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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 vadlīnijam, https://www.skola2030.lv Pirmsskolēna 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: "Svinam kopā" 

Nedēļas temats: "Visiem mīļa ziemiņa." 

07.12.2020- 11.12.2020. 

Ziņa bērnam:  Ziemas sākums. Veidot interesi par dabas parādības ziemā. 

Sasniedzamais rezultāts:  

Izzināt raksturīgākās dabas parādības ziemā un rosināt pastāstīt par to. 

Vērtības un tikumi:  

 Dzīvība 

 Daba 

 Darbs 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Laipnība 

 Līdzcietība 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma  

Nosauc novērotās dabas parādības, piemēram, lietus, sniegs, varavīksne, vējš. (1. posms) 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Rada skaņas ar dažādiem skaņu rīkiem. (1. posms) 

 Runā skaitāmpantus. (1. posms) 

 

 Matemātikas mācību jom 

 Praktiskā darbībā atlasa priekšmetus pēc kopīgām un atšķirīgām pazīmēm. (1. posms) 

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

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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Vēršas pēc palīdzības pie pieaugušā ikdienas situācijās; pieņem palīdzību. (1. posms) 

 

 Tehnoloģiju mācību joma 

 Satver sīkus priekšmetus un veic darbības ar tiem. (1. posms) 

 

 Valodu mācību joma 

Vārdos vai neverbāli pauž emocijas. (1. posms) 

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

            Veic ar personīgo higiēnu saistītas darbības pieaugušo uzraudzībā. (1. posms) 

 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

 Izrāda iniciatīvu. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana  

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

 

 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: 

Atbild uz jautājumiem. 

Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. 

Stāsta par savu radošo procesu. 

Novelk apģērbu un apavus ar pieaugušā palīdzību. 

Nosauc pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības, ko veic pats un citi. 

Vēro un saskata izmaiņas dabā atšķirīgos gadalaikos. 

  

Vecāku darbība: 

Pārrunā ar bērnu darba ieceri, plāno procesu un rezultātu ,atbalsta bērna ieceri. 

Rosina radoši attēlot novēroto un pastāstīt par radošo darbu. 

Paredz bērnam laiku darboties individuālā tempā, izmēģināt vairākas reizes, kamēr izdodas, uzslavē par 

uzmanību un mērķtiecību.Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam pārvietot priekšmetus dažādos veidos. 

Organizē pastaigas un vērojumus dabā dažādos gadalaikos. 

Piedāvā attēlus, video un audio ierakstus bērna pieredzes paplašināšanai. 

Piedāvā materiālus pētīšanai un radošajai darbībai. 

. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

*** 

Mēs gājām, gājām, gājām, (Ar pirkstiem “ tipiņa” pa ķermeni virzienā uz leju.) 

Līdz aizgājām no mājām; 

Mēs nācām, nācām, nācām, ( Ar pirkstiem “ tipina ” atpakaļ.) 

Uz mājām atnācām! 

(B.Brice) 

 

*** 

Rūķītis pa mežu iet, (Soļo uz vietas) 

Galvā sārtu mici liek, ( Ar rokām virs galvas rāda rūķi cepuri) 

Iet un skaita eglītes,  ( Ar pirkstu ritmiski rāda iedomātās svecītes) 

Kuru zaros svecītes. 

(B.Brice) 

*** 

Мы ручками похлопаем - Хлоп-хлоп-хлоп 

Мы ножками потопаем - Топ-топ-топ, 

Мы руки все подняли 

И дружно опустили. 

И сели все в волшебный самолёт. (руки, согнутые в локтях, перед грудью) 

Завели мотор – Ж-ж,ж ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж 

(крутим медленно руками перед грудью, увеличивая темп) 

Самолёт летит, а мотор гудит- У-у-у, у-у-у 

(руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо), 

Полетели... 

 

*** 

Тень - тень - потетень, 

Села кошка под плетень. 
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( сидим на корточках ) 

Налетели воробьи. 

( машем ручками, как крыльями ) 

Хлопни им в ладошки 

(хлопаем в ладошки ) 

Улетайте, воробьи, 

Берегитесь кошки. 

( грозим пальчиком ) 

 

 

Idejas radošai darbībai
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    Lasīšanai: 

 

    http://andersen.com.ua/ru_elka.html 

 

    https://papinsait.ru/zimnie-detskie-korotkie-stikhi/ 

 

     https://www.winter.lv/lat/ziemassvetku_dziesmas_pasakas/ziemassvetku_pasakas/5960.html 

 

     https://ped-kopilka.ru/kalendar/zima/zimnie-zagadki-dlja-doshkolnikov-s-otvetami.html 

СНЕЖНАЯ БАБА 

 

Сегодня из снежного 

Мокрого кома 

Мы снежную бабу 

Слепили у дома. 

Стоит эта баба 

У самых ворот – 

Никто не проедет, 

Никто не пройдет. 

Любуются взрослые ею 

И дети, 

Рогожные волосы 

Треплет ей ветер. 

Знакома она 

Уже всей детворе, 

А Жучка все лает: 

— Чужой во дворе! 

И. Мельничук 

 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 

 

На деревья, на аллеи 

Снег летит муки белее, 

Легкий-легкий, чистый-чистый, 

Мягкий, хрупкий и пушистый. 

Снег в руке сжимаем 

И снежки кидаем. 

Первый снег – светлый снег, 

Как же радует он всех. 

Татьяна Петухова 

 

http://andersen.com.ua/ru_elka.html
https://papinsait.ru/zimnie-detskie-korotkie-stikhi/
https://www.winter.lv/lat/ziemassvetku_dziesmas_pasakas/ziemassvetku_pasakas/5960.html
https://ped-kopilka.ru/kalendar/zima/zimnie-zagadki-dlja-doshkolnikov-s-otvetami.html
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  Eksperimenti: 

 

http://www.tavika.ru/2015/12/salt-elka.html 

 

 

 1. Для опыта нам понадобиться фигурка елочки из синельной (пушистой проволоки). 

 Ее очень легко сделать, нарисовав контур елки на бумаге, а потом согнув по нему проволоку. 

Привязываем получившуюся елочку за нитку к середине деревянной палочки.   

И пока откладываем в сторону, чтобы заняться раствором. 

 

2. Для солевого раствора нужно налить в пол-литровую банку горячей воды, почти кипятка. Чем 

горячее, тем быстрее будут образовываться кристаллы. И добавить в нее примерно 16 столовых ложек 

соли грубого помола. Соль надо добавлять в воду по ложке, тщательно размешивая, пока не заметите, 

что соль больше не растворяется. Значит, раствор получился перенасыщенным - как раз таким, какой 

нам нужен. 

Опускаем в раствор елочку так, чтобы она висела на палке, полностью погруженная в воду. И 

оставляем в тихом месте.  

Буквально за минуты ворсинки на проволоке начинают покрывать солевые кристаллики и наша елка 

обрастает инеем! 

Активное образование кристаллов будет идти самое первое время - пока раствор не остынет до 

комнатной температуры. Потом уже их увеличение будет проходить гораздо медленнее. Поэтому мы 

обычно не ждем дольше, а вынимаем фигурку из банки и подвешиваем, чтобы стекла вода. 

Когда елочка высохнет, ее можно будет использовать в какой-нибудь новогодней композиции или в 

качестве елочной игрушки 

 

http://www.tavika.ru/2015/12/salt-elka.html
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 Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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