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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 "Svinam kopā!".  

 

Nedēļas temats: "Visiem mīļa ziemiņa." 

07.12.2020.-11.12.2020 

Ziņa bērnam: Svētkus mēs svinam, lai izdaiļotu ikdienu. Dāvanas mēs dāvinām, lai iepriecinātu 

mīļus cilvēkus.Jo vairāk mēs atdodam, jo vairāk saņemam. 

Sasniedzamais rezultāts:  Aktīvi piedalās svētku plānošanā, rīkošanā un svinēšanā, izsakot 

savus ierosinājumus, uzklausot un pieņemot citu domas. 

 

Vērtības un tikumi 

• Brīvība 

• Cilvēka cieņa 

• Daba 

• 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 

• Drosme 

• Mērenība 

• Savaldība 

• Solidaritāte 

• Uzņēmība 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

• Dabaszinātņu mācību joma 

Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Dzied individuāli atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam ar pavadījumu un bez tā. (3. posms) 

• Matemātikas mācību joma 

Pēc nosacījuma un radoši veido sakārtojumus, to skaitā ritmiskas rindas no priekšmetiem un 

ģeometriskajām figūrām. (3. posms) 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Ēd, ievērojot galda kultūru. (3. posms) 

• Tehnoloģiju mācību joma 

Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu un vienojas par kopīgu mērķi. (3. posms) 

• Valodu mācību joma 

Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu (maz. t.). (3. posms) 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Stāsta, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto dažādās kustību aktivitātēs, piemēram, 

pārvietojoties ar velosipēdu. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes 

• Digitālās prasmes 

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

• Jaunrade un uzņēmējspēja 

Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

• Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

• Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

• Pašvadīta mācīšanās 

 Ievēro dienas kārtību. 

• Pilsoniskā līdzdalība 

 Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

• Sadarbība 

 Izsaka savas domas un jūtas. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

• Vēro un saskata izmaiņas diennaktī (gaišs/tumšs, auksts/silts, kluss/skaļš). 

• Piedalās gadskārtu svētku norises plānošanā un svinēšanā. 

• Turpina ritmisku rindu pēc nosacījuma (skaits, krāsa, forma, lielums). 

• Vēro dažādus uzvedības modeļus. 

• Pauž savu attieksmi par vēroto. 

• Stāsta par drošības noteikumiem. 

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

• Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par sevi un darbībām, kuras veic. 

• Jautā par ikdienā piedzīvoto.Izvēlas sev interesējošu aktivitāti. 

• Kopā ar citiem piedalās kustību rotaļās. 

Vecāku darbība: 

• Organizē pastaigas dažādos laik apstākļos un diennakts daļās. 

• Rosina stāstīt par novēroto . 

• Noskaidro bērna pieredzi par gadskārtu svētkiem un aicina iesaistīties svētku norises 

plānošanā. 

• Piedāvā turpināt jau iesāktu ritmisko rindu vai citu sakārtojumu. 

• Pievērš uzmanību labas un sliktas rīcības piemēriem ikdienas situācijās. 

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

savas darbības. 

• Ikdienā runā nesteidzīgi, skaidri un saprotami izrunājot vārdus. 

• Piedāvā spēles, rotaļas, kurās jāatbild uz jautājumiem par savu izskatu, ģimeni, vecumu, 

mājām un ikdienā veiktajām darbībām. 

• Piedāvā fiziskās aktivitātes atbilstoši bērna prasmēm –individuāli, pāros un grupās. 
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Rīta rosme 

 Saulīte jau logā 

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

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 
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Idejas radošai darbībai 
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Eksperimenti 

 

«Цветы лотоса» 

Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи карандаша 

закрутите лепестки к центру. А теперь опустите разноцветные лотосы на воду, налитую в 

таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов начнут распускаться. 

Это происходит потому, что бумага намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки 

раскрываются. 

 


