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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: "Mēs esam Latvija." 

16.11.2020.-20.11.2020 

Ziņa bērnam: 18.novembris ir Latvijas Republikas Neatkarības diena. 

Sasniedzamais rezultāts:  Nosauc nozīmīgākās Latvijas tradīcijas, zina latviešu tautas rakstus, 

zīmes, ornamentus, simbolus. Piedalās valsts svētku svinēšanā. 

 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latvijas valsts 

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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 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Mērenība 

 Savaldība 

 Solidaritāte 

 Uzņēmība 

 

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 

Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa 

labi, pa kreisi. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas; vajadzības gadījumā sniedz emocionālu un praktisku 

atbalstu. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

Atšķir un nosauc skaņas vārdā. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 
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 Pašvadīta mācīšanās 

 Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

 Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

 Mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par sevi un darbībām,kuras veic. 

 Pastāsta, ka Latvija ir valsts, kurā ir pilsētas un lauki, upes,ezeri, dzīvo dažādu tautību 

cilvēki utt. 

 Runā dzejoļus, mainot balss skaļumu, runas tempu. 

 Darbojas ar iežiem (kārto pēc norādes, grupē pēc savas izvēles, pamato savu darbību). 

 Saskata apkārtējā vidē dažāda lieluma, formas un krāsas priekšmetus. 

 Stāsta, kādam jābūt gala produktam, lai tas atbilstu vajadzībai, piemēram, kādai jābūt 

kastītei, kurā ielikt nelielu dāvanu. 

 Stāsta par drošības noteikumiem, kas jāievēro, pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu, 

pārvietojot priekšmetus. 

 

Vecāku darbība: 

 Piedāvā spēles, rotaļas, kurās jāatbild uz jautājumiem parsavu izskatu, ģimeni, vecumu, 

aizraušanos, mājām un ikdienā veiktajām darbībām. 

 Skaidro, ka Latvija ir viena no pasaules valstīm. 

 Aicina eksperimentēt ar runas skaļumu un tempu. 

 Aicina grupēt iežus pēc nosacījuma un bērna izvēles. 

 Piedāvā dažāda lieluma un formas priekšmetus salīdzināšanai, grupēšanai. 

 Noskaidro bērna pieredzi vai līdzdalību līdzīga produkta radīšanā,darba plānošanā un 

veikšanā. 

 Jautā, kādi drošības noteikumi jāievēro konkrētās situācijās. 
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Rīta rosme 

 Saulīte jau logā 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 

laiks ir atmosties (berzējam acis) 

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

strautā mazgāties! (mazgājamies) 

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 

Labrīt, labrīt 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu) 
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Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

/J. Bērziņa/ 
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Latvijas valsts himna 

https://www.president.lv/lv/latvijas-republika/valsts-himna#gsc.tab=0 

 

Dievs, svētī Latviju, 

Mūs' dārgo tēviju, 

Svētī jel Latviju, 

Ak, svētī jel to! 

 

Kur latvju meitas zied, 

Kur latvju dēli dzied, 

Laid mums tur laimē diet, 

Mūs' Latvijā!" 

 

Latvijas himnas “Dievs, svētī Latviju!” vārdus un mūziku sacerēja Baumaņu Kārlis. Himna 

pirmo reizi izskanēja 19. gadsimta otrajā pusē, kad latvieši sāka atklāti izpaust savu nacionālo 

identitāti. Baumaņu Kārlis bija pirmais Latvijas komponists, kurš izmantoja vārdu “Latvija” 

dziesmas tekstā. Vārda “Latvija” nozīme vēl tikai sāka veidoties rakstnieku un aktīvistu prātos, 

un tas tika izmantots, lai apzīmētu visus reģionus, ko vēsturiski apdzīvojuši latvieši. Lai gan 

lielākā latviešu daļa neuzdrošinājās sapņot par valsti, kas būtu neatkarīga no cariskās Krievijas, 

dziesma “Dievs, svētī Latviju!” bija spēcīgs katalizators, kas ļāva veidoties nacionālajai 

pašapziņai. Vārda “Latvija” lietojums bija atklāts izaicinājums cariskajam režīmam, kas neizjuta 

nekādas simpātijas pret nacionālajām kustībām. 

 

Sākotnēji Krievijas varasiestādes aizliedza vārda “Latvija” izmantošanu, un dziesmas tekstā tas 

tika aizstāts ar vārdu “Baltija”. Pirmo reizi dziesmu publiski izpildīja 1873. gada jūnijā, Pirmajos 

Dziesmu svētkos Rīgā. Kā valsts himna tā pirmo reizi tika atskaņota 1918. gada 18. novembrī, 

proklamējot Latvijas neatkarību. 1920. gada 7. jūnijā “Dievs, svētī Latviju!” tika oficiāli 

apstiprināta par Latvijas Republikas valsts himnu. 

 

Pēc tam, kad 1940. gada jūnijā Latviju okupēja komunistiskais režīms, Latvijas valsts karogs, 

ģerbonis un himna tika aizliegti nākamos gandrīz 50 gadus. Daudzi cilvēki tika vajāti tikai par to, 

ka bija glabājuši sarkanbaltsarkano karogu vai dziedājuši Latvijas himnu. Tomēr Latvijas valsts 

simboli nekad netika aizmirsti, un to izmantošana 80. gadu beigās iezīmēja cīņas sākumu par 

Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
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Idejas radošai darbībai 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 

 

 

 

Eksperimenti 
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Один стакан, семь слоев 

Еще один способ показать детям, что не все жидкости одинаковы. Вам понадобятся 

мед, кукурузный сироп, средство для мытья посуды, вода, растительное масло, 

медицинский спирт, масло для лампады и высокий сосуд (желательно не очень 

широкий). 

 

Аккуратно налейте каждый из ингредиентов в сосуд в порядке, указанном выше. Так 

каждая из жидкостей займет свой слой, и они не перемешаются. 

 

 
 

 

 

https://an.yandex.ru/count/WkWejI_zODK2zHO0n2KhIjHyqwiij0K0rGCnu4ceNm00000urjL3m8RbwCmQW06PefZ00eW1fSQUWbEG0UQ1XTl8W8200fW1ve65sqYW0OA0g062W8NRIBW1ekUcXo300GBO0RArxo3W0TJW_WJe0TG1-07-whQk5xa283jx4zwInFdm0iA9fgmAa5MO0y24FR040RW4zm7e1F43-0JuhGM81OUH1P05-Aq5e0MYqG6e1RAk0R05igu1k0MohW701RBb2CW5Zvu2q0NWHU3meGUW1fm3g0QS0ya6rRNcR8zGEcVH1jL97EIFK3fdZTc210zNeLfSi0U0W90qk0U01O21mhMRhp3A4Io1up_92drBbORDlEIO2oQg2n3ppSTfsO800EUcJA6Ti-WBXv45y0i6Y0p-_Tw-0QaCh1px6b47qB_e39i2c0tdfDNhckVsaPITsOMIikwggArSwxxq6P0GufcMnO6TfFUBmR8Gq123XQzVc16u_GQXkR37gjCKu170-Ue1w173tOEBoQtQW2Ecl41lMGwFUN-mF-aIS6V06fH2qii4g1FZ_ydr_AgKxk0Jigu1Y1Inpu6uszV8bYUW5BAk0QWK-Aq5i1I0nMQu5C3X7fwbYHRO5FJVz_m5u1G1w1GCq1Nqt_Vy1TWLmOhsxAEFlFnZy9WMqBVd_0MWi1Qz0yaM00000000y3_G5lxzthu1WHUO5xE_mmAe5mcu5m705pNO5y24FUWN0PaOe1W2i1Zl_Q3z1RWO0T0O8VWO_AYZqeR8fE3W0O0PyDpmZydRa8zHYHcYB90P0Q0Pd0Em6RWP_m709I0n10n5AO4naabLrWCwDYQGyMtbpD8e4I8u3H6I4MbjmjQT398rnyGEVBRq98ueP45v6I6noOg_oGVchgkvJvqq7BxonWynWAK4A02lLNlP-NWW87Olwvw2Z87dF99NRm0xzZTi4m1p33--wqKWh-PXhaDaHhSABK-LNAAsSNW0~1?stat-id=1&test-tag=374384090939393&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzc5NzA2NTg0MyI6IjIxNDc1MTY0MTcifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/WkWejI_zODK2zHO0n2KhIjHyqwiij0K0rGCnu4ceNm00000urjL3m8RbwCmQW06PefZ00eW1fSQUWbEG0UQ1XTl8W8200fW1ve65sqYW0OA0g062W8NRIBW1ekUcXo300GBO0RArxo3W0TJW_WJe0TG1-07-whQk5xa283jx4zwInFdm0iA9fgmAa5MO0y24FR040RW4zm7e1F43-0JuhGM81OUH1P05-Aq5e0MYqG6e1RAk0R05igu1k0MohW701RBb2CW5Zvu2q0NWHU3meGUW1fm3g0QS0ya6rRNcR8zGEcVH1jL97EIFK3fdZTc210zNeLfSi0U0W90qk0U01O21mhMRhp3A4Io1up_92drBbORDlEIO2oQg2n3ppSTfsO800EUcJA6Ti-WBXv45y0i6Y0p-_Tw-0QaCh1px6b47qB_e39i2c0tdfDNhckVsaPITsOMIikwggArSwxxq6P0GufcMnO6TfFUBmR8Gq123XQzVc16u_GQXkR37gjCKu170-Ue1w173tOEBoQtQW2Ecl41lMGwFUN-mF-aIS6V06fH2qii4g1FZ_ydr_AgKxk0Jigu1Y1Inpu6uszV8bYUW5BAk0QWK-Aq5i1I0nMQu5C3X7fwbYHRO5FJVz_m5u1G1w1GCq1Nqt_Vy1TWLmOhsxAEFlFnZy9WMqBVd_0MWi1Qz0yaM00000000y3_G5lxzthu1WHUO5xE_mmAe5mcu5m705pNO5y24FUWN0PaOe1W2i1Zl_Q3z1RWO0T0O8VWO_AYZqeR8fE3W0O0PyDpmZydRa8zHYHcYB90P0Q0Pd0Em6RWP_m709I0n10n5AO4naabLrWCwDYQGyMtbpD8e4I8u3H6I4MbjmjQT398rnyGEVBRq98ueP45v6I6noOg_oGVchgkvJvqq7BxonWynWAK4A02lLNlP-NWW87Olwvw2Z87dF99NRm0xzZTi4m1p33--wqKWh-PXhaDaHhSABK-LNAAsSNW0~1?stat-id=1&test-tag=374384090939393&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzc5NzA2NTg0MyI6IjIxNDc1MTY0MTcifQ%3D%3D
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