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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: «Vēlā, vēlā rudenī. Iepazīšanās ar lietuviešu tautas rakstiem». 

23.11.2020.-28.11.2020 

Ziņa bērnam: Kas notiek ar augiem un dzīvniekiem vēlā rudenī. 

 Cilvēki ir dažādi: runā dažādās valodās, dažādi svin svētkus.  

Lietuviešiem, kā ārī latviešiem, ir savas tautas zīmes, ornamenti. 

Sasniedzamais rezultāts: Zina un nosauc vēla rudens pazīmes. 

 Iepazīst lietuviešu tautas zīmes, patstāvīgi izmanto tās cimdu izrotāšanā. 

Vērtības un tikumi: 

 Brīvība  

 Cilvēka cieņa  

 Daba  

 Darbs  

 Dzīvība  

 Ģimene  

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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 Latvijas valsts  

 Atbildība  

 Centība   

 Laipnība  

 Līdzcietība  

 Mērenība  

 Mērķtiecība   

 Solidaritāte   

 Tolerance  

 Uzņēmība 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina tuvākajā apkārtnē raksturīgo dzīvo 

organismu – augu, dzīvnieku un sēņu – pazīmes. (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 

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 

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

 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no 

papīra un tekstilmateriāliem: līmē patstāvīgi, izvēlas atbilstošu līmi un līmēšanas 

paņēmienu, ievēro drošības noteikumus; izplēš no papīra vienkāršus siluetus; loka papīru 

pēc nosacījuma; ar šķērēm izgriež dažādus objektu siluetus; pin pīnīti no 3 pavedieniem; 

sien mezglu; veido uztinumu; šuj pamatdūrienu. (3. posms)  

 

 Valodu mācību joma 

Atšķir un nosauc skaņas vārdā. (3. posms)  

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. (3. 

posms) 

 

Caurviju prasmes: 
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 Jaunrade un uzņēmējspēja. 

 Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Digitālās prasmes. 

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

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

Novērtē savu un citu darbību un tās rezultātu, paskaidro savu vērtējumu. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

 Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība. 

            Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Iesaistās dialogā, uzklausa citus. Mācās nepārtraukt runātāju. Saprotami atbild uz 

jautājumu. 

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

svinēšanā. Mācās pieņemt atšķirības. 

 Patstāvīgi veido sižetisku vai dekoratīvu kompozīciju no izgrieztiem vai izplēstiem 

papīra vai auduma siluetiem. 

 Sakārto savu darba vietu. Palīdz citiem sakārtot telpu pēc kopīgi veikta darba. 

 Saskata apkārtējā vidē dažāda lieluma, formas un krāsas priekšmetus. Eksperimentē ar 

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

objektu. 

 Griež ar šķērēm dažādas kvalitātes papīru un tekstilmateriālus, ievērojot drošību. 

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

pārvietojot priekšmetus. 

 

Vecāku darbība: 

 Seko, kā bērns ievēro saziņas kultūru – klausās cita runā,nepārtrauc, izsaka domu skaidri un 

saprotami. 

 Pievērš bērna uzmanību dažādām saziņā lietotajām valodām. 

 Rosina radīt kompozīcijas dažādos vizuālās mākslas veidos, izmantojot dažādus 

materiālus un pēc savas izvēles eksperimentējot ar tehniskajiem paņēmieniem. 

 Pozitīvi novērtē bērna ieinteresētību uzturēties sakārtotā vidē, bērna iniciatīvu un 

piedalīšanos apkārtnes sakopšanā. 
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 Piedāvā dažāda lieluma un formas priekšmetus salīdzināšanai, grupēšanai. Rosina 

eksperimentēt ar figūrām, lai iegūtu citu figūru. Lieto ģeometrisko figūru nosaukumus 

 Darbojas kopā ar bērnu, demonstrē tehnoloģiskos paņēmienus, darbību secību, komentē 

savas darbības. 

 Pastāsta par drošības noteikumiem. Jautā, kādi drošības noteikumi jāievēro konkrētās 

situācijās. 

 

Rīta rosme: 

 

Vispārattīstošie vingrojumi pa pāriem ( kopā ar vecākiem) : 

 

1. Sākuma stāvoklis – stāvēt pārī ar seju vienam pret otru, rokas sadotas. 1,2 – pacelt rokas sānis 

augšā, pastiepties pirkstgalos, paskatīties uz rokām; 3 – atlaižot rokas, sasist plaukstas virs 

galvas; 4 – rokas lejā ( 6- 8 reizes); 

 2. Sākuma stāvoklis – četrrāpus, ar seju viens pret otru. 

1,2 – nostāties uz ceļgaliem, 2 reizes sasist plaukstas ar 

pretī stāvošo; 3 – sasist plaukstas aiz muguras; 4 – 

sākuma stāvoklis ( 6- 8 reizes); 

 3. Sākuma stāvoklis – sēdus, ar seju viens pret otro, 

kājas plati, pēdas saliktas kopā, rokas sadotas, 1,2 – 

bērns liecas uz priekšu, pieaugušais – atpakaļ; 3,4 – 

otrādi (6-8 reizes); 

 4. Sākuma stāvoklis – stāvus, muguras kopā, rokas sadotas, kājas plati. 1- vienam pagriezt 

ķermeni pa labi, otram – pa kreisi; 2 – iztaisnoties; 3 – to pašu izpildīt uz otru pusi; 4 – sākuma 

stāvoklis (6-8 reizes); 

 5. Sākuma stāvoklis – stāvēt ar seju vienam pret otru, rokas sadotas. 1,2 – 2 palēcieni uz labās 

kājas; 3,4 – 2 palēcieni uz kreisās kājas; 5 -8 – palēcieni uz abām kājām ( 30-45 sek.);  

6. Mierīga soļošana. 

 

 

 

 Darbojoties kopā ar bērniem, neaizmirstiet: 

 

♦ paslavēt bērnu par to, ko viņš var izdarīt; 
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♦ novērtēt pozitīvi to, kas viņam sanāk; 

♦ izrādīt, ka mīlat viņu, — apmīļojiet, uzsmaidiet, uzsitiet uz pleca, aplaudējiet! 

♦ pasacīt skaļi „Es mīlu tevi” un „Es lepojos ar tevi!”. Ja viņš jums atbild ar to pašu, 

neaizmirstiet pateikt „Paldies!”; 

♦ pajautāt, ko viņš domā par to, ko pats var izdarīt; 

♦ pajautāt, kā viņš jūtas; 

♦ mudināt viņu vēlreiz izpildīt to, kas viņam sanāk, un to, kas nesanāk; 

♦ ļaut viņam sacensībās uzvarēt; 

♦ ļaut viņam sacensībās arī zaudēt un skaidrojiet, ka vēl ir jāpavingrinās, lai uzvarētu. 

 

 

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! 

 

Осень  

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется,  

Это время года осенью зовется. 

 

 

 

ВАРЕЖКИ - ТЕПЛЫЕ И МАГИЧЕСКИЕ 

 

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

http://www.dzejoli.com/par-rudeni/lietus-pierunasana/
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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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Iepazīstamies ar burtiņu C. 
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Matemātika:   

  Дорисуй орнамент на варежках. 
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Определи и раскрась: 

самый короткий предмет - красным, средний - желтым, самый длинный - зеленым. 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperiments: 

 

Lietutiņš mājās 

 
 

KAS VAJADZĪGS: liela caurspīdīga tvertne (burka, salātu bļoda), ūdens, skūšanās putas, pipete 

vai tējkarote, šķidra pārtikas krāsviela (der arī guaša vai akvarelis, kas izšķīdināts ūdenī). 

 

EKSPERIMENTS: Ielej tvertnē ūdeni un uzspied uz tās lielus, pufīgus mākoņus no skūšanās 

putām. Pēc tam dažās vietās uzpilini ūdeni ar krāsvielu, un gaidi – drīz vien no mākoņiem sāks 

līt lietus.  

 

KAS NOTIEK: Krāsainais ūdens izsūcas cauri putām, jo tam ir lielāks blīvums. Ar eksperimenta 

palīdzību vari bērniem uzskatāmi parādīt, kas notiek lietus laikā. 
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