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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-macisanosmajas  

 

Mēneša temats""Svinam kopā"" Nedelas temats"" Klusi manā sirsniņā"" 

30.11.2020.-04.12.2020. 

Ziņa bērnam 

Adventes laiks ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks 

Sasniedzamais rezultāts: 

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

Vērtības un tikumi 

 Daba 

 Brīvība 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Gimene 

 Latvijas valsts 

 Laipnība 

 Drosme 

 Mērenība 

 Savaldība 

 Tolerance 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

  

o Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. (2. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
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o Vēro, klausās, spēlējas un iztēlojas; rada un īsteno ideju sevi interesējošā mākslinieciskā darbībā. 

(2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

  

o Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus. (2. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  

o Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

  

o Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un 

tekstilmateriāliem: līmējot savieno detaļas; plēš papīru pa līniju; loka papīru divās daļās, lai iegūtu 

sev vēlamo formu (kartīte); ar šķērēm izgriež vienkāršu formu siluetus. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

  

o Atbild uz jautājumu un uzdod vienkāršus, īsus jautājumus, saistītus ar ikdienu. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  

o Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs telpās un ārā un stāsta, ka veselīgi dzīvot nozīmē lietot 

veselīgu uzturu, ievērot dienas režīmu, ģērbties atbilstoši laikapstākļiem, regulāri iesaistīties 

fiziskajās aktivitātēs; mācās ievērot veselīga dzīvesveida principus. (2. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

  

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

  

o Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

  

o Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 Pašvadīta mācīšanās 

  

o Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

  

o Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos. 

 Sadarbība 

  

o Palīdz un pieņem palīdzību. 
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Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

Vero un nosauc dažādas dabas parādības 

Vēro mākslas darbu 

Veic darbības ar dažādiem priekšmetiem telpā attiecībā pretsevi vai objektu – novieto virs, zem, aiz, pie, blakus. 

Atdarina labu rīcību, piemēram, palīdz citiem, dalāsar rotaļlietām. 

Izvēlas papīru, tekstilmateriālus un tehnoloģiskospaņēmienus 

Atbild uz jautājumiem 

Zina, ka jāievēro dienas režīms 

Skolotāja darbība 

Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos, pievērš bērnauzmanību dabas parādībām. 

Piedāvā vērot (klausīties) mākslas darbu, kādu dabas objektuvai priekšmetu. 

Piedāvā dažādas rotaļas, piemēram, meklēt, kur atrodas kādspriekšmets. 

Ikdienas situācijās pievērš bērna uzmanību labai un sliktai rīcībaisaskarsmē ar citiem, komentē to. 

Rosina bērnu izvēlēties materiālus līmēšanai. 

Dod pietiekamu laiku atbildei, nesteidzinot, nesakot priekšā. 

Piedāvā attēlus vai video par veselīgu dzīvesveidu 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

Ir jau visi mūsu 

Ir jau visi mūsu bērni sanākuši te! (2x) (iet  

Rociņām - plaukš! plaukš! (plaukšķinām)  

Kājiņām  - taukš! taukš! (dipinām) 

Labrītiņu - jums, jums, (norādām uz citiem) 

Labrītiņu - mums, mums! (norādām uz sevi) 

Pulkstenīti, tiku taku 

Pulkstenīti, tiku taku, (kustinām rādītājpirkstus) 

Paklausies, ko es tev saku: (pieliekam rādītājpirkstu pie lūpām) 

Rītā labi skaļi zvani (viegli kratām rādītājpirkstu) 

Tā, lai pamodini mani! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289467/ir-jau-visi-musu
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289464/pulksteniti-tiku-taku
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Eksperimenti 

Сколько в снеге воды? 

Очень простой и наглядный эксперимент, показывающий, что у снега очень низкая плотность, т.е. между 

снежинками содержится много воздуха. 

Набираем полную банку снега и закрываем её крышкой для чистоты эксперимента. При комнатной 

температуре снег начинает таять. В результате из 560 мл снега мы получили всего 100 мл воды и обсудили, 

что между снежинками много воздуха, поэтому снег такой легкий и пушистый. 

 

Обратите внимание на чистоту воды, которая осталась от снега – у нас она была грязная. Хотя, когда 

набирали снег, выбирали самый белый и чистый. Этот опыт поможет убедить ребенка, что есть снег и лизать 

сосульки нельзя. 

 

 

 

 

 

 

http://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/plotnost-lda.jpg


Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

Цветные тоннели в ледяной глыбе 

Нам понадобится достаточно большой кусок льда (я заморозила, полную миску воды), а также соль, пипетка 

и жидкая краска (мы использовали пищевые красители желтого, зеленого и синего цветов). 

Чтобы было легче извлечь замороженный лёд – облейте миску снаружи горячей водой. Теперь выкладываем 

лед на поднос или в большую миску. Даём ребенку соль и просим его посолить лед. 

Начинается самое интересное – вы услышите, как лёд трескается и увидите появляющиеся мелкие разломы 

внутри ледяной глыбы. Еще через какое-то время  соль начнет проедать более крупные ходы по этим 

разломам. 

 

Для наглядности используйте краску – капайте её на поверхность льда и она будет проникать во все мелкие 

трещинки и тоннели. Этот эксперимент можно продолжать достаточно долго, пока соль не разъест весь 

кусок льда. Вы получите потрясающее зрелище и массу впечатлений. А кроме того успеете поговорить о 

том, почему соль разъедает лед. 

Обратите внимание ребенка на то, что лед начал таять как только вы достали его из морозильной камеры, 

т.к. в комнате тепло. Когда посыпали солью – соль начала растворяться в воде на поверхности льда и 

получилась соленая вода, которая превращается в лед только при очень низких температурах. Например, 

10% раствор соли замерзает при температуре -13 градусов. Вот этот соленый раствор и начал быстро 

плавить лед. А разломы и треск появились из-за сильного перепада температур между льдом и солевым 

раствором. 

 

 

 

 

http://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/led-i-sol1.jpg
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Idejas laikapavadīšanai:    
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Lasīšanai:  

Какая бывает зима — Пляцковский М.С. 
История, в которой разные звери рассуждают о зиме. Ведь она такая разная для слона, для оленя или 

медведя! 

 
Спросили однажды у Слона: 

— Какая бывает зима? 

— А что это такое? — удивился Слон. 

Спросили однажды у Северного Оленя: 

— Может быть, ты ответишь, какая бывает зима? 

— Зима бывает очень долгая, — сказал Олень. — Она у меня на родине длится целый год. А когда год 

кончается, то зима начинается снова. 

Спросили однажды у Красногрудого Снегиря: 

— А по-твоему, какая бывает зима? 
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— Зима бывает трудная, — пропищал в ответ Снегирь. — Хорошо если не позабудут насыпать хлебных 

крошек в кормушки. А если забудут, то где их найдёшь? 

Спросили однажды у Рыжей Дворняжки: 

— Наверное, ты знаешь, какая бывает зима? 

— Бр-р-р! Холодная! — не задумываясь пролаяла Собака. — Хорошо ещё, если конура есть! В ней 

погреться можно. 

Спросили однажды у медведя: 

— А ты что думаешь, Топтыгин? Какая бывает зима? 

— А чего про неё говорить-то? — пробурчал медведь. — Ведь зима бывает короткая — тянется всего одну 

ночь! Заснёшь в берлоге зимой, а проснёшься, глядишь, уже — весна. 

Спросили однажды у Мальчишки: 

— Ну-ка, скажи ты: какая бывает зима? 

— Зима бывает весёлая! — крикнул Мальчишка. — Зимой все катаются на санках, на лыжах и на коньках! 

А ещё — играют в снежки! 

 
Вот какая бывает зима! 
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Darba lapas: 
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