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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:  "Skaista mana Latvija ". 

16.11.2020-20.11.2020 

Ziņa bērnam: 

 

Latvija ir liela un skaista Dzimtene, kur es dzīvoju. 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

 

Aktīvi piedalās svētkos plānošanā, rīkošanā un svinēšanā.Nosauc 

nozīmīgākās Latvijas tradīcijas, zina latviešu tautas rakstus, zīmes, 

ornamentus, simbolus. 

 

Vērtības un tikumi:   

 

Latvijas valsts, brīvība, cilvēka cieņa, daba, dzīvība, latviešu valoda, 

solidaritāte, laipnība, ģimene, drosme, centība. 

 

Caurviju prasmes 

 

Digitālās prasmes 

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

Jaunrade un uzņēmējspēja 

https://www.skola2030.lv/
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Izrāda iniciatīvu. 

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

Pašvadīta mācīšanās 

Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

Pilsoniskā līdzdalība 

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

Sadarbība 

Izsaka savas domas un jūtas. 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

Dabaszinātņu mācību joma 

Novēro līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu, norāda augstas un zemas vietas tuvākajā apkārtnē. (2. posms) 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Dzied tautasdziesmas, piedalās rotaļās, dejās, gatavojas gadskārtu svētkiem un piedalās to svinēšanā. (2. posms)  

Matemātikas mācību joma 

Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus. (2. posms) 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Atšķir raksturīgākās emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes). (2. posms) 

Tehnoloģiju mācību joma 

Izsaka ideju savas ieceres īstenošanai un izvēlas materiālus. (2. posms) 

Valodu mācību joma 

Darbojoties iepazīst sev nozīmīgus burtus. (2. posms) 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Ikdienā ievēro personīgo higiēnu. (2. posms) 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Novēro tuvākajā apkārtnē sastopamos augus, sēnes un dzīvniekus, to izskatu, uzvedību. 

 Mācās dziedāt tautasdziesmas, dejot tautas dejas. 

 Praktiskā darbībā mācās pazīt ciparus. 

 Stāstot par ģimenes locekļiem, nosauc viņu vārdus, 

 No konstruēšanas materiāliem rada telpiskus objektus. 

 Atbild uz jautājumiem par teksta saturu. 

 Zina, ka regulāri jāpiedalās fiziskās aktivitātēs. 
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Vecāku darbība: 

 Organizē vērojumus tuvākajā apkārtnē. 

 Iepazīstina ar svētku svinēšanas tradīcijām. 

 Izvieto telpā noteikta skaita (1–5) attēlu un ciparu kartītes. 

 Aicina nosaukt bērna ģimenes locekļu vārdus un uzvārdus. 

 Rosina veidot bērna izvēlēta objekta, piemēram, pils,konstrukciju. 

 Jautā par tekstā paustajām emocijām. 

 Piedāvā attēlus vai stāsta par problēmsituāciju, kurā netiek ievērots kāds no veselīga dzīvesveida 

pamatprincipiem. 
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Dzejolīši rīta rosmei.  

http://www.beglis.lv/uploads/files/informativie-materiali/eza-draugi-lv.pdf 
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KUR? 

Kur koki aug visstaltākie? 

Kur mākoņi visbaltākie? 

Kur putni dzied visskaļāk? 

Kur zāle zeļ viszaļāk? 

Dzimtenē. 

Kur avoti visdzidrākie? 

Kur kovārņi visgudrākie? 

Kur kaķi ņaud vismīļāk? 

Kur zivis peld visdziļāk? 

Dzimtenē. 

Kur velli lec visellīgāk? 

Kur mellenes vismellīgāk? 

Kur pļavas zied viskošāk? 

Kur pasaulē vis drošāk? 

Dzimtenē. 

Savā tautā. 

/dzejoļa autors Pēteris Brūvers/ 

 

SAPNIS PAR LATGALI 

Kur sākas debesis? Kur beidzās sili? – 

Viss nu ir sakusis sudraba mirgā... 

Kur zili zied ezeri, zili zied lini, 

sērst jāju atmiņu palsajā zirgā. 

Latgale mana – sērdiene dārgā, 

sargā vēl tevi pilskalni sirmie? 

- Kur sākas ezeri? Kur beidzas lini? 

Kas mani pārnākot, sagaidīs pirmie? – 

Tur zeme un altāri vīraku elpo, 

ziedos slīgst krusti, ceļi un mājas. 

Zvaigžņu atspulgus ezeri auklē – 

Dievs vēl ar cilvēku tur sarunājās... 

Skanošā skurbumā apmaldās laiks tur, 

noreibst un ļaujas, lai straumes to nes. 

Latgales dzidros ūdeņus dzēris, 

esmu tās mūžīgais gūsteknis es. 

Īss bij mans sapnis svešajā naktī – 

atmodies jūtos es labāks un tīrāks. 

Latgale mana – jaunības zeme, 

Vēl skurbina mani tavs atmiņu vīraks. 

/dzejoļa autors Valdis Krāslavietis/ 
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DZIMTENE 

Vai tu zini, kas ir Latvija? 

Tā ir zeme, mana dzimtene. 

Vai tu zini, kas ir dzimtene? 

Tā ir zeme, kur es piedzimu. 

Vai tu zini, kā es piedzimu? 

Tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai, 

Tā kā puķuzirnītis apvijos ap tētiņu. 

/dzejoļa autors Jānis Peters/ 

 

RĪGA 

Ai, šī pilsēta! Dziesmas un lauri 

Viņas kaunu un daiļumu sedz. 

Atkal gāju kā sapnī tai cauri 

Raibā naktī, kad ugunis dedz. 

Tumsā redzēju izkārtnes laistas: 

Lūdzu, lūdzu, te - manta, kas vērts! 

Tumsā sejas kā pasakā skaistas, 

Garām aizejot, smaidīja - pērc! 

Lepni kareivji soļoja taktī, 

Smēja fleitas, un stenēja bass; 

Skrandains puišelis, slēpdamies naktī, 

Klusi laidās kā sikspārnis mazs. 

Balta meitene vērās kā mīklā 

Pāri galvām, kur mūzika skan, 

Un kā milzīgā zirnekļa tīklā 

Ļaužu mutulī nozuda man. 

/dzejoļa autors Jānis Ziemeļnieks/ 
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Rīta rosme 
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Eksperimenti 

Krāsu burbuļi 

Vienam šādam eksperimentam jums būs nepieciešams: 

 augļu sula; 

 saulespuķu eļļa; 

 2 putojošās tabletes; 

 dekoratīvs caurspīdīgs trauks. 

 
Источник: https://gameasphalt.ru/lv/eksperimenty-s-rebenkom-v-domashnih-usloviyah-zanimatelnye/ 

 

https://gameasphalt.ru/lv/eksperimenty-s-rebenkom-v-domashnih-usloviyah-zanimatelnye/
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ГЕРБ ГОРОДА ДАУГАВПИЛС 

 

 

 

 

 


	Krāsu burbuļi

