sāli, lai ledus ātri kūst. Kad ledus ir izkusis, pamēģini pacelt bļodiņu!  

Tāds rezultāts sanāks tāpēc, ka ledus saņem siltumu no apakšā esošā ūdens un tādējādi 

ūdens atdziest līdz… Neteiksim kas sanāks, pamēģini pats! 

 

 

 


	Mācību materiāli attālinātām mācībām.
	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.
	Mēneša temats " Rudentiņš – bagāts vīrs"
	Nedēļas temats: Kas aug mežā?
	Ziņa bērnam: Mežs ir daudzveidīgs .Mežā aug koki ,krūmi  , ogas ,sēnes un dzīvo dzīvnieki.
	Vērtības un tikumi
	Mācību jomu pamatprasmes:
	 Dabaszinātņu mācību joma
	 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
	 Matemātikas mācību joma
	 Sociālā un pilsoniskā mācību joma
	 Tehnoloģiju mācību joma
	 Valodu mācību joma
	 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
	Caurviju prasmes:
	 Digitālās prasmes
	 Jaunrade un uzņēmējspēja
	 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana
	 Pašvadīta mācīšanās
	 Pilsoniskā līdzdalība
	 Sadarbība
	Papildu informācija:

	Rīta  rosme:
	Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) laiks ir atmosties (berzējam acis) skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) strautā mazgāties! (mazgājamies) Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) aiztek miedziņš (saliekam ...
	Multfilmas uz doto tēmu: (yuotube)

