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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.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 

 

  

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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Mēneša temats: "Rudentiņš bagāts vīrs"  

Nedēļas temats: ''Maizes nedēļa'' 

26.10.2020.-30.10.2020. 

Ziņa bērnam 

Maize ir dažādu veidu, un krāsu. 

Sasniedzamais rezultāts: 

Bērs zin par to kāda ir mazīte, no kā to gatavo. 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Centība 

 Solidaritāte 

 Mērenība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. (2. posms) 

o Praktiskā darbībā iepazīst no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotus 

priekšmetus. (1. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Dzied tautasdziesmas, piedalās rotaļās, dejās, gatavojas gadskārtu svētkiem un 

piedalās to svinēšanā. (2. posms) 

o Izmantojot maņas, novēro un iepazīst iežus un ūdeni. (1. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

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

posms) 

o Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus viens, daudz. (1. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

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

o Izrāda vēlmi veikt kādu darbību kopā ar citiem. (1. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 
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o Rada konstrukciju, savietojot vienkāršus telpiskus objektus. (1. posms) 

o Mācās pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Klausās un atkārto dzirdētās skaņas. (1. posms) 

o Uzklausa citus, iesaistās sarunā. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

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

posms) 

o Ikdienā ievēro personīgo higiēnu. (2. 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 Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no 

mācīšanās. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

o Izsaka savas domas un jūtas. 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai. 

 Sasveicinās ar personām kuras satiek Pii. 

 Mācas un turpina apgūt sava vārda pirmo burtu. 

 Mūzikas nodarbībās aktīvi darbojas, atdarinot kustības. 

 Nodarbībās apgūst dažāda veika darbības (aplicēšanu, zīmēšanu, krāsošanu) 

 Konstruē dažādas figūras no lego 

Vecāku darbība: 

 Rāda piemēru, sasveicinoties ar personām ar kurām satiekas PII 

 Nodarbībās runā par burtiņiem, ar ko sākas vārds. 

 Dardojas līdzi, rādot piemēru bērniem. 

 Piedāvā bērniem, dažāda veida matreālus. 

 Piedāvā spēlēties ar  dažāda lieluma lego, parāda kāda veida figūras var izveidot.Rīta 

rosme. 
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Zīlīte, žubīte... 

Zīlīte, žubīte, (vicina rokas kā spārnus) 

Daudz tavu bērniņu (pagrozās viduklī uz abām pusēm) 

Divi guļ(plaukstas zem vaiga), divi kuļ(sit ar plaukstām pa ceļiem), 

Divi brauc mežā (klēpī sēžot, šūpo bērnu), 

Divi velk (atgāž bērnu guļus uz muguras),divi stumj (saliec bērnu uz priekšu), 

Divi tek pakaļ (izliek bērnu no klēpja uz grīdas) 

  

Jājam, jājam rāceņos... 

Jājam, jājam rāceņos (bērnu turot klēpi, atdarina zirga rikšošanu) 

Uz tiem tēva(vecmammas, mammas, brāļa u.c.) tīrumiem! (turpina rikšot) 

Satiek ceļā saimenieku (piebremzē straujo gaitu), 

Met to maišel' krūmos!(strauji noliek bērnu sev blakus, izņem no klēpja) 

 

 

 

 ♫ Kā pareizi tīrīt zobus? ♫ Bērnu dziesmas 

https://www.youtube.com/watch?v=Jsk61yM4AMw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Jr

XkWB0F1i3GiAJui1E9SPX7Ptzv4ClGYr2m5TPJ-k4cTXdJwf32N27E 
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Eksperimenti. 

KAS VAJADZĪGS: pankūku milti, smalka sāls, ūdens, pārtikas krāsas vai guaša, vates 

kociņi vai ota, biezs papīrs zīmēšanai.  

 

EKSPERIMENTS: Lai izgatavotu viena toņa krāsu, glāzē jāsamaisa viena ēdamkarote 

miltu un 1 ēdamkarote sāls, tām jāpievieno trīs ēdamkarotes ūdens un krāsa. Tādā pat 

veidā sajauc arī citu toņu krāsas. Vislabāk zīmēt uz kartona, izmantojot vates kociņus 

(katram tonim savu). Kad zīmējums gatavs, izcep to mikroviļņu krāsnī – pietiks ar 4-5 

minūtēm 600w jaudīgā krāsniņā. Šajā laikā krāsas uzpūtīsies un sacietēs, un zīmējums 

kļūs apjomīgs. 

 

 

5 опытов для детей о микробах. Почему нужно мыть руки с мылом? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGQe9qNeyhY&feature=youtu.be&fbc

=IwAR2rvWNKGm8FaD8QRkjCIamA012481-

USGGuV_u5txQvllQ1g4RV-5gApcE 
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Idejas laika pavadīšanai. 

 

https://www.facebook.com/MaestrasPreescolarRecursos/videos/443620706308657 
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Cipars. 
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Lasīšana 

Cepu, cepu kukulīti (plaukšķina), 

Citu lielu (iepleš rokas), 

Citu mazu, maziņu (sakrusto rokas pār krūtīm); 

Viļ, viļ apaļu (veļ it kā bumbiņu rokās), 

Paukš- krāsnītē (pieliek rokas pie mutes) 

Ar garu, garu skursteni (paceļ rokas virs galvas); 

Ņam, ņam, ņammm, cik gards (plaukšķina pa punci)! 

 

 

 http://www.pasakas.net/pasakas/?page=3 

 http://www.pasakas.net/miklas/ 

 http://www.pasakas.net/teikas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/?page=3
http://www.pasakas.net/miklas/
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