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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:Taupīsim un saudzēsim! Nedēļas temats: Rudens darbi dabā 

21-25.09 

Ziņa bērnam: Rudenī savācam ražu darzā  

Sasniedzamais rezultāts: Izrāda interesi par šo tēmu. 

Vērtības un tikumi 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Latvijas valsts 

 Laipnība 

 Drosme 

 Tolerance 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Piedalās apkārtnes sakopšanā, augu un dzīvnieku kopšanā. (2. posms) 

o Vēro un nosauc tuvākajā apkārtnē sastopamos augus, dzīvniekus un sēnes, 

raksturo to pazīmes. (2. 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
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 

o Stāsta par savā radošajā darbā un mākslas darbā attēlotajiem notikumiem, tēliem, 

izteiktajām emocijām un idejām. (2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus. 

(2. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Sakārto savu darba vietu pēc darba. (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Veic atsevišķas darbības ēdiena pagatavošanā, nosauc garšīgus un veselīgus 

pārtikas produktus. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Mācās pareizi izrunāt visas skaņas. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Stāsta par savām nepatīkamajām sajūtām un izjūtām. (2. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

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 Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt 

izdarīto. 

o Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Novērtē savu un citu darbību un tās rezultātu, paskaidro savu vērtējumu. 

o Spēj pagaidīt. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

o Palīdz un pieņem palīdzību. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

Vēro, tausta, smaržo tuvākajā apkārtnē esošos augus(telpaugi, koki, krūmi, puķes). 

Mācās nosaukt novērotos augus un dzīvniekus 

Stāsta par novēroto. 

Nosauc tuvākajā apkārtnē sastopamos augus, sēnes undzīvniekus, atpazīst tos attēlos, video un 

audio ierakstos,īsi raksturo tos.Veido dabas materiālu un attēlu kolekcijas.Ievēro gadalaikam 

raksturīgākos augus, sēnes undzīvniekus, konstatē izmaiņas to skaitā (tajā pašā pļavāzied citi 

augi; ir daudz vai maz putnu un kukaiņu; ir vainav sēņu utt.), izskatā (zāles garums, koku zari ir 

kaili vaitie ir klāti pumpuriem, ziediem, lapām), uzvedībā (putnidzied vai nedzied, sastopami pa 

vienam vai baros). 
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Skolotāja darbība: 

Organizē pastaigas un vērojumus dabā dažādosgadalaikos. 

Jautā par augiem, sēnēm, dzīvnieku izskatu un uzvedību,palīdz tos raksturot 

Piedāvā attēlus, video un audio ierakstus bērna pieredzespaplašināšanai.Piedāvā materiālus 

pētīšanai un radošajai darbībai. 

Rosina radoši attēlot novēroto un pastāstīt par to. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Idejas radošai darbībai 
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Lasīšanai:   

Сказка про овощи для детей 

Маша с самого детства знала, что овощи очень полезны для детей и взрослых. В них 

находится много витаминов. Овощи помогают пищеварению, развитию организма, 

улучшают мышление и кровообращение. Каждое лето растения на ее грядках вырастали 

из маленьких росточков в сочные и яркие, ароматные и вкусные. И все знали о своей 

важной миссии — накормить людей и передать им свои полезные вещества. Но сказка про 

овощи закончилась в тот день, когда Маша услышала ссоры на огороде. 

— Ты глупая картошка выпиваешь всю воду! И мне совсем ничего не остается! — 

ругалась петрушка на картошку. 

— Да кому ты нужна, мелкая. — грубо ответил куст картофеля. — Я накормлю собой всю 

семью. Меня можно жарить, варить, запекать, мять, нарезать в суп, окрошку, салат. А ты 

то что? 

— А из меня можно делать не только еду, я еще и кожу отбеливаю! 

— Хахаха! Насмешила! — засмеялась картошка. 

Маша сразу поняла, если не помирить ее растения, вся еда будет невкусной. Ну не может 

получиться вкусное блюдо из негативной еды. Но как же помирить жителей грядок, если в 

ее присутствии они замолкают и делают вид, что не понимают человеческого языка. 

Девочка решила включить овощам любовные песни. Начала с популярной музыки — 

Елджей, «Время и Стекло» произвели не самое лучшее впечатление на растения. 
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— Она издевается над нами? Включила музыку, но ног то у нас нет. Танцевать то мы не 

можем, — начала жаловаться свекла. 

— Я боюсь этих песен. Моих собратьев носят на концерты подобных исполнителей и 

кидают просто на сцену, — чуть было не заплакал помидор. 

— Уж лучше пусть тебя бросают в певцов, чем едят. Ты же такой невкусный, — 

засмеялась морковь. 

— Ты сиди там себе и не высовывайся! — ответил помидор морковке. 

Тогда Маша сварила волшебное зелье из конопли и добавила его в воду. Полила 

расстения. Ожидала того, что они станут добрее. Но овощи продолжали ссориться. Что же 

может объединить жителей грядки и помирить? Вдруг Маша услышала, как на соседнем 

участке бабушка очень громка кричала на своих курей, а потом начала орать на дедушку. 

Раньше на этом дачном участке жили добрые и мирные соседи. А теперь поселилась злая 

бабушка. 

 

— Ах вот у кого мои овощи научились жаловаться и ругаться, — наконец-то все поняла 

волшебница. В этот же день она позвала на дачу друзей, и они соорудили забор. Дружно и 

весело ребята работали весь день, а вечером устроили застолье. С шутками, хохотом, 

любовью, щедростью, поддержкой и заботой. 

— Вы у меня самые лучшие друзья! Спасибо, что помогли построить забор! 

— Тебе спасибо, что пригласила на природу! Какие у тебя здесь красивые грядки и 

аппетитные овощи! — отвечали друзья Маши. 

Так овощи смогли увидеть, что общаться можно по-другому. Вежливо, дружелюбно, 

приветливо и красиво. А забор навсегда скрыл от рассеяний негативный пример общения. 

Вскоре на грядках вновь появилась сказка про овощи, ведь огурцы и помидоры, морковь и 

лук, свекла и картофель были очень дружны друг к другу. 
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Eksperimenti 

 СОДЕРЖАТ ЛИ ОВОЩИ ВОДУ?                                                     Прежде чем проводить 

опыт, выдвинем предположение: содержат  овощи воду или нет? Чтоб проверить, мы 

взяли разные овощи: картофель, морковь, помидор, огурец. Разрезали их на две части и 

срезом провели по своей руке. Что вы ощутили?  Содержится ли вода в овощах? В каком 

овоще воды больше? Но несколько исследователей еще   сомневались. Тогда мы взяли 

мелкую терку и натерли на ней морковь и картофель, через марлю отжали сок. Сравнили, 

в каком овоще больше жидкости - в моркови или картошке. Дети изъявили желание 

попробовать сок на вкус. 

                    ДЫШАТ ЛИ ОВОЩИ?                                                         Мы взяли прозрачный 

пакет, поместили в него капустные листья. Крепко завязали пакет и оставили на несколько 

дней на подоконнике. Какие изменения произошли, почему пакет стал мутным? Мы 

развязали пакет и провели по внутренней стороне пакета. Откуда влажность? Она 

выделилась в процессе дыхания. Интересно, что овощи дышат только в тепле, а 

когда  t  опускается до 0 градусов, дыхание почти незаметно. 

                         РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

БЛИНЧИКИ                                                                         Мы замесили для блинчиков тесто, 

как обычно. Разделили его на четыре части. В одну добавили сок свеклы, в другую сок 

морковки, в третью измельченный шпинат и другую зелень, четвертую оставили без 

добавок. выпекали разноцветные блинчики и выкладывали на тарелки в разных 

сочетаниях. Украсили блюда сметаной, сыром, зеленым луком и оливками.   
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Idejas laika pavadīšanai 

  

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Darba lapas: 
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