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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 

 

Mēneša temats:  Pārmaiņas un pārvērtības. 

Nedēļas temats: Mazie pētnieki” 

26.10.2020- 30.10.2020 

Ziņa bērnam: 

  Darbojoties ar dažādām vielām un materiāliem, var novērot pārmaiņas. 

 

 Sasniedzamais rezultāts:  

 Ievērojot pārmaiņas, kas rodas, darbojoties ar vielām un materiāliem (piemēram, krāsām, plastilīnu, mālu,      smiltīm u.c.), 

izrāda emocijas. 

Saskata un saprot pārmaiņas, kas notiek dabā  rudenī. 

 

 Vērtības un tikumi:  

 Brīvība 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Latviešu valoda 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Solidaritāte 

 Tolerance 

 Uzņēmība 

 

 

 

 Mācību jomu pamatprasmes: 

 

 Dabaszinātņu mācību joma 

         Praktiskā darbībā iepazīst no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotus priekšmetus. (1. posms) 

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
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Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

 Spēlējas ar rotaļlietām, sarunājas ar tām, runā to balsīs. (1. posms) 

 

 Matemātikas mācību joma 

Savieto priekšmetus attiecībā viens pret vienu. (1. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

           Piedalās pieaugušā organizētās aktivitātēs. (1. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Satver sīkus priekšmetus un veic darbības ar tiem. (1. posms) 

 Valodu mācību joma  

Vārdos vai neverbāli pauž emocijas.(1. posms) 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma. 

Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod, ripina, velk, stumj, met. (1. posms) 

 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes  

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

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja  

Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 

  Kritiskā domāšana un problēmrisināšana  

Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 

 Pašvadīta mācīšanās  

Spēj paveikt darbību līdz galam. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība  

Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos. 

 

 Sadarbība  

Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:             
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Vārdos un neverbāli pauž savas emocijas. 

 Darbojas ar piedāvātajiem galda piederumiem. 

 Izmēģina dažādus vizuālās mākslas materiālus un tehniskos paņēmienus. 

 Atbild uz jautājumiem. 

 Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. 

 Mācās nosaukt novērotos augus. 

 Parāda priekšmetus vai dabas materiālus pēc noteiktas pazīmes, piemēram, īsu vai garu zariņu, platu vai šauru celiņu. 

 Darbojas ar vienkāršām mozaīkām, puzlēm. 

 Veic ar personīgo higiēnu saistītas darbības sev pieņemamā tempā. 

 

Vecāku darbība: 

Stāstot un jautājot pievērš bērna uzmanību konkrētām ikdienas darbībām. 

Ja nepieciešams, atgādina, kā pareizi turēt karot 

 Vēro bērna darbību, diferencē uzdevumus, ja nepieciešams. 

 Runā ar bērnu par drošu rīcību saskarsmē ar nepazīstamiem augiem (neaiztikt nepazīstamus augus).  

 Piedāvā materiālus pētīšanai un radošajai darbībai. 

 Atbalsta bērna praktisko darbību, līdzdarbojas, palīdz bērnam. 

 Paredz bērnam laiku darboties individuālā tempā, izmēģināt vairākas reizes, kamēr izdodas, uzslavē par uzmanību un 

mērķtiecību. 

 Rosina veikt darbības ar sīkiem priekšmetiem, piemēram, pārlikt pupas citā traukā, skrūvēt vāciņus, izvērt stiepli vai auklu. 

 Sniedz īsas norādes. 

 Organizē pastaigas un vērojumus dabā dažādos gadalaikos 

 

 

 

 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 
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Rītos draugus satiekam, 

Visus mīļi sveicinām. 

Bet kā? Lūk tā! 

Bet kā? Lūk tā! 

Sunīt's rej: vau, vau, vau! 

Kaķīt's ņaud: ņau, ņau, ņau! 

Cālis olā: čau, čau, čau! 

Odiņš sīc: ī, ī, ī! 

Pele pīkst: pī, pī, pī! 

Bet mēs visi - Labrīt! 

 

*** 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām) 

 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Laburītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 

 

*** 

 

На лесной полянке в ряд, 

Звери делают зарядку. 

Заяц головой вращает- 

Мышцы шеи разминает. 

Делает старательно каждое движенье, 

Очень ему нравится это упражненье. 

Полосатенький енот 

Изображает вертолёт: 

Лапками машет назад и вперед, 

Словно собрался в далёкий полёт. 
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Серый волк немного сонный, 

Выполняет он наклоны: 

"Ты, волчишка, не ленись! 

Вправо, влево наклонись, 

А потом вперёд, назад, 

Получишь бодрости заряд! 

Медвежонок приседает, 

От пола пятки отрывает, 

Спинку держит прямо-прямо! 

Так учила его мама. 

Ну а белки, словно мячики 

Дружно прыгают и скачут! 
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  Lasīšanai: 

 

    https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-abramcevoj/a-ja-kto-abramceva-n/ 

 

    http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/l/lapsa-aped-laca-medu/ 

 

 

     https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-osen-dlya-detej.html 

 

 

     Eksperimenti: 

     https://www.youtube.com/watch?v=ftCLPS-A0jg 

 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=v-uv5tt0ME4 

 

 

    https://www.pinterest.com/pin/715157615800074730 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

      https://www.youtube.com/watch?v=ftCLPS-A0jg 

 
 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-abramcevoj/a-ja-kto-abramceva-n/
http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/l/lapsa-aped-laca-medu/
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-osen-dlya-detej.html
https://www.youtube.com/watch?v=ftCLPS-A0jg
https://www.youtube.com/watch?v=v-uv5tt0ME4
https://www.youtube.com/watch?v=ftCLPS-A0jg
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     Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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