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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-macisanosmajas  

  

       Mēneša temats: Skani,mana valodiņa.   

       Nedēļas temats: "Mārtiņi- ziemai vaļā vārtiņi ". 

 

09.11.2020-13.11.2020  

Ziņa bērnam:  

Mārtiņdiena iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. 

Sasniedzamais rezultāts:   

Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā . Iepazīst latviešu tautas 

tradicionālajai kultūras raksturīgās dejas, dziesmas,zīmes, svētkus. 

  

Vērtības un tikumi:  Brīvība, daba, dzīvība, mērenība, laipnība, drosme, 

centība, cilvēka cieņa. 

 

Caurviju prasmes:  

Digitālāsprasmes:  

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

Jaunrade un uzņēmējspēja:  

Izrāda iniciatīvu.  

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana:  

Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas.  

Pašvadīta mācīšanās:  

Mācās izvirzīt savas darbības mērķi.  

Pilsoniskā līdzdalība:  

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības.  
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Sadarbība:  

Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli.  

 

Mācību jomu pamatprasmes:  

Valodu mācību joma:  

Klausās tekstu, nosauc darbojošās personas, to emocijas un darbības 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma:  

Atšķir raksturīgākās emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes).   

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma:  

 Runā skaitāmpantus un īsus dzejoļus.  

Dabaszinātņu mācību joma:  

Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. 

Matemātikas mācību joma:  

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

Tehnoloģiju mācību joma:  

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

tekstilmateriāliem: līmējot savieno detaļas; plēš papīru pa līniju; loka papīru divās daļās, lai iegūtu sev vēlamo 

formu (kartīte); ar šķērēm izgriež vienkāršu formu siluetus. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma:  

Pārvieto priekšmetus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem nosacījumiem: tver, padod, ripina, velk, 

stumj, met, sper.  

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 
 Pārvelk dažādas līnijas (taisnas, liektas, lauztas). 

 Ēdot pareizi tur galda piederumus. 

 Klausās skaitāmpantus un īsus dzejoļus. 

 Vēro un nosauc dažādas dabas parādības, piemēram, lietus,sniegs, krusa, migla, varavīksne, vējš. 

 Atrod nepieciešamo objektu pēc norādījuma, nosauctā atrašanās vietu. 

 Iekārto savu darba vietu. 

 Pārvietojas dažādā tempā un ar virziena maiņu. 

  

Vecāku darbība: 
 Raksta kopā ar bērnu. 

 Seko, kā bērns izvēlas un lieto galda piederumus. 

 Piedāvā klausīties skaitāmpantus, dzejoļus. 

 Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos. 

 Aicina atnest priekšmetu vai nosaukt priekšmeta atrašanāsvietu telpā. 

 Aicina bērnu plānot, kā iekārtot savu darba vietu. 

 Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam pārvietoties un pārvarētšķēršļus dažādos veidos. 
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Dzejolīši rīta rosmei.  

Dziesmiņa rīta rosmei:  

https://www.youtube.com/watch?v=5p_BjqnY1h8 

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) 

 

 

Zeme rīb, rati klaudz, 

Kas to zemi rībināja? 

Nu atbrauca Mārtiņdiena 

Deviņiem kumeļiem. 

 

 

Ai, Mārtiņ, vecpuisīt, 

Kam tu nāci rudenī? 

Rudenī lieli dubļi, 

Lietus dienas, tumšas naktis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5p_BjqnY1h8
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289456/labu-ritu-saulitei


Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

Idejas radošai darbībai.  

Izmantojiet pielikumā nr.2. piedāvātās darba lapas  
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Idejas valodu un matemātikas mācību jomu apguvei.  
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Idejas brīvā laika pavadīšanai.  
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https://raskraski.link/poisk-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA/raskraska-1-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.html


Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 
 

  



Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

  

  

https://ped-kopilka.ru/images/photos/0d1fac95f6097869b5ee8e6355fe4c72.jpg

