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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: Panti, dziesmas, pasakas 

Nedēļas temats: Kur tu teci, gailīti? 

09.11.2020- 13.11.2020 

Ziņa bērnam: 

Tautas dziesmas un pasakas var nodot citiem ar valodu, mīmiku un kustībām. 

Sasniedzamais rezultāts:  

Ieinteresēti klausās un aktīvi piedalās pasaku, skaitāmpantu, tautasdziesmu u.c. skandēšanā. 

Vērtības un tikumi: Daba, Ģimene, Latvijas valsts, Uzņēmība, Atbildība, Laipnība, Drosme 

Caurviju prasmes: 

 Digitālāsprasmes: 

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 izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto. 

 Pašvadīta mācīšanās: 

Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

 Pilsoniskā līdzdalība: 

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

 Sadarbība: 

Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

 

  

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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Mācību jomu pamatprasmes: 

Valodu mācību joma: 

Ieklausās tekstā, reaģē uz to ar emocijām, darbību un valodu. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: 

Atpazīst Latvijas karogu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: 

Izmanto dažādas līnijas, laukumus, formas un krāsas radošajā darbā. 

Dabaszinātņu mācību joma: 

Praktiskā darbībā iepazīst no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotus priekšmetus. 

Matemātikas mācību joma: 

Atšķir priekšmetu apaļas un stūrainas formas apkārtējā vidē. 

Tehnoloģiju mācību joma: 

Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un 

tekstilmateriāliem: pielīmē papīru pie pamatnes; burza papīru, lai izveidotu kādu objektu, piemēram, bumbu; 

plēš plānu papīru strēmelēs; lietojot šķēres, ar vienu kustību pārgriež šauru papīra sloksni. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: 

Veic ar personīgo higiēnu saistītas darbības pieaugušo uzraudzībā. 

Bērna darbība plānotā rezultāta 

sasniegšanai: 

Vecāku darbība: 
 

Valodu mācību joma: Klausās tekstu un reaģē uz 

tā saturu ar mīmiku, kustībām, vārdiem. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Vēro 

apkārtnē valsts karogu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

mācību joma: Patstāvīgi zīmē un glezno dažādas 

formas laukumus, veidodažādas formas un fakturē 

tās. 

Dabaszinātņu mācību joma: Aplūko, tausta 

priekšmetus, kuri izgatavoti no plastmasas, papīra, 

akmens, koka. 

Matemātikas mācību joma: Darbojas ar apaļiem 

un stūrainiem priekšmetiem, telpiskām figūrām. 

Tehnoloģiju mācību joma: Ar vienas rokas 

pirkstiem pietur papīru, ar otras rokaspirkstiem plēš 

papīru strēmelēs. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību 

joma: Veic ar personīgo higiēnu saistītas darbības 

sev pieņemamā tempā. 

 

Valodu mācību joma: Gaida bērna rīcību, 

iedrošina, atkārtoti aicina, veic darbību kopā ar 

bērnu. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Aicina 

saskatīt karoga krāsas un attēlot tās zīmējumos vai 

citosradošajos darbos. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

mācību joma: Aicina izmantot radošajā darbībā 

dažādus mākslinieciskāsizteiksmes līdzekļus 

(pamatkrāsas, triepiens, laukums, forma,līnija, 

punkts). 

Dabaszinātņu mācību joma: Piedāvā bērnam 

darboties ar dabas materiāliem unpriekšmetiem, 

kuri izgatavoti no dažādiem materiāliem. 

Matemātikas mācību joma: Aicina šķirot apaļas 

un stūrainas formas priekšmetus, 

piemēram,stūrainos likt kastītē, apaļos – bļodiņā. 

Tehnoloģiju mācību joma: Darbojas kopā ar 

bērnu, stāsta, ko dara, un palīdz, janepieciešams. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību 

joma: Seko, kā bērns ievēro iepriekš pārrunātos 

higiēnas noteikumus. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

Dziesmiņa rīta rosmei: 

Te ir mūsu mājas ( https://fb.watch/1vyv-dcHCD/  

Mēs gājām, gājām, gājām,  

Līdz aizgājām no mājām;  

(tipina ar pirkstiņiem pa ķermeni uz leju) 

Mēs nācām, nācām, nācām, 

Uz mājām atnācām. 

(tipina ar pirkstiņiem pa ķermeni atpakaļ) 

 

Кто - кто в этом доме живет? 

Кто - кто вместе с солнцем встает? 

Это Дашенька (своего ребенка) проснул -ась/-ся 

Маме с папой улыбнулась 

И, откинув одеяло, 

вдруг сама на ножки встала! 

Здравствуй солнышко 

Колоколнышко! 

 

Labu rītu, bērni, Saulīte jau logā, 

(paceļam izstieptas rokas virs galvas, grozām) 

Silda, silda, silda, silda, 

(turot rokas krusteniski, samīļojam sevi) 

Silda visus mūs!  

(apskaujamies) 

 

 

Idejas radošai darbībai. 

Izmantojiet pielikumā nr.2. piedāvātās darba lapas 

 
 

https://fb.watch/1vyv-dcHCD/
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Idejas pētnieciskajai darbībai. 

Priekšmetu šķirošana 

Bērns kopā ar vecākiem pētot priekšmetus, noskaidro, kuri no tiem ir apaļi, bet kuri stūraini. 

1. varians- Šķirošana pēc formas. Iekārtojiet vietu, kur izvietoti dažādi priekšmeti. Blakus novietojiet 

kastīti un bļodiņu. Šķirojiet apaļos priekšmetus bļodā, bet stūrainos kastē. 

2. variants- Šķirošana pēc krāsas. 

3. varians- Šķirošana pēc materiāla. 

4. varians- Šķirošana pēc lieluma. 
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Idejas valodu mācību jomas apguvei. 

Audio pasciņas: 

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

Izpētiet piedāvātos attēlus un pārrunājiet, ko bērns tajos redz. 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/
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Idejas brīvā laika pavadīšanai. 
 

Radiet mūziku! Gatavojiet kopā veselīgus ēdienus! 

 

 

Dodieties uz lauku mini zoodārzu! Vingrojiet kopā! 

 

 
Izveidojiet savu fermu vai pilsētu! 

 

Mācieties jaukt krāsas! 
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Nr.2. ( Izmantojot darba lapas, pārrunājiet ar bērnu paveikto. Piedāvājiet iespējami daudzveidīgākus 

materiālus un darbības  (krāsas, akvareļkrāsas, zīmuļi, krītiņi, plastilīns, aplikācija u.c.) 
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