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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:  Uz rūķu darbnīcu. 
 

21.12.2020.-30.12.2020. 

 

Ziņa bērnam: Ziemassvētku dāvanu radiniekiem un rotājumu eglei var izdarīt savām rokam. 

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

ierosinājumus, uzklausot un pieņemot citu domas. 

Vērtības un tikumi: 

Darbs  

Cilvēka cieņa  

Ģimene  

Latviešu valoda  

Atbildība  

Laipnība  

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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Mērķtiecība  

Uzņēmība  

Centība  

Drosme  

Taisnīgums  

Latvijas valsts 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

 Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina apkārtnē raksturīgo iežu un ūdens īpašības. 

(3. posms) 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

 Runā dzejoļus; maina balss skaļumu un runas tempu atbilstoši dzejoļa saturam. (3. posms)  

Matemātikas mācību joma 

 

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

ģeometriskajām figūrām. (3. posms)  

 Skaitu apzīmē ar tam atbilstošiem cipariem, raksta ciparus. (3. posms) 

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

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

Tehnoloģiju mācību joma 

 Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus. (3. posms)  

 Savieno detaļas un iegūst sev vēlamo konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai paša 

izvēlētajiem      materiāliem. (3. posms) 

 

Valodu mācību joma 

 Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, arī par savām emocijām un 

rīcību. (3. posms)  

 Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu. (3. posms) 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

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

posms) 
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Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

    Izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai.  

     Izrāda iniciatīvu. 

 

Digitālās prasmes. 

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

 

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

          Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

. 

Pašvadīta mācīšanās. 

           Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 

. 

Pilsoniskā līdzdalība. 

                        Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

Sadarbība. 

           Palīdz un pieņem palīdzību 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Darbojas ar ūdeni, raksturo to (šķidrs, ciets). 

 Runā dzejoļus, mainot balss skaļumu, runas tempu. 

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

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

svinēšanā. 

 Veido no veidošanas materiāla regulāras vai neregulārasformas. 

 Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto,arī par savām emocijām un rīcību. 

 Ikdienā veido veselīga dzīvesveida ieradumus – izvēlasveselīgu uzturu, dienas režīmu, 

regulāri piedalās fiziskajāsaktivitātēs un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 

Vecāku darbība: 

 Piedāvā pētniecībai iežus un ūdeni (arī ledu). 

 Aicina eksperimentēt ar runas skaļumu un tempu. 

 Piedāvā turpināt jau iesāktu ritmisko rindu vai citu sakārtojumu 

 Jautā par svētku svinēšanas tradīcijām Latvijā.Salīdzina svētku tradīcijas. 

 Darbojas kopā ar bērnu, demonstrē veidošanas paņēmienusar dažādiem veidošanas rīkiem, 

veltnēšanas kustības,nospieduma ieguves iespējas, iedrošinot un aicinot spēlēties un eksperimentēt. 

 Nepārtrauc runātāju un vajadzības gadījumā labo teikto,piemēram, saskaņo locījumus, darbības vārdu 

laikus. 

 Aicina bērnu vērtēt, kurus ieradumus izdodas veidot viegli,kuri – sagādā grūtības.Uzslavē par 

veselīga dzīvesveida ieradumiem ikdienā. 

 

Rīta rosme. 
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1. Izstaipām visu ķermeni 

Stāv, pēdas kopā, mugura taisna, rokas brīvi gar sāniem. 

a) Ieelpojot paceļ taisnas rokas uz augšu un, cik vien var, stiepjas pretī griestiem.  

b) Izelpojot lēnām noliec ķermeņa augšdaļu uz leju, mazliet iesēžas ceļgalos un 

pilnīgi atbrīvo augumu. 

2. Izkustinām krūškurvi un plecus 

a) Stāv, taisna mugura, pēdas plecu platumā, rokas paceltas augšā un iztaisnotas, 

plaukstas kopā tā, ka delnas skatās uz griestiem. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. 

b) Izelpas laikā mazliet iesēžas ceļgalos un, cik iespējams, virza rokas gar ausīm uz 

aizmuguri. Ieelpojot atgriežas sākumstāvoklī. 

Vingrojuma izpildes laikā vēdera lejasdaļa ievilkta un sasprindzināta. 

3. Pamodinām muguras un plecu muskuļus 

Sākumstāvoklis – kā 2. vingrojumā. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. 

Izelpojot noapaļo muguru un rokas nolaiž uz priekšu, plecu augstumā. Vienlaikus 

ar kūkumā saliekto muguru stiepjas uz aizmuguri, bet ar saslēgtajām plaukstām, kā 

arī gurniem – uz priekšu. Zodu noliec uz leju. 

Ieelpojot ieņem sākumstāvokli. 

4. Pastiepjam sānus 

Sākumstāvoklis – kā 2. vingrojumā, bet pēdas novietotas nedaudz platāk par 

pleciem. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. Izelpojot noliecas uz kreiso pusi. 

Ieelpojot atgriežas sākumstāvoklī un pastiepjas augšup. Izelpas laikā noliecas uz 

labo pusi. 

5. Izgrozām vidukli 

Stāv, taisna mugura, pēdas nedaudz platāk par pleciem, rokas izstieptas sānis plecu 

augstumā. 

Izelpojot ķermeņa augšdaļu viduklī pagriež uz labo pusi. Ieelpojot ieņem 

sākumstāvokli. Izelpas laikā ķermeņa augšdaļu viduklī pagriež uz kreiso pusi 

6. Sapurinām sānu, roku un vidukļa muskuļus 

Pēdas plati, labā roka novietota uz grīdas, kreisā – pastiepta pretī griestiem. 

Izelpas laikā maina rokas vietām. Skatiens seko līdzi rokai, kas pacelta uz augšu. 

7. Izlokām kājas 

Iesēžas dziļā izklupienā: labā kāja iztaisnota uz aizmuguri, kreisā saliekta 90 grādu 

leņķī priekšā. Svarīgi, lai ceļgals atrodas virs potītes, nepārslīd tai pāri, citādi ceļa 

locītavai ir pārāk liela slodze. 

Atbalstās ar plaukstām pret grīdu un izelpas 

 laikā cenšas ar pieri pieskarties kreisās 

kājas īkšķim. Pēc tam samaina kājas vietām  

un tuvina pieri labās kājas īkšķim. 

Elpo dziļi un mierīgi. 

 

 

 

 

Lasīšanai: 
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Ziemassvētku rūķītis 

 

 

Veram vaļā Ziemassvētku stāstu kalendāru un izrādās, ka tur šodien ierakstīts Ziemassvētku rūķītis. 

Latvijā visi bērni zina, ka Ziemassvētku vecītim ir palīgi – rūķīši. Viņi tiešām palīdz ne tikai sakārtot dāvanas, 

bet arī tās izdalīt. Vēl rūķīši pieskata Vecīša Ziemeļbriežus, uzkopj dāvanu glabātavu, arī izgatavo dāvanas. 

Ir arī rūķīšu bariņš, kas pie logiem lūrās un pieraksta bērnu, un ne tikai bērnu, palaidnības, lai vēlāk, pie 

dāvanu dalīšanas, liktu lietā savas zināšanas. Tā dažas dāvanas atgriežas noliktavā, savu Ziemassvētku ceļu 

pat nesākušas. 

Rūķīši ir ļoti klusi un gandrīz nemanāmi. Ir stāsti, ka reizēm dzirdama kāda švīkstoņa, čaboņa, vārtiņu 

nočīkstēšana…. un, lūk! Dāvanu maiss ir nolikts un no pašiem rūķīšiem ne ziņās, ne miņas.  

Ne tikai Latvijā, arī daudzās citās Eiropas valstīs zina, ka Ziemassvētku vecītim ir palīgi. Taču daudzviet 

pasaulē rūķus aizstāj arī citi tēli. 

Amerikā Vecīša palīgi ir mazi elfi ar spicām ausīm, zaļās un sarkanās drēbēs. Viņi palīdz vecītim ne tikai 

izdalīt dāvanas, bet atstāj nepatīkamas lietas nepaklausīgajiem bērniem. 

Vācijā Ziemassvētku vecītim, ko tur visbiežāk sauc par Svēto Niklāvu, palīdz Ruperts. Rupertu Niklāvs 

pieņēmis pavisam maziņu un audzinājis, kā savu bērnu. 

Pavisam interesantas lietas ir Islandē. Tur 13 rūķi pilnībā aizstāj Ziemassvētku vecīti. Pa vienam vien viņi 

ierodas sākot no 13. dienas pirms ziemassvētkiem katru dienu. Šie rūķīši varot būt pat ļoti nešpetni pret 

palaidņiem. Viens ir tas, ka par sliktiem darbiem jāpaliek bez dāvanas, bet Islandes rūķīši vēl kā papildsodu 

varot pat piečurāt čības vai kurpes. Latvijā kas tāds vēl nav dzirdēts! 

 

 

 

 

Ziemassvētku rūķītis 
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Sidraba mēnestiņš 

Veļas pa gaisu.  

Sētā nāk rūķīt’s 

Ar dāvanu maisu. 

Atnāca, nolika 

Priekšnamā klusi 

Un aizgāja tālāk 

Uz kaimiņu pusi. 

Ne manīja sētnieks, 

Ne ierējās suns,- 

Bet kur tas bij bijis, 

Gaiši iededzās guns.  

 

Vilis Plūdonis 

 
 

Cказка про доброго гнома 

Автор: Анна Русь 

  

 

 

Жил да был в лесочке, в том, что за мосточком, милый и добрый, в общем, очень хороший гном. 

Гном был маленький-премаленький, даже меньше тебя ростом, но сильный-пресильный. У гнома 

была мама-гном, которая каждое утро будила его и делала вкусный завтрак. После завтрака гном 

надевал свою зелёную шапочку и шёл в поле – работать. Хотя гном был очень маленький (даже 

ниже тебя ростом), но он был сильный и много чего умел делать. Поэтому ему уже можно было 

работать. 

Гном был добрый и честный: никогда не обманывал маму и не прогуливал работу. Вечером он 

возвращался домой, умывался, и тогда мама кормила его вкусным ужином. А на ночь пела 

колыбельную или рассказывала интересную сказку. Так они и жили. 

Но вот одним солнечным днем по дороге на работу гном встретил своих соседей. 

– Эге-ге-гей! Здравствуй, гном в зелёной шапочке, – закричали они ему. 

– Здравствуйте друзья-гномы в жёлтой, красной и синей шапочках! 

http://www.teicieni.lv/tag/vilis-pludonis/
https://kolybel-ka.ru/anna-rus/
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Гном так сказал, потому что у его друзей были разноцветные шапочки. У одного была длинная 

жёлтая шапочка. У другого была широкая красная шапочка, такая же широкая, как и его широкая 

круглая голова. А у третьего гнома была синяя шапочка, вся в дырках  и очень грязная. 

Гному в синей шапочке было очень весело: он уже второй день прогуливал работу, а вместо этого 

бегал купаться на реку. 

– А идемте-ка, ребята,  со мной купаться! – сказал гном в синей шапочке. 

– Не знаю… – Сказал гном в красной шапочке. 

– Мама будет нас ругать, – ответил гном в жёлтой шапочке. 

– А как же работа? – сказал наш гномик в зелёной шапочке. – Если я не буду работать на поле, 

урожай не созреет и нечего будет кушать.  

– Ничего – ответил гном в синей шапочке – я уже не раз так делал, так что не сомневайтесь. Мама 

ни о чём не узнала, а если урожай не созреет, всегда можно сказать, что это просто год был 

неурожайный. 

Братцы задумались. Конечно, им очень хотелось пойти на реку и ничего не делать целый день, но 

они боялись, что их накажут. 

– Ну – тихонечко сказал гном в красной шапке – от одного денёчка-то вреда и правда не будет? 

И все гномики решили пойти на реку. 

Какой это был чудесный день! Гномы купались, катались на утках. Плавали наперегонки, прыгали 

по кувшинкам, пели вместе с жабами. Так и день пролетел незаметно. 

Вечером, когда пришло время возвращаться домой, нашему гному в зелёной шапочке стало 

немного страшно. А вдруг мама узнает, что он прогулял целый день и даже не работал? Ой, как она, 

наверное, рассердится! Будет ругаться, а может, даже и плакать. Щеки у гнома стали красные, как 

шапочка у его друга – ему было очень-очень стыдно. 

Наш гномик пришел домой позже обычного, помылся и сел ужинать. А мама посмотрела на сына и 

очень разволновалась. 

– Ай-яй-яй, бедный мой гномик, так сегодня заработался, уже темно на дворе. А посмотри, какие 

щечки у тебя красные, ты не заболел, мой хороший? 

Малышу гномику стало стыдно ещё больше: мама так о нём заботится, целый день работала, 

убиралась дома, стирала, гладила бельё, готовила ужин, а он за весь день не сделал ничего 

полезного. Мама гномика готовила очень и очень вкусно, но сегодня ему было неприятно ужинать: 

он знал, что не заслужил такой награды. 

После ужина гном захотел хотя бы помыть посуду. Но мама ему не разрешила: 

– Что ты, – сказала она ему, – это моя работа. Ты и так, бедненький, целый день на поле провёл и 

так устал, что даже грустный весь вечер просидел. Иди-ка, мой хороший, ложись сегодня пораньше. 

А я быстро посуду помою и приду рассказать тебе сказку. 

Гномику ничего не оставалось, кроме как пойти почистить зубы, надеть пижаму и улечься в 

кроватку. 

Мама очень быстро сделала все дела и пришла к его постельке, чтобы рассказать  интересную 

сказку. Но гномику было грустно слушать сказку про добрых и работящих друзей, которые каждый 
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день совершали подвиги и работали всё больше и больше. Гномику было очень стыдно, что он 

совсем не похож на друзей из сказки. И он думал, что хуже уже и быть не может, но он ошибся. 

После того как мама закончила читать сказку, она крепко обняла гномика и нежно поцеловала в 

щёчку. 

– Милый мой гномик, как же мне повезло, что у меня есть такой замечательный сынок, такой 

добрый. Такой работящий. Если бы ты не работал так усердно каждый день, разве могла бы я 

делать такие вкусные завтраки и ужины? Я так тебя люблю. 

– Я тоже тебя люблю, мамочка – ответил гномик. Завернулся в одеяло, отвернулся к стене и 

заплакал. 

Никогда ещё ему не было так стыдно. Никакие друзья и игры, даже походы на речку не могли бы 

его утешить и не были важнее мамы. 

Гномик не выспался. Наутро ему не хотелось вставать: казалось, что он не спал целых десять дней и 

очень устал. Но за эту ночь гномик точно решил, что никогда больше не будет обманывать маму, 

никогда не станет прогуливать работу. 

Он быстро позавтракал, надел свою зелёную шапочку и пошёл на работу.  По дороге ему опять 

встретились друзья и позвали на речку, но гномик с ними не пошёл, уж очень больно было ему 

вспоминать, как он вчера мучился после целого дня безделья. 

Конечно, ему очень хотелось поплавать и подразнить водяных стрекоз, а работать совсем не 

хотелось. После того как гномик пропустил всего один рабочий день, ему было очень трудно. 

Солнышко пекло очень сильно, и гномик попросил: «Солнышко, солнышко, не пеки так сильно, я 

плохо поступил вчера и прогулял работу, а сегодня мне очень трудно». И солнышко ответило: 

«Добрый гномик, я тоже работаю, а если буду прогуливать или работать плохо, то твой урожай не 

созреет». Гномик вздохнул с грустью и продолжил работать. 

А доброе солнышко решило его подбодрить: «Но я могу тебе помочь: давай вместе споём весёлую 

песенку». 

И гномик вместе с сияющим солнышком запел весёлую песенку о том, какой хороший урожай у 

него созреет. И сразу стало веселее работать, и день пролетел незаметно. 

Вечером гномик пришёл домой очень бодрым и радостным, он был очень доволен собой, ведь гном 

так хорошо потрудился. И никогда ещё не был таким вкусным мамин ужин, как в тот вечер. И 

никогда мама еще не рассказывала такую интересную сказку на ночь. И никогда постелька не была 

такой мягкой и удобной. Гномик заснул почти сразу, как лёг на неё, и ему снились замечательные 

сны. И гном очень хорошо отдохнул: ведь он знал, что заслужил всё это, ведь он так хорошо 

работал целый день и не прогуливал.  
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Где находится звук [Р] в словах: в начале, в середине или в конце слова? Соедини схемы с 
подходящими словами. 
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Раскрась только те предметы, в названиях которых есть звук «К». 
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Matemātika: 
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Найди 5 отличий: 

 

Выложи из палочек ( спичек). 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Рецепт приготовления соленого теста 

Для создания игрушки на новогодний праздник понадобится приготовить соленое тесто. Для этого 

необходимы ингредиенты: 

 Соль пищевая – 1 часть; 

 Мука – 1 часть; 

 Вода – ½ части. 

Все сухие компоненты смешивают в посуде, постепенно добавляя воду. Полученная смесь должна 

иметь мягкую консистенцию, не прилипать к рукам, не быть слишком густой. Тесто тщательно 

вымешиваем, чтобы не рассыпалось, не крошилось. 

 

Сушим поделки 
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Сушить поделки из соленого теста можно несколькими способами. Первый – 

естественный. Оставьте изделия на несколько дней в сухом и теплом месте. Чем толще слой теста в 

поделке, тем больше времени понадобится на ее полное просыхание. В среднем, на просыхание 1 

миллиметра теста, при естественной сушке уходит 24 часа.  

Используют для сушки и духовой шкаф. Его максимально разогревают, а затем кладут в него 

готовые поделки. После этого духовку необходимо выключить. Не открывая ее до тех пор, пока она 

полностью не остынет. 

Откроем секрет. Поделки не прилипнут к противню, если застелить его пергаментной бумагой.  

Красим готовые поделки 

Сделать подарки из теста красочными можно разными способами. Красить тесто можно с помощью 

гуаши и пищевых красителей, для этого нужно добавить цвет в готовую массу и вымесить до 

равномерного окраса. 

 

Окрашенное тесто раскатываем скалкой и создаем фигурки. Восхитительно смотрятся разноцветные 

изделия, они получаются яркими, красочными. 

Также поделки раскрашивают потом, используя гуашь, фломастеры, ручки разных оттенков. 

1 Елочные игрушки из соленого теста: пошаговый мастер класс 

Готовим тесто, раскатываем его скалкой толщиной в несколько миллиметров, с помощью форм для 

выпечки вырезаем фигурки, проделываем отверстие для ниточки и отправляем игрушки на сушку. 

После высыхания раскрашиваем изделия и дополнительно декорируем блестками. Продеваем нитку 

и елочные игрушки из теста готовы! 
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Eksperiments: 
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