
                                                                                                          Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

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.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 

 

Mēneša temats” Rudentiņš bagāts vīrs” Nedēļas temats” Pastaiga parkā” 

19.10.2020.-23.10.2020. 

Ziņa bērnam 

Daži putni aizlido, jo ir nepieciešams siltums. 

Saturs 

 SR:  Rodas priekšstats, ka daži putni lido prom bet daži paliek. 

 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Daba 

 Dzīvība 

 Latviešu valoda 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos
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 Cilvēka cieņa 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

  

o Izturas saudzīgi pret augiem un dzīvniekiem. (2. posms) 

o Nosauc novērotās dabas parādības, piemēram, lietus, sniegs, varavīksne, vējš. (1. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

  

o Improvizē ar skaņu rīkiem un kustībām, piebalsojot mūzikai vai attēlojot literārajā darbā 

dzirdēto. (2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

  

o Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, formas. (2. posms) 

o Praktiskā darbībā atlasa priekšmetus pēc kopīgām un atšķirīgām pazīmēm. (1. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  

o Atšķir raksturīgākās emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes). (2. posms) 

o Izrāda līdzjūtību, kad cits ir sāpināts. (1. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

  

o Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un 

tekstilmateriāliem: līmējot savieno detaļas; plēš papīru pa līniju; loka papīru divās daļās, lai 

iegūtu sev vēlamo formu (kartīte); ar šķērēm izgriež vienkāršu formu siluetus. (2. posms) 

o Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un 

tekstilmateriāliem: pielīmē papīru pie pamatnes; burza papīru, lai izveidotu kādu objektu, 

piemēram, bumbu; plēš plānu papīru strēmelēs; lietojot šķēres, ar vienu kustību pārgriež šauru 

papīra sloksni. (1. posms) 

 Valodu mācību joma 

  

o Atbild uz jautājumu ar darbību vai vārdiem. (1. posms) 

o Atbild uz jautājumu un uzdod vienkāršus, īsus jautājumus, saistītus ar ikdienu. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
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o Ikdienā ievēro personīgo higiēnu. (2. posms) 

o Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs telpās un ārā, ievēro dienas režīmu. (1. posms) 

Caurviju prasmes 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

  

o Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

  

o Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

  

o Mācās paveikt uzticēto pienākumu. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

  

o Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

 Sadarbība 

  

o Izsaka savas domas un jūtas. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Aktīvi piedalās mūzikas nodarbībās, atdarinot kustības un dziedot līdzi. 

 Mācas sakopt, aiz sevis darba vidi kur ir darbojies (spēlējies vai ir bijusi nodarbība) 

 Līmē un plēš papīru, mācas apgūt jaunas tehnikas. 

 Krāso ar krāsām, eksperimentējot jauc kopā dažādas krāsas. 

 Mācas atpazīt viens un daudz 

 

Vecāku darbība: 

  aktīvi piedalās mūzikas nodarbība, radot bērniem piemēru. 

 palīdz bērniem sakopt darba vidi, parādīt kur atrodas noteiktajai lietai. 

 Izdala metreālus, un palīdz darboties radoši. 

 izdala matreālus un palīdz darboties radoši atbilstoši tematam, veidojot kādu zīmējumu, un 

palīdz pareizi turēt otu un krāsot. 

 Rāda piemērus un skaidro. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Eksperiments 

 

 

 

Ziedi barojas no ūdens un absorbē to. Ja puķūdenim pievienosi krāsvielu, kas domāta ēdienam - 

ziedi pamazām maina krāsu. 

Izvēlies trīs dažādas krās, un katru sajauc glazes ar ūdeni.  
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Idejas laika pavadī 

  

 

 

1.Pastaiga parka- var salasīt dažādas krāsainas lapas un tās saskaitīt.  

2. Spēle- kopā ar ģimrni var uzpēlēt kādu sev mīļu spēli. 

3.Ēst gatavošana-Var pagatavot dažādas maizītes, maizītes ar sieru, desu, gurķi. 
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Darba lapas. 
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Lasīšana. 

 

Reiz dzīvojis nabaga zemnieks ar trim dēliem. Kad tēvs nomiris, tad dēliem palicis tikai viens 

zirgs, viena govs un viens kaķis no tēva mantības. Viens brālis nu paņēmis zirgu, otrs govi un 

trešais kaķi. Vecākie brāļi zirgu un govi labi pārdevuši un dabūjuši labu naudu, bet kaķa neviens 

negribējis pirkt. Tad jaunākais brālis paņēmis savu kaķi un gājis plašā pasaulē laimes meklēt. 

   Staigādams viņš vienā vakarā pienācis pie vienas muižas un lūdzis naktsmājas. Kunga sievai 

bijusi žēlīga sirds un tā sacījusi uz nabaga ceļinieku: "Es tev labprāt dotu vienu istabu, bet tur ir 

tik daudz peļu, ka tās tevi pa nakti apēdīs." 

   Ceļinieks atbildējis: "Es no pelēm nebaidos, man pašam ir savs kaķis līdzi." 

   Kunga sieva saka: "Tavu zvēru vēl drīzāk peles apēdīs." 

   "Lūkosim pārgulēt." 

   Tā nu jaunākais brālis palicis ar savu kaķi tai muižā pa nakti. Rītā kungs sūtījis ļaudis, lai aprok 

peļu apēstā ceļinieka kaulus. Bet nu izrādījies, ka ceļinieks ar visu kaķi ir sveiks un vesels, bet visa 

grīda ir pārklāta ar nokostām pelēm. Nu tik kungs arī sapratis, ka ceļinieka zvērs nemaz nebaidās 

no pelēm, bet vēl pats ķer tās cieši un kož nost. Tāds zvērs nu kungam ļoti paticis un viņš nopircis 

to par dārgu naudu. 

   Kad nu jaunākais brālis pārnācis mājā, tad viņš bijis bagātāks par abiem vecākiem brāļiem. Viņš 

nu ņēmis abus brāļus pie sevis un tad dzīvojuši visi laimīgi. 
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Matemātika 
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