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Mācībumateriāliattālinātāmmācībām. 

Izglītojamiem, kasapmeklēgrupuarmazākumtautībupirmsskolasizglītībasprogrammu, 

paredzētibilingvālimācībumateriāli. Izglītojamiem, 

kasapmeklēgrupuarpirmsskolasizglītībasmācībuprogrammu, 

paredzētimācībumateriālilatviešuvalodā.  

Izstrādāti, pamatojotiesuz: 

Vispārējāsunprofesionālāsizglītībasiestādēmattālinātumācībuīstenošanaivadlīnijām, 

https://www.skola2030.lv Pirmsskolēnamācīšanāsattālinātimājāsieteikumiem.  

Ieteikumivecākiem, kāorganizēttelpuunlaikumācībāmmājās.  

 Skola2030 ekspertuAritaLaukasunGintasKārkliņasieteikumivecākiem, 

kāorganizētunvadītpirmsskolēnamācīšanosmājās:  

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be  

Kāveiksmīgākuzsāktattālinātumācīšanosmājās: SolvitasLazdiņasieteikumi: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt- 

attalinatu-macisanos-majas 

 

 

Mēneša temats: Skani,mana valodiņa. 

Nedēļas temats:  Iepazīstam lietuviešu tautas rakstus. 

23.11.2020.-27.11.2020. 

Ziņa bērnam: No pamatelementiem var veidot rakstus. 

Sasniedzamais rezultāts: Atpazīst 

rakstu pamatelementus- punkts, līnija, 

riņķis. 

 

Vērtības un tikumi:  brīvība, cilvēka 

cieņa, daba, dzīvība, solidaritāte, 

laipnība, ģimene, drosme, centība. 

 

Caurviju prasmes 

Digitālās prasmes 

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

Jaunrade un uzņēmējspēja 
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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 ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

Sadarbība 

Izsaka savas domas un jūtas. 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

Dabaszinātņu mācību joma 

Izturas saudzīgi pret augiem un dzīvniekiem. (2. posms) 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Izspēlē atsevišķas epizodes no dzirdētā literārā darba. (2. posms) 

Matemātikas mācību joma 

Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, formas. (2. posms) 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 

Tehnoloģiju mācību joma 

Mācās īstenot savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba piederumu 

un instrumentu lietojumu. (2. posms) 

Valodu mācību joma 

Atšķir un nosauc pirmo skaņu vārdā. (2. posms) 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Ikdienā ievēro personīgo higiēnu. (2. posms) 
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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. 

 

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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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) 

 

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) 

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

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

/J. Bērziņa/ 
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Lasīšanai: 

Lietus pierunāšana 

Lietiņ, lietiņ – 

pik, pik, pik – 

Tētim gan 

Tu nepatīk! 

Lietiņ, lietiņ – 

Pik, pik, pik – 

Mammai ar 

Tu nepatīk! 

Tētim – slapjš! 

Un mammai – slapjš! 

Tikai mums 

Tu, lietiņ, labs! 

Lietiņ, lietiņ – 

Pik, pik pums – 

Lietiņ, mīļais, 

Nāc pie mums! 

http://www.dzejoli.com/par-rudeni/lietus-pierunasana/
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ВАРЕЖКИ - ТЕПЛЫЕ И МАГИЧЕСКИЕ 

 

Зима - варежки. Новый год - варежки. Естественные ассоциации. Уютные, 

шерстяные, расписные и одноцветные, согревающие не только руки, но и душу. 

       Варежки кроме всего прочего обладают своей глубокой историей и 

магическими свойствами. В Литве варежки вязали с давних времен.  Они не 

только согревали в стужу руки, но и отражали принадлежность людей к 

определенному сословию. Скажем, крестьянам запрещалось носить яркие 

варежки, для них предназначались черные, серые, коричневые цвета. Со 

временем обычаи менялись, но для литовских варежек остались характерными 

черные, серые, коричневые и белые оттенки. 

       Самые яркие и узорчатые варежки вязали жительницы Жямайтии, украшая 

свои изделия не только геометрическими, но и цветочными мотивами. 

       В Аукштайтии вязали довольно скромные варежки - одно- или двухцветные. 

Здесь доминировал белый цвет, для "выходных" варежек - геометрические или 

цветочные узоры, различные звездочки. Примерно такие же варежки вязали в 

Дзукии. 

       Одни варежки предназначались для работы, другие - для посещения храма.     

Кстати, без варежек нельзя было обойтись в любые важные жизненные моменты. 

        В XVI веке в Литве и Латвии варежки считались источником магической 

энергии и были обязательным атрибутом на свадьбах, крестинах и похоронах. 

По традиции, в Литве невеста дарила варежки избраннику, которому нельзя 

было снимать их в течение свадебного пиршества, и надо было демонстрировать 

их гостям - вот, мол, какие славные варежки связала мне жена! Невеста 

одаривала варежками и всю родню жениха, выражая этим свое почтение, 

любовь и благодарность. Приходя в дом мужа, женщина клала варежки на дно 

сундука с приданым, чтобы молодой семье сопутствовали удача, благополучие, 

любовь и плодородие. 

       Варежки были и неотъемлемой частью крестин. Их дарили крестным 

родителям, священнику. Родители клали варежки на алтарь, когда впервые 

приводили малыша в костел. Это был знак благодарности и просьба о добром 

здравии.На похоронах варежки дарили, чтобы облегчить потустороннюю жизнь 

покойного. 
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Idejas lietuviešu rakstu iepazīšanai. 

 

Šeit https://failiem.lv/u/nvsjgzgbc iespējams lejupielādēt prezentāciju par lietuviešu 

rakstiem. Pēc materiāla iepazīšanas ieteicams kopā ar bērnu pārrunāt rakstu 

pamatelementus (punkts, līnija,  riņķis) un iepazīt tos radošā darbībā. Piemēram: 

 izgriezt pēc pielikumā Nr.1 norādītās piegrieznes cimdiņu, mērcējot vates 

kociņu guaša krāsā, izrotāt cimdiņu ar punktiņiem; 

 Izveidot rakstu no pieejamiem materiāliem vai priekšmetiem; 

 Sagatavot paplāti ar smalko sāli un ar pirkstiņa vai kociņa palīdzību vilkt sālī 

dažādas līnijas (taisna, liekta, lauzta, pārtraukta); 

 

 

 

https://failiem.lv/u/nvsjgzgbc
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Idejas radošai darbībai. 
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Idejas valodu mācību jomas apguvei. 

http://www.pasakas.net/pasakas/ 

 

 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/
https://colate.ru/wp-content/uploads/bukva-ya-yabloko.jpg
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https://printfiles.ru/raspechatat/raskraska-bukvy-russkogo-alfavita/attachment/raskraska-bukva-c/
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Idejas matemātikas mācību jomas apguvei. 
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https://vscolu.ru/wp-content/uploads/2018/10/korablik_54-2.jpg
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Idejas pētnieciskajai darbībai. 

3. Ola pudelē 

KAS VAJADZĪGS: ola, pudele ar kakliņa diametru, kas mazāks nekā olai, papīra 

strēmele un mazliet augu eļļas. 

EKSPERIMENTS: Vai var iebāzt olu pudelē, nesasitot nevienu no tiem? 

Pamēģināsim. Novāri olu un nomizo to. Iezied pudeles kakliņu ar eļļu. Aizdedzini 

papīru un iemet to pudelē, un uzreiz nekavējoties noliec olu uz kakliņa. Kad papīrs 

nodzisīs, pudele iesūks olu iekšā. 

KAS NOTIEK: Degošais papīrs sadedzina skābekli pudelē, un tajā veidojas retināts 

gaiss. Gaisa spiediens no ārpuses iedarbojas uz olu, un iestumj to iekšā pudelē. Tā kā 

vārīta ola ir elastīga, tā izslīd cauri šaurajam kakliņam. 
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