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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. 

 Skola 2030 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: "Ziemassvētku brīnums." 

14.12.2020.-18.12.2020. 

 Ziņa Bērnam: 

Visi gaida Ziemassvētkus. Kopīgi rīkot svētkus nozīmē tos plānot, svinēt un pēc svētkiem visu 

sakārtot. 

Saturs 

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

savus ierosinājumus, uzklausot un pieņemot citu domas. 

 

Vērtības un tikumi: 

Cilvēka cieņa 

Daba 

Darbs 

Ģimene 

Latviešu valoda 

Dzīvība 

Atbildība 

Laipnība 

Līdzcietība 

Uzņēmība 

Tolerance 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā un 

laikapstākļiem. (3. posms) 

 

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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 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, 

svētkus. (3. posms)  

 Matemātikas mācību joma 

Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā. (3. posms)  

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

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

 Tehnoloģiju mācību joma 

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

 Valodu mācību joma 

Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta 

turpinājumu. (3. posms)  

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās un kustību rotaļās; apvieno soļošanu, 

skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, izvēlas pārvietošanās veidu atbilstoši situācijai. (3. 

posms) 

 

Caurviju prasmes: 

 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. 

Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības.  

 Sadarbība. 

Mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību.  

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Pēc teksta klausīšanās meklē atbildes uz jautājumiem, izmantojot attēlus, vārdu kartes. 

Nosauc darbojošās personas, raksturo tās. Atstāsta notikumus pareizā secībā ar atbalsta 

materiāliem vai bez tiem. 

 Sadarbojoties ieklausās citā, uzklausa citu domas, jautā citu domas. 

 Piedalās gadskārtu svētku norises plānošanā un svinēšanā. 

 Vēro un saskata izmaiņas dabā atšķirīgos gadalaikos. Stāsta par novērotajām pārmaiņām 

tuvākajā apkārtnē dažādos gadalaikos, diennakts daļās un laikapstākļos. 

 Grupē priekšmetus desmit apjomā dažādos veidos. Nosauc priekšmetu skaitu katrā grupā. 

 Stāsta par savas izvēlētās ieceres īstenošanu (ko gatavos vai darīs, kādus materiālus, 

palīglīdzekļus izmantos, ko un kā darīs, kādā secībā darīs, kas jāprot, lai izgatavotu plānoto, 

kādi drošības noteikumi jāievēro, strādājot ar izvēlētajiem materiāliem un 

tehnoloģiskajiem paņēmieniem, kāpēc, kāds būs labs gatavais produkts vai darbs. 

 Pārvietojas, vienlaikus izpildot dažādas kustības ar rokām. Apvieno kustības nepārtrauktā 

ritmiskā darbībā, pārejot no vienas kustības nākamajā (skrien – lec, skrien – pārkāpj 

šķērslim, rāpo – izlien). 
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Vecāku darbība: 

 Jautā par stāstīto un lasīto: Kas? Kāds? Cik? Ko darīja? Rosina izdomāt teksta turpinājumu 

un jautā: Kā tu domā, kas notiks pēc tam? Nesteidzina, ļauj padomāt, uzslavē. 

 Piedāvā veikt uzdevumu kopā ar draugu vai nelielā grupā. 

 Noskaidro bērna pieredzi par gadskārtu svētkiem un aicina iesaistīties svētku norises 

plānošanā. Ja nepieciešams, papildina bērna teikto ar savu stāstījumu, atbalsta svētku 

norises sagatavošanā. 

 Rosina stāstīt par novēroto. Rosina radoši attēlot novēroto un pastāstīt par radošo darbu. 

 Aicina ņemt, grupēt, skaitīt un nosaukt noteikta skaita priekšmetus ikdienā sadzīves 

situācijās. 

 Uzdod jautājumus par ieceres īstenošanu (ko bērns gatavos, kādus materiālus, 

palīglīdzekļus un tehnoloģiskos paņēmienus izmantos, ko un kā darīs vispirms, ko – pēc 

tam).Uzklausa bērnu un, ja nepieciešams, piedāvā dažus risinājumus vai atbalsta 

materiālus, piemēram, dažas piegrieztnes, šablonus kastītei. 

 Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam izvēlēties pārvietošanās un šķēršļu pārvarēšanas 

veidus. Piedāvā jaunus šķēršļus un aktivitātes rokas muskulatūras attīstīšanai. 

RĪTA ROSME:  
Vingrojumi ar krēsliem.  

Soļošana izklaidus starp krēsliem. 

 Teciņus skrējiens starp krēsliem; pēc signāla apsēsties. 

 Sēdus aiz krēsla; vēzēt rokas sānis, augšā, sānis, lejā.  

Stāvus aiz krēsla; pietupieni atbalstoties pret atzveltni.  

Stāvus aiz krēsla; vēzēt atpakaļ labo kāju, kreiso kāju. 

 Sēdus uz krēsla; kājas iztaisnotas; noliekties pie pirkstgaliem, iztaisnoties , 

 ielikt rokas sānos, griezties pa labi, pa kreisi.  

Sēdus uz krēsla, uzlikt uz krēsla pārmaiņus labās un kreisās kājas papēdi.  

Rāpošana ap krēslu, pēc signāla apsēsties.  

Sēdus uz krēsla, acis ciet, rokas gar sāniem, ieklausīties trokšņos 

 

Viens pa ceļu gāja (soļo aplī pa telpu), 

Priekšā bija māja (ar abām rokām virs galvas rāda jumtiņu), 

Iekšā kādu rāja (ar rādītājpirkstu veic brīdinājuma kustības), 

Jo viņš nezināja (rausta plecus), 

Kura labā kāja (izstiepj uz priekšu labo kāju uz papēža), 

Kura kreisā kāja (izstiepj uz priekšu kreiso kāju uz papēža), 

Kura labā roka (izstiepj priekšā labo roku ar atvērtu plaukstu), 

Kura kreisā roka (izstiepj priekšā kreiso roku ar atvērtu plaukstu). 

 

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/ 

LASĪŠANAI: 
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Всей семьёю в этот вечер 

Собёремся за столом. 

Скажет мама : 

-Может свечи 

Ради праздника зажжём ? 

Электричество погасим , 

Обойдёмся без него . 

И торжественно украсим 

Общий ужин  

В Рождество . 

Пусть огонь весёлый 

Скачет 

Над малиновой свечой , 

А подсвечник 

Тихо плачет 

Стеариовой слезой. 

(В. Приходько) 

 

Детям о Рождестве      https://youtu.be/9YeKwpyS4dw 

 

 

Svētvakarā 

http://www.novelejumi.lv/b/ziemassvetku-dzejoli-berniem/params/post/624182/svetvakara
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...Un lēni durvis veras: 

Tēvs zaļu eglīti nes 

Un zaros tai pārslas zaigo 

Kā baltas zvaigznītes. 

Un vienu svecīti spožu 

Dedz māte un eglītē liek: 

Cik gaišu un silti no viņas 

Kā saulē visapkārt tiek! 

”Pie Taviem šūpuļiem stāvu”, - 

Tad tēvs un māte dzied, 

Un lielas zilas zvaigznes 

Aiz sniegainā loga zied... 

/A. Saulietis/ 

Simtu cepu kukulīšu 

Simtu cepu kukulīšu, 

Ziemassvētku gaidīdama: 

Simtiņš nāca ķekatnieku 

Tai vienā vakarā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepazīstamies ar burtu Ū 

http://www.novelejumi.lv/b/ziemassvetku-dzejoli-berniem/params/post/624113/simtu-cepu-kukulisu
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Изучаем букву П  

\ 
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperimenti ar skaņu 

SKAŅAS SPĒKS  

Materiāli: kastroļu vāki, metāla karotes, kastrolis, pārtikas plēve (vai vaskadrāna), rīsi.  

Norise: kastrolim uztin pārtikas plēvi, uz plēves izber rīsu graudus; tuvumā uzsit ar karoti 

pa vāku; skaņas viļņi sasniegs rīsus, un tie lēkās pa plēvi; vēro, kā mainās rīsu kustība atkarībā no 

attāluma no skaņas avota un skaņas stipruma. 

 

TELEFONS  

Materiāli: 2 sērkociņu kārbiņas, diegs.  

Norise: 2 sērkociņu kārbiņas savieno ar diegu; bērni atrodas blakus telpās; viens runā, cits 

klausās; pārliecinās, ka caur sienu bērni nedzird viens otru, bet, ja runā un klausās sērkociņu 

kārbiņā – visu var sadzirdēt. 


	Mācību materiāli attālinātām mācībām
	Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās.
	Mēneša temats "Svinam kopā!"
	Nedēļas temats: "Ziemassvētku brīnums."
	Ziņa Bērnam:
	Saturs
	Cilvēka cieņa
	Daba
	Darbs
	Ģimene
	Latviešu valoda
	Dzīvība
	Atbildība
	Laipnība
	Līdzcietība
	Uzņēmība
	Tolerance
	Mācību  jomu  pamatprasmes:
	Caurviju prasmes:
	 Jaunrade un uzņēmējspēja.
	 Digitālās prasmes.
	 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana.
	Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību .
	 Pašvadīta mācīšanās.
	 Pilsoniskā līdzdalība.
	 Sadarbība.

	Svētvakarā
	Simtu cepu kukulīšu

