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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 

iestādēmattālinātumācībuīstenošanaivadlīnijām, https://www.skola2030.lv 

Pirmsskolēnamācīšanāsattālinātimājāsieteikumiem.  

Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās.  

Skola2030 ekspertuAritaLaukasunGintasKārkliņasieteikumivecākiem, 

kāorganizētunvadītpirmsskolēnamācīšanosmājās:  

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be  

Kāveiksmīgākuzsāktattālinātumācīšanosmājās: SolvitasLazdiņasieteikumi: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt- 

attalinatu-macisanos-majas 

Mēneša temats "Rudentiņš - bagāts vīrs".  

Nedēļas temats "Pastaiga parkā". 

19.10.2020.-23.10.2020. 

Ziņa bērnam: 

Parks ir vietā atpūtai un pastaigām. 

Saturs 

Sasniedzamais rezultāts: Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties 

gadalaikiem, diennaktij , laikapstākļiem. Zina, ka parks ir dzīvs un daudzveidīgs. 

Vērtības un tikumi. 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Laipnība 
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 Mērenība 

 Solidaritāte 

 Taisnīgums 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes. 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina tuvākajā apkārtnē 

raksturīgo dzīvo organismu – augu, dzīvnieku un sēņu – pazīmes. (3. 

posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Vēro, klausās un iztēlojas; rada un īsteno ideju daudzveidīgā 

mākslinieciskā darbībā. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus virs, 

zem, pie, aiz, blakus, pa labi, pa kreisi. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

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

posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Novērtē ieceres īstenošanas procesu un rezultātu. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto; jautā, lai iegūtu 

informāciju (maz. t.). (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā, izvēloties darbības 

veidu atbilstoši situācijai: tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper. (3. 

posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

o Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, 

tai skaitā digitālās ierīces. 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

o Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 
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Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Izdomā stāsta turpinājumu un izstāsta to. 

 Pauž savu attieksmi par vēroto. 

 Patstāvīgi zīmē un glezno dažādas formas laukumus; zīmē,griež un līmē 

dažādas formas un teksturējuma laukumuskolāžas kompozīcijā; veido dažādas 

formas un fakturē tās. 

 Vēro un saskata izmaiņas dabā atšķirīgos gadalaikos. 

 Salīdzina vienādas un nevienādas priekšmetu kopas pēcvienas pazīmes. 

 Stāsta par sava darba ieceri (ko vēlas izgatavot). 

 Stāsta par drošības noteikumiem, kas jāievēro, pārvietojoties,pārvarot šķēršļu 

joslu, pārvietojot priekšmetus. 

Vecāku  darbība: 

 Aicina novērtēt bērna izdomāto teksta turpinājumu. 

 Rosina novērtēt rīcību un prognozēt tās iespējamās sekas. 

 Rosina bērnu eksperimentēt ar krāsām, līnijām, laukumiem,tekstūrām. 

 Rosina stāstīt par novēroto. 

 Aicina salīdzināt priekšmetus pēc lieluma un skaita. 

 Rosina pētīt apkārtējo vidi, citus pieejamos resursus (grāmatas,internetu) un 

meklēt līdzīgus produktus. 

 Jautā, kādi drošības noteikumi jāievēro konkrētās situācijās 
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Rīta rosme. 

 

Ir jau visi mūsu . 

Ir jau visi mūsu bērni sanākuši te! (2x) (iet  

Rociņām - plaukš! plaukš! (plaukšķinām) 

Kājiņām  - taukš! taukš! (dipinām) 

Labrītiņu - jums, jums, (norādām uz citiem) 

Labrītiņu - mums, mums! (norādām uz sevi) 

Pulkstenīti, tiku taku. 

Pulkstenīti, tiku taku, (kustinām rādītājpirkstus) 

Paklausies, ko es tev saku: (pieliekam rādītājpirkstu pie lūpām) 

Rītā labi skaļi zvani (viegli kratām rādītājpirkstu) 

Tā, lai pamodini mani! 

/V. Lukss/ 

Visi kopā nākam. 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Labu rītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 

Labu rītu saulītei. 

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 klātesošajiem) 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289467/ir-jau-visi-musu
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289464/pulksteniti-tiku-taku
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289459/visi-kopa-nakam
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289456/labu-ritu-saulitei
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Eksperimenti. 
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Idejas radošai darbībai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas                                                                                                                                  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas                                                                                                                                  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



Daugavpils pilsētas                                                                                                                                  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



Daugavpils pilsētas                                                                                                                                  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

Dzejoļi par rudeni. 

Laimonis Pēlmanis 

Rudenītis. 

Rudu, rudu, rudenīti, 

Rudu lapu putenīti, 

Kam tu rūc, kam tu dūc, 

Zagšus apšu sagšas plūc? 

 

Svilpotāji, svilpotāji, 

Vēji - cilpu cilpotāji, 

Kurp jūs skrejat, kādēļ smejat, 

Kalnos , lejās dejas dejat? 

 

Lieti nāk, lieti nāk, 

Zirņus sijā sietiņā. 

Lietu, lietu lietutiņ, 

Kam tas zirņu sviedumiņš? 

 

Naktī slepu lien no kalna 

Balta, balta, salta salna... 

Kurp tu miklās miglas vel? 

Kam tos stikla tiltus cel? 

 

...Rudens neatbild. Vien klusi 

Tūces pledu plecos uzsit 

Un pa liepu lapu laipu 

 

Mihails Jasnovs 

Lietus pierunāšana. 

Lietiņ, lietiņ -  

pik, pik, pic -  

Tētim gan 

Tu nepatīc! 

Lietiņ, lietiņ -  

Pik, pik, pic -  

Mammai ar  

Tu nepatīc! 

Tētim  - slapjš! 

Un mammai - slapjš! 

Tikai mums 



Daugavpils pilsētas                                                                                                                                  
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Tu, lietiņ, labs! 

Lietiņ, lietiņ -  

Pik, pik pums - 

Lieiņ, mīļais, 

Nāc pie mums!  
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