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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: "Maizes nedēļa". 

26.10.2020.- 30.10.2020. 

 

Ziņa bērnam: Maizei ir liela nozīme cilvēka dzīvē.  

Sasniedzamais rezultāts: Maize un graudu produkti ir svarīgas mūsu ēdienkartes sastāvdaļa. 

 

Vērtības un tikumi: 

• Darbs 

• Daba 

• Cilvēka cieņa 

• Ģimene 

• Uzņēmība 

• Mērķtiecība 

• Dzīvība 

• Atbildība 

• Latviešu valoda 

• Centība 

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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• Solidaritāte 

• Laipnība 

• Līdzcietība 

• Taisnīgums 

• Savaldība 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

• Dabaszinātņu mācību joma: 

 Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā un 

laikapstākļiem. (3. posms) 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma:  

Runā dzejoļus; maina balss skaļumu un runas tempu atbilstoši dzejoļa saturam. (3. 

posms) 

• Matemātikas mācību joma: 

Izsaka pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās un skaitot to pārbauda. (3. 

posms) 

• Sociālā un pilsoniskāmācībujoma: 

Ēd, ievērojot galda kultūru. (3. posms) 

• Tehnoloģiju mācību joma:  

Piedalās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā, iepazīstot veselīga uztura nozīmi. 

(3. posms) 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma:  

Apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību. (3. posms) 

• Valodu mācību joma: 

Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu. (3. posms) 

 

 

Caurviju prasmes: 

• Jaunrade un uzņēmējspēja. 

Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

• Digitālās prasmes. 

            Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās     

ierīces. 

• Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

           Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

• Pašvadīta mācīšanās. 

            Ievēro dienas kārtību. 

• Pilsoniskā līdzdalība. 

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

lietojot. 

• Sadarbība. 

            Palīdz un pieņem palīdzību. 
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Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

• Atrod skaņai atbilstošo burtu un parāda to. 

• Ēdot ievēro galda kultūru (skaļi nesarunajās, sakošļā ēdienu ar aizvērtu muti, krūzi tur aiz 

osas vienā rokā, lai izsmeltu pedējo šķidrumu no šķīvja, to paliec virzienā no sevis, 

karotē un un uz dakšiņas paņem nedaudz ēdiena, lieto salveti) 

• Runā dzejoļus, mainot balss skaļumu,runas tempu. 

• Vēro un saskata izmaiņas diennaktī ( gaišs/ tumšs, auksts/silts, kluss/ skaļš) 

• Skaitot pārbauda savu paņemienu. ( ziedlapiņu skaits, bumbu skaits grozā u.c). 

• Kopā ar pieaugušo klaj galdu. 

• Saprot, kāpēc nedrīkst atļaut sevi aiztikt svešiem cilvēkiem. 

 

Vecāku darbība: 

• Rosina atrast skaņai atbilstošu burtu un pārādīt to. 

• Paslavē bērnu par centību. 

• Aizina bērnu novērtēt pašam savu runu. 

• Rosina stastīt par novēroto. 

• Aicina bērnu ikdienas situācijās izteikt pieņēmumu par skaitu un parbaudīt to. 

• Piedāvā sadalīt darbus un iekārtot savu darba vietu. 

• Pārrunā ar bērniem, kāpēc katram jārūpējas par savu ķermeni, tā neaizskaramību. 
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Rīta rosme: 

 

“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) 

 

“Доброе утро” 

 

С добрым утром, глазки! Вы проснулись? (закрываем глаза ладошками, открываем) 

С добрым утром, ушки! Вы проснулись? (прижимаем ладошками уши, открываем) 

С добрым утром, ручки! Вы проснулись? (протягиваем ладошки) 

С добрым утром, ножки! Вы проснулись? (гладим ножки) 

Глазки смотрят, (округлые пальчики у глаз, смотрим) 

Ушки слушают, (округлые ладошки у ушей, слушаем) 

Ручки хлопают, 

Ножки топают, 

Мы проснулись! (поднимаем руки вверх) 
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Lasīšanai: 

„Maize” 

Izcepu maizi un noliku galdā- 

Smaržoja maize- balta jo balta. 

Ņaudēja runčuks un prasīja tiesu. 

Ņem, peļu junkur, vai neēdis esi?- 

Atskrēja Krancis un lūdzās:- Man arī! 

Daudz esi strādājis, ņem zobam kāram!- 

Tad, kad tēvs pa durvīm nāks iekšā, 

Izsteigšos tam jau ar maizi es priekšā. 

Māte nāks mājās un smaidīs, ai, smaidīs… 

Arī viņu balts kumosiņš gaidīs. 

Un pat mēnestiņu, viltnieciņu, 

Uzcienāšu ar garoziņu! 

„Plikā maize” 

Mamma virtuvē ģērbj maizi. 

Sviesta svārki, 

Siera krekls, 

Koša desas cepurīte. 

Kas par labi ģērbtu riku! 

Bet es gribu maizi pliku! 
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С белым хлебом положили 

Чёрный хлеб мне на обед. 

Удивить меня решили? 

Чёрный? В чём его секрет? 

Видно, пекарь с неохотой 

Пёк и хлеб в печи забыл? 

Или же перед работой 

Чисто руки не помыл? 

Мама тут же объяснила, 

Что мука ржаная есть: 

«Черный хлеб прибавит силы». 

Съел. И завтра буду есть! 
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Didaktiskā spēle „Saliec vārdus” 

Spēle sastāv no daudzām mazām kartītēm, uz kurām uzrakstītas dažādas zilbes. Bērns pats veido 

vārdus, saliekot kartītes. Piemēram: 

 

 

 

 

Didaktiskā spēle „Atrod vārdus” 

Spēle sastāv no kartītēm,  uz kurām viena zilbe ir uzrakstīta, bet otrā – jāatrod, veidojot vārdu, 

kurš sastāv no divām zilbēm. Uz kartītēm zilbes ir uzrakstītas tā, lai saprastu, kura ir pirmā, kura 

– otrā zilbe. Piemēram: 

nau-  
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Matemātika: 

 

    



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

Idejas radošaji darbībai : 
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Idejas laika pavadīšanai 
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Eksperimenti: 

“Pufīgās krāsas” 

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.  

 

KAS NOTIEK: Krāsa, pēc būtības, ir parasta mīkla, tikai krāsaina, tāpēc mikrenē tā uzpūšas. 

 

 


