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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"Visiem mīļa ziemiņa'' 

07.12.2020.-11.12.2020. 

Ziņa bērnam 

Veidot interesi par gadalaikiem.Ziemas sākums 

Sasniedzamais rezultāts 

Bērns zina ziemas pazīmes, laika parmaiņas. 

Vērtības un tikumi 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Drosme 

 Laipnība 

 Mērenība 

 Mērķtiecība 

 Solidaritāte 

 Taisnīgums 
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 Tolerance 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

  

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

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

  

o Runā skaitāmpantus un īsus dzejoļus. (2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

  

o Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, formas. (2. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  

o Apģērbjas ar pieaugušā palīdzību. (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

  

o Mācās pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

  

o Raksta burtu elementus neierobežotā laukumā. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  

o Ikdienā ievēro personīgo higiēnu. (2. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

  

o Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās ierīces. 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

  

o Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

  

o Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās 
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o Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

  

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

 Sadarbība 

  

o Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

Saskata un novēro tuvākajā apkārtnē. 

Runā dzejoli kopā ar skolotāju. 

Grupē priekšmetus pēc nosacījuma. 

Vēršas pēc palīdzības pie pieaugušā, ja pats nespējapģērbties. 

Izvēlas un mācās tos lietot atbilstoši vajadzībai. 

Vēro, kā pieaugušais raksta uz dažādām virsmām ardažādiem rakstāmpiederumiem. 

Vēro pieaugušā demonstrētās ar personīgo higiēnu saistītāsdarbības (mazgā un slauka rokas, ķemmē matus, 

slaukadegunu, muti). 

Skolotāja darbība 

Organizē pastaigas un vērojumus dabā dažādos  gadalaikos. 

Aicina runāt zināmos skaitāmpantus un pavadīt tos ar kustībām. 

Piedāvā dažādus priekšmetus grupēšanai, piemēram, ķirbju,saulespuķu, gurķu sēklas. 

Seko līdzi bērna ģērbšanās prasmēm, vajadzības gadījumā sniedzatbalstu. 

Piedāvā bērnam daudzveidīgus un atbilstošusrakstāmpiederumus, darbarīkus. 

Piedāvā pārvilkt un zīmēt dažādu veidu līnijas. 

Demonstrē un aicina veikt ar personīgo higiēnu saistītāsdarbības. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

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) 

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

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

 

 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289471/labrit-labrit
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Eksperimenti 

Иней на бутылке 

Продолжая разговор о свойствах смеси из соли и льда создайте вместе с ребенком иней на вашей кухне. Для 

этого в непрозрачной ёмкости смешайте соль со снегом или с дробленым льдом (мы использовали кусочки, 

которые намерзли на внутренних стенках морозильной камеры) и оставьте на блюдце с небольшим 

количеством воды. 

Через некоторое время на поверхности банки появится густой слой инея, а вода на блюдце превратится в 

лед. И все это в теплом помещении. 

 

Если вы загляните внутрь бутылки, то увидите, что снег растаял. При этом температура жидкости очень 

низкая, меньше 0. Из-за этого на наружную поверхность бутылки оседает водяной пар, находящийся в 

окружающем воздухе (конденсируется) и тут же замерзает, превращаясь в иней. Замерзает и вода в блюдце, 

образуя ледяную корку. Этот опыт наглядно демонстрирует, как образуется иней на деревьях, когда при 

высокой влажности воздуха резко снижается температура. 

Кроме того, этим свойством соли и льда пользуются для быстрого охлаждения напитков перед подачей на 

стол. 

 

 

 

 

 

 

https://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/opyt-so-ldom-inej.jpg
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Дождь в банке 

Лед поможет нам продемонстрировать ребенку круговорот воды в природе. Для этого нальём на дно 3 

литровой банки горячей воды, закроем её крышкой, а сверху поставим блюдце с кубиками льда. Для 

наглядности можете на верхнюю часть банки приклеить солнышко. 

 

Нагретая тем или иным способом вода испаряется, превращаясь в газ, и поднимается вверх, образуя облако 

водяного пара. Там оно остывает и конденсируется, переходя из газообразного состояния в жидкое 

(поднимите блюдце и посмотрите — сколько капель висит на крышке). Когда воды собирается достаточно 

много, она проливается на землю в виде дождя, что мы и видим по стекающим капелькам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/opyt-dozhd.jpg
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Idejas laikapavadīšanai:    
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Lasīšanai:  

   Сосульки — Пляцковский М.С. 

Короткая история о том, как воробей давал совет расстроенным сосулькам. 

Сосульки читать 

 
— Эй, ледяные сосульки, отчего это вы плачете? — спросил любопытный Воробей, у которого было 

отличное настроение. 

— Мы плачем от страха, — ответили сосульки. 

— А чего вы боитесь? 

— Ах, — вздохнули маленькие ледышки. — Ведь если мы сорвёмся с крыш, то обязательно разобьёмся… 

Глупый воробьишка почесал клювом под крылышком и посоветовал: 

— Научитесь летать — тогда всё будет в порядке! 

Почирикал — и упорхнул. Легко ему давать советы. 

Только разве ледяные сосульки могут научиться летать? 
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А если бы вправду летали и задевали друг дружку, вот звону было бы в небе! И тогда над крышами, над 

деревьями, над полями и лесами звучала бы весёлая ледяная песенка! 
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Darba lapas: 
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