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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 "Skani, mana valodiņa".  

 

Nedēļas temats: Mārtiņi- ziemai vaļā vārtiņi". 

09.11.2020.-13.11.2020 

Ziņa bērnam: Mārtiņdiena nozīmē rudens beigas un ziemas sākumu .  

Sasniedzamais rezultāts: Iepazīst latviešu tautas tradicionālajai kultūras raksturīgās dejas, 

dziesmas,zīmes, svētkus. 

 

Vērtības un tikumi: 

 Darbs 

 Daba 

 Cilvēka cieņa 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Latviešu valoda 

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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 Latvijas valsts 

 Brīvība 

 Centība 

 Solidaritāte 

 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:  

Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, 

svētkus. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma: 

Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskāmācībujoma: 

Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma:  

Veido, iegūst sev vēlamo formu no piedāvātajiem vai izvēlētajiem plastiskajiem 

materiāliem – veltnē starp plaukstām un ar veltnīti, noapaļo, iespiež iedobumu, izvelk, 

formē un savieno detaļas. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma:  

             Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā, izvēloties darbības veidu  

             atbilstoši situācijai: tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper. (3. posms) 

 Valodu mācību joma: 

 Jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja. 

 Izrāda iniciatīvu. 

 Digitālās prasmes. 

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

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

 Veido, iegūst sev vēlamo formu no piedāvātajiem vai izvēlētajiem plastiskajiem 

materiāliem – veltnē starp plaukstām un ar veltnīti, noapaļo, iespiež iedobumu, izvelk, 

formē un savieno detaļas. (3. posms) 

 Pašvadīta mācīšanās. 

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

 Pilsoniskā līdzdalība. 

 Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība. 

            Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 
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Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Stāsta par novērotajām pārmaiņām tuvākajā apkārtnēdažādos gadalaikos, diennakts daļās 

un laikapstākļos. 

 Dzied tautasdziesmas, piedalās rotaļās, dejās.Atveido etnogrāfiskā raksta zīmes un 

saviem vārdiem stāstapar to nozīmi. 

 Atrod noteikta skaita priekšmetus.Nosauc priekšmetu skaitu katrā grupā. 

 Sakārto savu darbavietu pirms un pēc darbošanās. 

 Veltnē starp plaukstām vai pirkstiem vai ar veltnīti plastiskumateriālu, mainot 

piespiediena stiprumu. 

 Iesaistās dialogā, uzklausa citus.Mācās nepārtraukt runātāju.Saprotami atbild uz 

jautājumu. 

 Pārvieto priekšmetu šķēršļu joslā un kustību rotaļāar noteikumiem. 

 

Vecāku darbība: 

 Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos un diennakts daļās.Rosina stāstīt par novēroto. 

 Noskaidro bērna pieredzi par gadskārtu svētkiem .Aicina dziedāt tautasdziesmas, piedalīties 

rotaļās un dejās. 

 Piedāvā spēles un rotaļas, kurās jāskaita objekti vai tie jāgrupēpēc noteikta skaita. 

 Rosina bērnu patstāvīgi sagatavot savu darba vietu.Paredz laiku, lai bērns patstāvīgi varētu 

sagatavoties darbam. 

 Darbojas kopā ar bērnu, demonstrē veidošanas paņēmienusar dažādiem veidošanas rīkiem, 

veltnēšanas kustības,nospieduma ieguves iespējas, iedrošinot un aicinot spēlētiesun 

eksperimentēt. 

 Seko, kā bērns ievēro saziņas kultūru – klausās cita runā,nepārtrauc, izsaka domu skaidri un 

saprotami. 

 Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam pārvietot priekšmetusdažādos veidos.Seko, lai bērns 

ievēro drošības noteikumus, pārvietojotpriekšmetus. 

 

Rīta rosme: 

1.Vispārattīstošie vingrojumi pa pāriem ( kopā ar vecākiem) 
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1. Sākuma stāvoklis – stāvēt pārī ar seju vienam pret otru, rokas sadotas. 1,2 – pacelt rokas sānis 

augšā, pastiepties pirkstgalos, paskatīties uz rokām; 3 – atlaižot rokas, sasist plaukstas virs galvas; 4 – 

rokas lejā ( 6- 8 reizes); 

 2. Sākuma stāvoklis – četrrāpus, ar seju viens pret otru. 1,2 – nostāties uz ceļgaliem, 2 reizes sasist 

plaukstas ar pretī stāvošo; 3 – sasist plaukstas aiz muguras; 4 – sākuma stāvoklis ( 6- 8 reizes); 

 3. Sākuma stāvoklis – sēdus, ar seju viens pret otro, kājas plati, pēdas saliktas kopā, rokas sadotas, 1,2 

– bērns liecas uz priekšu, pieaugušais – atpakaļ; 3,4 – otrādi (6-8 reizes);  

4. Sākuma stāvoklis – stāvus, muguras kopā, rokas sadotas, kājas plati. 1- vienam pagriezt ķermeni pa 

labi, otram – pa kreisi; 2 – iztaisnoties; 3 – to pašu izpildīt uz otru pusi; 4 – sākuma stāvoklis (6-8 

reizes);  

5. Sākuma stāvoklis – stāvēt ar seju vienam pret otru, rokas sadotas. 1,2 – 2 palēcieni uz labās kājas; 

3,4 – 2 palēcieni uz kreisās kājas; 5 -8 – palēcieni uz abām kājām ( 30-45 sek.); 

 6. Mierīga soļošana. 

 

2. Rīta vingrošanas dziesma bērniem "Rudenim - labrīt!" 

https://www.youtube.com/watch?v=hXrfQUJDNTA  
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Lasīšanai: 
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Латышская народная сказка: Как петух лису обманул. 

 

Жила-была старуха, и был у неё петух. Кривоглазый и кривобокий, а такой забияка, такой 

задира, каких и на свете ещё не бывало. 

На своём дворе не с кем драться, так он всё на чужой двор норовит. Цыплёнка увидит — 

за цыплёнком погонится. На курицу наскочит — от той только пух и перья летят. А с 

петухом по 

встречается — тут уж по всем петушиным правилам пойдёт бой. 

Всех кривоглазый задирает, а к нему попробуй-ка сунься! Чуть что — заорёт во всё горло: 

— Не тронь меня, не тронь! Не с вашего я двора! Не ваш я петух! Старухин! 

И бочком-бочком — к старухину дому. 

А старухе-то и самой надоел петух. Что ни день — прибегают к ней соседки. 

Одна кричит: 

— Уйми ты своего забияку! Он моему котёнку чуть глаз не выклевал! 

Другая жалуется: 

— Твой петух мою наседку с яиц согнал! 

Третья чуть не плачет: 

— Налетел твой кривоглазый, цыплят распугал, кормушку опрокинул, воду разлил. 

Наконец не вытерпела старуха и говорит петуху: 
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— Убирайся куда знаешь. Чтобы и духу твоего не было на моём дворе! 

Обиделся петух: 

— Ну что ж, и уйду! Думаешь, не проживу без тебя? 

Стал петух один жить. Днём по всему селу разгуливает, зёрна подбирает, ночью в стогу 

сена спит. 

Как-то раз на заре вышла лиса поохотиться. Видит — стоит в поле стог сена, а в стогу 

петух. Обрадовалась лиса, схватила петуха — и в лес, к своей норе. 

А в ту пору старухин сосед свою полосу боронил. Смотрит — бежит мимо лиса, а в зубах 

у неё петух. Поднял сосед палку — и за лисой. 

— Брось петуха! — кричит. — Брось петуха! 

Тут хитрый петух скосил на лису свой единственный глаз да и говорит ей: 

— Что ты терпишь, лиса? Ведь не в свое дело мужик нос суёт. Не его я петух! Старухин. 

Хотела было лиса остановиться, закричать на мужика, да раздумала, дальше побежала. 

А старухин сосед не отстаёт: 

— Отдай, рыжая, петуха! Отдай! 

И петух не унимается: 

— Что это ты, лиса! Он тебя ругает, а ты молчишь! Верно, он сам на меня, на чужого 

петуха, позарился! 

Не стерпела тут лиса. Повернулась к старухиному соседу и давай его бранить: 

— Ну чего привязался? Чего не в своё дело суёшься? Ведь не твой петух! Старухин. 

Сначала своих кур-петухов заводи, а потом на нас, честных лис, покрикивай! 

Так разошлась лиса, что и остановиться не может. Наконец вспомнила про петуха. 

Глянула — а его и след простыл. 

Смеются на поле люди: 

— Ну и петух! Вон как лису одурачил! 

Обида взяла лису. И поклялась она никогда больше с людьми не разговаривать. С тех пор 

как увидит лиса человека, отвернёт морду и прочь бежит.   
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Matemātika: 

 

 

    



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

  

 

  

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

Idejas radošaji darbībai :  
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Как рисовать трубочкой. Кляксография. Нетрадиционная техника рисования. 

https://www.youtube.com/watch?v=IMckrzvDB_g 
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Eksperiments: 
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Невидимые чернила 

Для проведения опыта вам 

понадобятся: половинка лимона, ватка, 

спичка, чашка воды, лист бумаги. 

 

 

1. Выдавим сок из лимона в чашку, 

добавим такое же количество воды. 

2. Обмакнём спичку или зубочистку с 

намотанной ватой в раствор лимонного 

сока и воды и напишем что-нибудь на 

бумаге этой спичкой. 

 

 

3. Когда "чернила" высохнут, нагреем 

бумагу над включённой настольной 

лампой. На бумаге проявятся 

невидимые ранее слова. 

 

 

 

    

 

 

 

 


