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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:  "Klusi manā sirsniņā". 

30.11.2020.-04.12.2020. 

 

Ziņa bērnam: Adventes laiks ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms 

Ziemassvētkiem. 

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 

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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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) 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

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

svētkus. (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 

 Skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas; vajadzības gadījumā sniedz emocionālu un praktisku 

atbalstu. (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 

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

rīcību. (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) 
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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. 

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

. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

 Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

 Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un     ievēro 

tos. 

 Sadarbība. 

 Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

 

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. 

 

 

Rīta rosme: 
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1. Sākuma stāvoklis – kājas nedaudz plati, rokas aiz galvas, elkoņi uz priekšu. 1- pastiepties 

pirkstgalos, vēzēt elkoņus atpakaļ; 2- sākuma stāvoklis (6-8 reizes); 

 

2. Sākuma stāvoklis – stāvus, rokas uz gurniem. 1- pietupties, ar rokām pieskarties grīdai; 2 

– sākuma stāvoklis ( 8 reizes); 

 

3. Sākuma stāvoklis – nostāties uz ceļgaliem, ceļgali nedaudz izvērsti. 1,2 – nolikties pa labi, 

ar labo roku censties aizskart grīdu; 3,4 – iztaisnoties. To pašu izpildīt pa kreisi (6-8 reizes); 

 

4. Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā, rokas sānis. 1 – noliekties uz priekšu, sasist 

plaukstas zem labās kājas ceļgala; 2 – sākuma stāvoklis; 3,4 – to pašu izpildīt, sasitot 

plaukstas zem kreisās kājas ceļgala (4-6 reizes); 

 

5. 4 soļi uz pirkstgaliem, rokas pie pleciem, 4 soļi uz papēžiem, rokas sānis, 8 parasti soļi; 

 

6. Mierīga soļošana. 

 

 

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: 

Ziema (Jāzeps Osmanis) 
Baltā, mīkstā kažociņā 

Ziema eglēm tērpties liek. 

Zaķēns apsēžas uz ciņa - 

Arī viņam pūka tiek. 

  

Ziema, ziema, sūti sniegu, 

Lai uz zariem sarma zied. 

Sargā meža balto miegu, 

Bērniem ļauj ar slēpēm skriet! 
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Художник картину 

Всю ночь рисовал, 

Трудился на совесть, 

Покоя не знал. 

И вот на окошках 

Уже забелели 

Высокие сосны, 

Пушистые ели. 

Потом мы увидели 

Там небосвод, 

Где звезды веселый 

Вели хоровод, 

Снежинки порхали 

Одна за другой — 

Так окна мороз 

Разукрасил зимой. 

(А. Мельников) 

 
 

Адвент – это четырехнедельный период подготовки и время ожидания Рождества Христова (от лат. 

adventus — приход), время тишины и спокойствия, время время духовных размышлений, исповеди и 

покаяния, время заботы о семье и дорогих людях, время начала поста. 

СИМВОЛЫ АДВЕНТА 

Главными символами Адвента является свеча и венок. Пламя свечи приносит тепло и свет в мрачные, 

зимние дни, оберегает от злых сил, указывает путь домой. 

Считается, что венок Адвента появился в Германии. Он делается из еловых, сосновых веток, скрепляется 

проволокой в круг. На венке устанавливается 4 красных свечи – символ четырех недель Адвента, 

которые зажигают в каждое воскресенье. 

В последнее, четвертое воскресенье Адвента, над венком горят все свечи, возвещая скорое наступление 
Рождества. Свечи символизируют 4 времени года, а венок годовой цикл. 

Ещё одним атрибутом Адвента является календарь Адвента — это предпраздничный календарь, 

позволяющий отследить время, оставшееся до Рождества. Календарь Адвента в конце прошлого века 

придумала фрау Ланг для своего сына, чтобы ожидание Рождества стало более "интересным". 

Традиционно адвент-календарь выглядел как картонный домик или открытка с окошком, за которой 

можно было найти конфету или другую сладость, а также доброе пожелание, мудрое изречение, либо 

выдержки из Писания. Сейчас же придумано много различных вариантов адвент-календаря. 

Рождественская лестница. 
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Есть и еще одна традиция, связанная с периодом Адвента, о которой хотелось бы рассказать — это 

лестница. Но необычная. Чаще всего ее устраивают в классах воскресных школ. В идеале это несколько 

ступенек, соответствующих дням Адвента. 

У самой верхней ступеньки размещается Вифлеемская звезда, а у самой нижней — пустые ясли с сеном. 

А на ступеньках фигурка младенца Христа, которая день ото дня, по мере приближения Рождества, 

опускается на ступеньку ниже, чтобы в 25 декабря оказаться в яслях. 

Подобно календарю Адвента эта своеобразная лестница помогает малышам наглядно ощутить 

приближение радостного праздника. 

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СВЕЧЕЙ АДВЕНТА 

В первый день Адвента зажигают первую свечу, которая называется - Свеча Пророчества. В этот 

день в церкви и в домах верующих читаются пророчества о рождении Мессии. Стоит отметить, что 

в Библии содержится более трехсот пророчеств, связанных жизнью, служением и голгофской 

жертвой Иисуса Христа. Пророческие послания, написанные за сотни лет до исполнения, всегда 

служили одним из главнейших доказательств истинности Евангелия, поэтому для христиан очень 

важно знать их и рассказывать своим детям. 

Во второе воскресенье Адвента зажигают первую свечу и вторую, которая называется - 

Вифлеемская свеча. Она символизирует пришествие на землю Мессии. Когда Господь Иисус 

Христос пришел в мир, будучи рожден от Девы Марии. 

В третье воскресенье Адвента зажигают первые две свечи, а также третью, которая называется - 

Свеча пастухов. Она символизирует рождение Господа в сердца человека через веру в святое Божье 

Слово. Как пастухи увидели Спасителя собственными глазами и уверовали, так и мы можем видеть 

сегодня Спасителя глазами своей веры. Свеча пастухов также символизирует благовестие, когда 

верующие делятся своей верой, подобно пастухам, которые рассказали всем о видении ангелов и 

рождении Христа в Вифлееме. 

В четвертое воскресенье на венке Адвента зажигают первые три свечи и присоединяют к ним 

последнюю — Ангельскую Свечу. Она символизируетвторое пришествие Спасителя во славе со 

святыми Ангелами, чтобы восхитить всех истинно верующих с Собой на небеса. 
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Iepazīstamies ar burtiņu C un Č 
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Matemātika:   
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Idejas radošajai darbībai : 
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  Eksperiments: Рисование акварелью по соли. 

 

Очень красивое и немного сказочное рисование. Наблюдать за движением краски по соли очень 

интересно. Чтобы сделать узор или рисунок понадобятся бумага (у меня чертежная), клей ПВА и 

крупная соль (слышала можно манкой заменить). Наносим клей согласно задумке и обильно 

посыпаем солью. Остатки стряхиваем и даем узорам подсохнуть. Примерно через два часа уже 

можно рисовать. Рисуем акварелью и не жалеем воды :-) Камилка была в восторге от получившейся 

красоты и увлекательного процесса. 
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Опыт №1 

СОЛЕНАЯ СНЕЖИНКА 

Снежинку нельзя занести домой — она сразу растает… А снежинку из этого опыта можно! 

Новогоднее украшение и химический опыт — два в одном. 

Материалы, которые Вам понадобятся:— синельная проволока («пушистая» проволока или 

палочки-синель);- стеклянная банка, объемом 0,5л;- поваренная соль (18 чайных ложек);- белая 

нитка;— деревянная палочка для подвешивания снежинки. 

Порядок действий: 

1) Из синельной проволоки сгибаем снежинку. Привязываем к ней ниточку, за которую мы будем 

опускать снежинку в соляной раствор.2) В стеклянную банку наливаем кипяток. 

Нам нужно получить перенасыщенный солевой раствор. Добавляем в кипяток соль до тех пор, пока 

она не перестанет растворяться в воде. Если соль была с примесями, раствор может получиться 

мутным. 

В этом случае его желательно отфильтровать и перелить в новую банку. 

3) При помощи нитки и деревянной палочки опускаем снежинку в раствор так, чтобы она не 

касалась стенок банки. Ставим банку в тихое место. 

В горячей воде процесс образования кристаллов идет намного быстрее. Поэтому основная часть 

кристаллов образуется до того, как вода остынет. Затем процесс продолжится, но пойдет уже 

гораздо медленнее. 

Примерно через сутки снежинку можно достать из раствора и высушить. Зимнее украшение 

готово! Можно использовать ее как украшение для интерьера или как елочную игрушку. 

Объяснение опыта 
При растворении поваренной соли в воде появляется иллюзия того, что соль исчезает. Но это не 

так. Частички соли распадаются на мельчайшие кусочки, невидимые глазу. И, при определенных 

условиях, эти частичку могут собраться вместе и снова стать видимыми. И не просто видимыми! 

Они могут образовать причудливые структуры! 

Когда мы готовим перенасыщенный солевой раствор, растворяя в банке с водой соли больше, чем 

она может «принять», то излишки соли тут же начинают снова собираться в кристаллы.Очагом 

роста кристаллов может послужить любое тело в воде: пылинка, не растворившийся кристаллик той 

же соли или нитка. 

Поэтому, когда мы опускаем в солевой раствор нашу снежинку, на ней тут же начинают расти 

кристаллы соли. 



Daugavpils pilsētas 
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