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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: „Iepazīšanās ar latviešu tautas rakstiem” 

16.11.2020.-20.11.2020. 

Ziņa bērnam: Latvija ir mūsu Dzimtene. Latvija ir daļa no pasaules. 

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

zīmes,ornamentus,simbolus. Piedalās valsts svētku svinēšanā.                                    

Vērtības un tikumi: 

 Darbs 

 Daba 

 Cilvēkacieņa 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Brīvība 

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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 Centība 

 Solidaritāte 

 Savaldība 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma: 

Ievēro un skaidro drošas uzvedības noteikumus saskarsmē ar dzīvniekiem, augiem un 

sēnēm. (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: 

Izsaka pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās un skaitot to pārbauda. (3. 

posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācībujoma: 

Atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus – karogu, ģerboni un himnu, mācās ar cieņu 

izturēties pret tiem. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma: 

Novērtē ieceres īstenošanas procesu un rezultātu. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: 

            Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās un kustību rotaļās; apvieno 

soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, izvēlas pārvietošanās veidu 

atbilstoši situācijai. (3. posms) 

 Valodu mācību joma: 

 Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta 

turpinājumu. (3. posms) 

 

 

Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja. 

Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Digitālās prasmes. 

Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā 

digitālās ierīces. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

Mācās paveikt uzticēto pienākumu. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība. 

                   Palīdz un pieņem palīdzību. 
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Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. Paskaidro darba secību, skaidro, kādu rezultātu 

vēlas sasniegt. Sakārto savu darba vietu pirms un pēc darbošanās. 

  Eksperimentē ar krāsām, līnijām, formām, tekstūrām.   

 Ēdot, ievēro galda kultūru, sakošļā ēdienu ar aizvērtu muti. Atrod noteikta skaita 

priekšmetus. 

 Stāsta par novērotajām pārmaiņām tuvākajā apkārtnē dažādos gadalaikos, diennakts daļās 

un laikapstākļos. 

 Atveido etnogrāfiskā raksta zīmes un saviem vārdiem stāsta par to nozīmi. 

 Nosauc priekšmetu skaitu katrā grupā. Saskata apkārtējā vidē dažāda lieluma, formas un 

krāsas priekšmetus. 

 Ikdienā veido veselīga dzīvesveida ieradumus – izvēlas veselīgu uzturu, dienas režīmu. 

Patstāvīgi nomazgā rokas, iztīra zobus, saķemmē matus, noslauka degunu, muti. 

 

Vecāku darbība: 

 Ja nepieciešāms, palīdz bērnam izvelēties darbības mērķi. Uzmudrina, iedrošina bērnu 

darboties pašam, jauta, ko un kāpēc viņš dara.  

 Rosina radīt  kompozīcijas dažādos vizuālās mākslas veidos, izmantojot dažādus materialus 

un pēc savas izvēles eksperimentējot ar tehniskajiem paņēmieniem. Noskaidro bērna pieredzi 

par gadskārtu svētkiem . Rosina stāstīt par novēroto. 

  Pozitīvi novērtē bērna ieinteresītību uzturēties sakārtotā vidē, bērna iniciatīvu un piedalīšanos 

apkārtnes sakopšanā.  Piedāvā spēles un rotaļas, kurās jāskaita objekti vai tie jāgrupē pēc 

noteikta skaita. 

 Organizē vērojumus tuvākajā apkārtnē, veido un paplašina bērna priekšstatus par dabas 

parādībām un likumsakarībām. 

 Piedāvā veidot izpratni par skaitļiem un matemātiskajām darbībām ar tiem. 

 Dod bērnam laiku, lai uzsākto darbu viņš pabeidz līdz galam. 

 Mudina cienīt tautas kultūras mantojumu. Aicina dziedāt tautasdziesmas. 

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

ievēro drošības noteikumus, pārvietojot priekšmetus. 
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Rīta rosme: 

Sasveicināšanās pantiņi 

 

Labrīt tev, (norāda ar abām rokām uz citiem) 

Labrīt man, (norāda ar abām rokām uz sevi) 

Labrīt manam kaimiņam! (paklana ar galvu pa labi, pa kreisi) 

 

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) 
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Lasīšanai: 
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Multfilmas “ Mācāmies burtus. Alfabets” 

https://www.youtube.com/watch?v=ACgnGkIxDvA 

https://www.youtube.com/watch?v=CqyylPSdfhI 

https://www.youtube.com/watch?v=ACgnGkIxDvA
https://www.youtube.com/watch?v=CqyylPSdfhI
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Matemātika: 

 

Multfilmas uz doto tēmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=_4xOGhYeNQQ&list=PLpvafpo2TYA-

FdRYXqK9OLUl9R8T1ZKkN&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=FP9MO_fVR1I&list=PLpvafpo2TYA-

FdRYXqK9OLUl9R8T1ZKkN&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4xOGhYeNQQ&list=PLpvafpo2TYA-FdRYXqK9OLUl9R8T1ZKkN&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_4xOGhYeNQQ&list=PLpvafpo2TYA-FdRYXqK9OLUl9R8T1ZKkN&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FP9MO_fVR1I&list=PLpvafpo2TYA-FdRYXqK9OLUl9R8T1ZKkN&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FP9MO_fVR1I&list=PLpvafpo2TYA-FdRYXqK9OLUl9R8T1ZKkN&index=2
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SAVIENO  AR  ATBILSTOŠO SKAITLI 
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IERAKSTI  VAJADZĪGOS  SKAITĻUS 
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SAVIENO  AR  ATBILSTOŠO SKAITLI 
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Idejas radošaji darbībai: 
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Eksperiments: 
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