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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 
 

Izstrādāti, pamatojoties uz:Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu 

mācību īstenošanai vadlīnijam, 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 "Skaņi mana valodiņa!" Nedēļas temats "Lietuviešu 

tautas ornamenti. Vēls rudens. " 
 

23.11.2020.-27.11.2020. 

 

Ziņa bērnam 

Radošajā darbībā cilvēks pēta un pauž savu identitāti, izprot atšķirīgus pasaules uzskatus un 

tradīcijas, novērtē mantojumu un mākslinieciskās inovācijas. 

 

 

Saturs 

Sasniedzamais rezultāts: zina lietuviešu tautas rakstus, zīmes, ornamentus, simbolus. Skaidro,  

 

ka cilvēki ir dažādi: runā dažādās valodās, dažādi svin svētkus. 

 

  

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


Daugavpilspilsētas5.pirmsskolasizglītībasiestāde 
 

Vērtības un tikumi 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Ģimene 

 Centība 

 Laipnība 

 Solidaritāte 

 Tolerance 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā un laikapstākļiem. (3. 

posms) 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, svētkus. (3. 

posms) 

 

 Matemātikas mācību joma 

o Izzina ģeometriskās figūras un telpiskus ķermeņus, raksturo to formu, saista ar atpazīstamiem objektiem, 

vēro tos no cita skatpunkta (no augšas, no sāniem). (3. posms) 

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Skaidro, ka cilvēki ir dažādi: runā dažādās valodās, dažādi svin svētkus. (3. posms) 

 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 

 Valodu mācību joma 

o Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu. (3. posms) 

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. (3. posms) 
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Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto. 

 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Mācās paveikt uzticēto pienākumu. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 

 Sadarbība 

o Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

 

 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Atrod skaņai atbilstošo burtu un parāda to. 

 Skaidro, ka cilvēki sazinās dažādās valodās, viņiem ir atšķirīgi svētki un tradīcijas svētku 

svinēšanā. 

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

 Saista izmaiņas dabā. 

 Eksperimentē ar figūrām, piemēram, tās savienojot, izveido citu figūru un saista to ar 

kādu pazīstamu objektu. 

 Nosauc veiktās darbības, stāsta, kas izdevās, kas vēl jāmācās. 

 Stāsta par veselīga dzīvesveida ieradumiem. Ikdienā veido veselīga dzīvesveida 

ieradumus – izvēlas veselīgu uzturu, dienas režīmu, regulāri piedalās fiziskajās aktivitātēs 

un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 

Vecāku darbība: 

 Rosina atrast skaņai atbilstošo burtu un parādīt to. 

 Jautā, kuras valodas bērns zina, kurās valodās viņš prot sarunāties, kurās valodās sazinās 

ģimenē, kurās valodās runā Latvijā. 

 Aicina bērnu atveidot savos radošajos darbos iegūto informāciju, emocionālo attieksmi 

pret redzēto un dzirdēto. 

 Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos un diennakts daļās. 

 Rosina eksperimentēt ar figūrām, lai iegūtu citu figūru. 

 Rosina bērnu novērtēt savu darbu, pievērš uzmanību katra bērna darba vērtībai. 

 Uzslavē par veselīga dzīvesveida ieradumiem ikdienā. 
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Idejas darbam ar burtu O: 

 Grāmatā uzzīmējiet vai ielīmējiet dažādu olu attēlus. 

 Uzrakstiet vārdu ola, skola un citus no zemāk dotajiem. 

 Iezīmē vai ielīmē attēlus, kurā redzamā lieta sākas ar O. 

 No avīzes vai žurnāla izgriezt vārdus, ielīmēt tos grāmatā, apvelk visus burtus O. 

 Vilkt apļus burta O rakstīšanai, mēģināt uzvilkt apli, neatraujot zīmuli no papīra. 

 Rakstīt burtu O. 

 

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai: 

 Noskaidrojiet,, ko nozīmē ods, oga, olis, ola, ogle, osa, ordenis, ota, ozols, ozolzīle, 

ovāls, ornaments, omlete, oranžs, olīva, olimpiāde. 

 Noskaidrot, ko nozīmē “otrais”. 

 Noskaidrot, kuras nedēļas dienas nosaukums sākas ar o. 

 Izrunājiet vārdus skola, opera, omlete, ieklausieties, kā skan O katrā no vārdiem. 

 

Aktivitātes kopā ar bērnu: 

 No oļiem izlieciet burtu O. 

 Uz papīra uzzīmējiet lielu O burtu, aplīmējiet to ar ozolzīlēm, olu čaumalām, nokrāsojiet, 

izmantojot otu. 

 No cietāka papīra izgrieziet ovālus. Bērni mācās ovālus apvilkt, katrā ovālā ieraksta 

burtu O. 

 O parāde. Izgriež dažādus attēlus, kuru nosaukumi sākas ar O. Attēlus uzlīmē uz cietāka 

papīra, pa vidu ielīmējot kociņu. Spēlētāji izvēlas pa vienam attēlam, paceļ to un pastāsta, 

kā sauc attēlā redzamo lietu, kas tā ir, kur to lieto utt. 

 Stāsta tīšana. Katrs spēles dalībnieks saņem dzijas gabalu. Pēc kārtas katrs sauc vārdus, 

kuri sākas ar O, vai kuros ir O. Saucot tin dziju ap plaukstu vai pirkstu. Sauc tik ilgi, līdz 

dzija iztīta, tad turpina nākamais spēlētājs. Var izmantot dažādus attēlus, kurus izliek tā, 

lai spēlētāji var redzēt un izmantot kā palīgus vārdu saukšanai. 

 

Idejas burta O apgūšanā: 

 Noskaidrojiet, kāpēc krūzēm nepieciešamas osas. 

 Izcepiet omleti no vistu vai paipalu olām. 

 Dodieties uz Dabas muzeju, lai apskatītu dažādu putnu olas. 

 Doties uz operu! 

 Mācieties zīmēt ar ogli. 

 Noskaidrojiet, ko nozīmē latvisks ornaments. 

 Izgrieziet ovālus, nokrāsojiet tos oranžus 

 No auklas izlieciet burtu O un izstaigājiet to. 

 Izcepiet cepumus, kuri izskatās kā O! 

 Noskaidro, kam nepieciešamas otas. 
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 Lasiet! 

OLA 

OMLETE 

SKOLA 

SOLI 

SKOLAS SOLI 

OTA 

OTAS 

ORNAMENTS 

OSA 

OSAS 

TAISA OSAS 

 

 

Miniet mīklas un izdomājiet savas! 

Liels vīrs zaļā mētelī, stāv uz vienas kājas. (Ozols) 

Divas siles, divas šķilas, kā katla dibens, kās putna deguns, vēl īlens galā. (Ozolzīle)  

Mazas sieviņas, lielas micītes. (Ozolzīles) 

Vienā abrā divas maizes. (Ola – baltums un dzeltenums) 

Sarkanas telītes aiz astes piesietas. (Ogas) 

Kas vienmēr stāv ārpusē? (Krūzes osa) 

 

 

Atminiet šarādi! 

Ar četriem burtiem burtojams 

Es jūrā esmu sastopams. 

Ja pirmo burtu noņemsiet, 

Tad mājoklī jūs nokļūsiet, 

Bet, ja vēl burtu noņemsiet 

Un “O” tā vietā pieliksiet, 

Tad labprāt mani baudīsiet. (Sala, ala, ola) 
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Эксперименты для детей: лаборатория 

на вашей кухне 

Молочная радуга 

Что потребуется: Молоко (не обезжиренное), плоская емкость, палочка, несколько 

пищевых красителей, моющее средство 

Что делать?: Налейте в неглубокую тарелку молоко, добавьте в разных местах по капле 

разного цвета красители, смочите палочку моющим, опустите ее в центр смеси — и 

наблюдайте за волшебством перемешивающихся цветов! 

Почему это работает?: Содержащиеся в молоке «жирные молекулы» реагируют с 

элементами моющего средства, начинают перемещаться, и цвета смешиваются. 

 

 

 

Вулкан в лимоне 

 
Потребуется: 2 лимона, сода, моющее средство, чашка, деревянная палочка, 

акварельные краски или пищевой краситель. 

o готовим первый лимон (срезаем так, чтобы он устойчиво стоял, с другой 

стороны делаем углубление в мякоти), ставим его на ровную поверхность и 

слегка давим «кратер» до появления в нем сока; 

o в чашку выдавливаем сок из второго лимона; 

o добавляем в «кратер», не размешивая, краску (краситель) и моющее средство; 

o вводим соду, помешивая массу палочкой; 

o наблюдаем за бурной реакцией, поддерживая ее подливанием и подсыпанием 

всех компонентов (включая ранее выдавленный лимонный сок). 
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