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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 
 

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 "Taupīsim un saudzēsim ." Nedēļas temats "Rudens darbi darzā." 

28.09.2020.-04.10.2020. 

 

Ziņa bērnam: Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot 

resursus. 

Sasniedzamais rezultāts: Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem. 

  

1.Bērni zina: 

Rudenī cilvēki novāc ražu. 

Cilvēki strādā dārzā. 

Bērnudārza laukumā bērni grābj lapas. 

  

2.Bērni grib uzzināt: 

Kā cilvēki strādā darzos? 

Kādi ir darba rīki? 

Kādus darbus cilvēki dara dārzā rudenī? 

  

3.Kā bērni to uzzinās: 

Skolotājas un bērnu stāsti; 

bērnu jautājumi;grāmatas; 

dabas vērojumi pastaigas laika; 

filmas. 

 

 

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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Vērtības un tikumi 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Atbildība 

 Drosme 

 Mērķtiecība 

 Uzņēmība 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

  

o Eksperimentējot salīdzina no stikla, koka, plastmasas, papīra, akmens izgatavotu 

priekšmetu īpašības un to izmantošanas iespējas. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

  

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

posms) 

 Matemātikas mācību joma 

  

o Grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram, krāsas, lieluma, formas, 

nozīmes, materiāla. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  

o Nosauc ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un skaidro, kuros gadījumos to 

nepieciešams izmantot. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

  

o Piedalās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā, iepazīstot veselīga uztura 

nozīmi. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

  

o Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta 

turpinājumu. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  

o Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. (3. posms) 

Caurviju prasmes 
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 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 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

  

o Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

  

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

  

o Izsaka savas domas un jūtas. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Uztvert jauno informāciju – klausās, vēro, atbild uz jautājumiem. 

 Stāsta par savu darbību un sasniegto rezultātu. 

 Rada vizuālās mākslas darbus , izmantojot dažādus materiālus un tehniskos 

paņēmienus. 

 Grupē priekšmetus pēc nosacījuma. 

 Izvēlas dažadu faktūru papīru. 

 Salīdzinot un eksperimentējot izzina dzīvo organizmu pazīmes. 

 Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā. 

 

Vecāku darbība: 

 Palīdz bērnam apgūt jaunas zināšanas un veidot izpratni par atkritumiem, par 

atkritumu šķirošanu. 

 Darbojas kopā ar bērnu. Aicina bērnu improvizēt. Dzied kopā ar bērnu,  

iedrošina. 

 Piedāvā  materiālus, papīru, priekšmetus.Rosina sameklēt žurnālos  tematikas 

priekšmetus  un izgriezt to apveidus. 

 Palīdz bērnam grupēt ģeometriskās figūras pēc nosaukuma, lieluma, krāsas. 

Saskatīt apkārtnē. Vingrināties pārvilkt ciparu 5. 

 Iedrošina bērna darbībai – esot klāt, palīdzot izpildīt iesākto kustību 

uzdevumu. 

 Kopā ar bērnu modelē dažādas dzīves situācijas. Parrunā, ka cilvēks var 

savaldīt savas emocijas. 
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Rītarosme 

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) 

(Sasveicinātiesvar ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām)  

 

Multfilmas uz doto tēmu: (yuotube) 

1. https://www.youtube.com/watch?v=QpgZAuf1HeE 

2. https://www.youtube.com/watch?v=v2VbFgqRFZQ 

3. https://www.youtube.com/watch?v=2NV1iJi0rpk 

4. https://www.youtube.com/watch?v=l4YnfdqvGEU 

5. https://www.youtube.com/watch?v=mZZBqKDa7rs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QpgZAuf1HeE
https://www.youtube.com/watch?v=v2VbFgqRFZQ
https://www.youtube.com/watch?v=2NV1iJi0rpk
https://www.youtube.com/watch?v=l4YnfdqvGEU
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Idejas radošai darbībai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daugavpilspilsētas                                                                                                                                  
5.pirmsskolas izglītībasiestāde 

Eksperiments: 

Почему листья меняют цвет осенью? 

Изменение цвета листьев осенью— настоящее чудо. Но, как и все трюки 

фокусника, это осеннее явление можно объяснить. 

Летом, когда жилки активно поставляют листьям воду и минеральные вещества, 

деревья зеленые. Такой цвет дает листве особый пигмент — хлорофилл. Его в 

листьях так много, что он затмевает другие цвета. С наступлением осени жилки 

начинают закрываться, количество минералов уменьшается, хлорофилл 

покидает лист. Вот тут и начинается игра цветов. Ведь внутри листьев есть 

еще каротиноиды, отвечающие за желтый и оранжевый цвета, и антоцианы, 

которые дарят листьям багровую окраску. 

Разделить каждый осенний листик по цветам и пигментам поможет 

эксперимент. 

Подготовь, пожалуйста: 

 банки (для каждой группы листьев), 

 ступки и ложки для растирания листьев, 

 медицинский спирт, 

 фильтры для кофе (плотные белые салфетки), 

 разноцветные листья. 
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Разорви несколько зеленых листьев на кусочки и растирай в ступке до 

появления сока. Переложи толченые листья в банку. То же самое сделай с 

листьями, которые успели изменить цвет. Подпиши каждую банку. Возьми 

несколько бутылочек спирта и разлей по банкам. С помощью водяной бани 

нагрей содержание каждой баночки. Нарежь полоски из фильтров и помести 

один конец в банку, а другой свесь через край. Спустя 30 минут Ты увидишь, 

как фильтры впитали пигменты. Разглядывать их — невероятное удовольствие. 

Если в одну из банок Ты поместишь разноцветное листья, то пигменты 

разделятся и образуют на фильтре радугу. Чудеса да и только! 
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