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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: "Manas saknes, manā pilsētā ". 

02.11.2020.-08.11.2020. 

 

Ziņa bērnam: Katrai ēkai ir sava nozīme dzīvē.   

Sasniedzamais rezultāts: Raksturo  atsevišķu  sabiedrisko  ēku nozīmi  savā  pilsēta ir 

daudzveidīgs ,kas noticis ar augiem vēlajā rudenī.  

Vērtības un tikumi 

 Darbs 

 Daba 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Latviešu valoda 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina tuvākajā apkārtnē raksturīgo 

dzīvo organismu – augu, dzīvnieku un sēņu – pazīmes. (3. posms) 

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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 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma  

o Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem 

un tehniskajiem paņēmieniem. (3. posms)  

 Matemātikas mācību joma 

o 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 

o Apzinās sevi un piederību ģimenei; stāsta par savu dzīvesvietu un tās tuvāko 

apkārtni, kur jūtas emocionāli un fiziski droši. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Apzinās sevi un piederību ģimenei; stāsta par savu dzīvesvietu un tās tuvāko 

apkārtni, kur jūtas emocionāli un fiziski droši. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu (maz. t.). 

(3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o 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) 

Caurviju prasmes: 

 Digitālās prasmes 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību.  

 Pašvadīta mācīšanās 

o Mācās izvirzīt savas darbības mērķi . 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un 

saudzīgi tos lietojot. 

 Sadarbība 

o Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

Papildu informācija: 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Vēršas pie cita, uzrunājot to. Stāsta par sev aktuālo lietu, notikumu. Klausās, kad stāsta 

cits. 

 Stāsta par savu dzīvesvietu un tuvākajā apkārtnē esošajiem objektiem. 

 Eksperimentē ar krāsām, līnijām, laukumiem, formām, tekstūrām. 

 Saskata un novēro tuvākajā apkārtnē sastopamos gadalaikam raksturīgos augus, sēnes un 

dzīvnieku. 

 Nosauc objekta atrašanās vietu telpā un plaknē. 

 Plāno, kā iekārtot savu darba vietu .Vai nu patstāvīgā darbībā, vai sadarbojoties ar citiem, 

meklē risinājumus ieceres īstenošana. 

 Apvieno kustības nepārtrauktā ritmiskā darbībā, pārejot no vienas kustības nākamajā 

(skrien – lec, skrien – pārkāpj šķērslim, rāpo – izlien). 
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Vecāku darbība: 

 Rada situācijas, kurās nepieciešams sarunāties, piemēram, kopīgi jāveic darbs.  

 Rīko pastaigas, mācību ekskursijas tuvākajā apkārtnē, aicina vērot ielu nosaukumus un 

numurus . 

 Rosina bērnu eksperimentēt ar krāsām, līnijām, laukumiem, tekstūrām. 

 Organizē pastaigas un vērojumus dabā dažādos gada laikos. Jautā par augiem, sēnēm, 

dzīvnieku izskatu un uzvedību, palīdz tos raksturot, pievēršot uzmanību raksturīgākajām 

pazīmē. 

 Ikdienā veicot dažādas darbības ar priekšmetiem vai pārvietojoties, nosauc objektu 

atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot vārdus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa labi, pa 

kreisi. 

 Aicina pašam plānot, kā iekārtot savu darba vietu. Nepieciešamības gadījumā sniedz 

atbalstu. 

 Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam izvēlēties pārvietošanās un šķēršļu pārvarēšanas 

veidus. 
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Rīta  rosme: 

Roku pirkstu jeb sīkās muskulatūras vingrinājumi:  

 „Sasveicināšanās”- katrs pirksts sasveicinās ar īkšķi un saka "Labdien!", kā arī vienas 

rokas pirksti sasveicinās ar otras rokas pirkstiem: stāvus- taisni, paklanās- saliecas; 

 „Āķīši” – pirksts ar pirkstu cīnās saķeroties; 

 „Pīlīte- pēk!” atrauj īkšķi no pārējiem pirkstiem; 

 Saburzīt un izgludināt papīra lapu: 

o ar abu roku plaukstām; 

o ar vienas rokas plaukstu; 

o ar abiem lielajiem pirkstiem; 

o ar vienu – rādītājpirkstu.  

 

Kustību rotaļa: Kukainīši steidzas uz kafejnīcu 

Soļošana pa apli (uz kafejnīcu).  

Skrējiens uz pirkstu galiem (lai nenokavētu).  

Palēcieni uz abām kājām (pāri peļķēm).  

Pietupieni; palēcieni, rokas augšā (rāda, cik liela ir ēka).  

Sēdus. Liekties pa labi, pa kreisi (priekšā liels onkulis).  

Vēzēt kājas augšā, lejā (kājas notirpušas).  

Vēzēt rokas uz sāniem, pagriežot ķermeni.  

Plecu apļošana uz priekšu un atpakaļ.  

Stājamies vilcienā, braucam uz 

kafejnīcu.  

 

Rudens 

Lidija Vasaraudze 

 

Rudens vējam pūšot, 

Lapas lēni krīt... 

Pīlādžogu ķekari arī vēsta 

rudeni. 

Lieliem maziem kļuva auksts – 

Arī cimdos rokas saist. 

Vēja pūsti mākoņi 

Tā kā lieli caurduri 

Lietus lāses sijā... 

Vējš atpūtis rudeni – 

Mitru, aukstu krāsainu 

 

Листопад 

Ю. Капото 
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Опавшей листвы 

Разговор еле слышен: 

- Мы с кленов ... 

- Мы с яблонь ... 

- Мы с вишен ... 

- С осинки ... 

- С черемухи ... 

- С дуба ... 

- С березы... 

Везде листопад: 

На пороге морозы! 
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Idejas radošai darbībai: 
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Eksperimenti: 
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