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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:  "Visiem mīļa ziemiņa". 

07.12.2020.-11.12.2020. 

 

Ziņa bērnam: Kopīgi rīkot svētkus nozīmē tos plānot, svinēt un pēc svētkiem visu sakārtot. 

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 

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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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 

 Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem un 

tehniskajiem   paņēmieniem. (3. posms) 

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

 

Matemātikas mācību joma 

 Izsaka pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās un skaitot to pārbauda. (3. 

posms)  

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

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību. (3. posms)  

 Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (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 

 Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu (maz. t.). (3. 

posms)  

 Raksta rakstītos burtus neierobežotā laukumā. (3. posms) 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. (3. posms)  

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

posms) 

 

Caurviju prasmes: 
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 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. 

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

. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

  Lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās.  

  Patstāvīgi ģērbjas un kārto savas mantas. 

. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

 Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība. 

 Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Uztver saturu – klausās, atbild, jautā, atlasa materiālus, mēģina, praktiski darbojoties. 

 Izvērtē un plāno, kur vēl varēs izmantot apgūto. 

 Rūpīgi iepazīstas ar doto uzdevumu vai vienkāršu sadzīvisku problēmu, paredz darbības uzdevuma 

veikšanai vai problēmas risināšanai, izvēlas materiālus un darba piederumus vai risinājuma veidus.  

 Sakārto savu darba vietu. Palīdz citiem sakārtot telpu pēc kopīgi veikta darba. 

 Apkartēja vide saskata dažāda lieluma formas un krāsas vēro un saskata izmaiņas dabā. 

 Vērtē savu darbu un rīcību. 

 

Vecāku darbība: 

o Piedāvā jaunu informāciju un iespēju gūt daudzveidīgu mācīšanās pieredzi. 

o Rosina bērnu pašu novērtēt savu sniegumu. 

o Piedāvā dažāda veida darbošanās veidus. 

o Rosina bērnu izvelēties darba materiālu. 

o Piedāvā dažāda lieluma un formas priekšmetus salīdzināšanai, grupēšanai. 

o Palīdz bērnam apgūt tehniku. 

o Organizē rotaļas un nodarbības iespējami vairāk āra apstākļos. 
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Rīta rosme: 

 

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītā pirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka  viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnu dārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

 

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi) 

Visi kopa nākam. (solojam) 

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi) 

Varam  (zīmēt) sākt! (plaukšķinām) 

(Varam  „zīmēt”, „līmēt”, „dejot”, „dziedāt”, kas todien ieplānot, par to skaitām) 
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Lasīšanai: 

 
Хорошая пора 
Нам нравится морозная 
Пушистая пора, 
Ночное небо звездное, 
Сверканье серебра. 
  
И елка зажигается, 
И пляшет хоровод, 
И вот, как полагается, 
Приходит Новый год! 
О. Высотская 
 
Однажды зимою 
Однажды зимою 
По улице нашей 
Котенок пойти 
Погулять захотел: 
Вышел котенок 
Черным, как сажа, 
А возвратился - 
Белым, как мел!.. 
К. Мазнин 
 
Первый снег 
Утром кот принес на лапах 
Первый снег! Первый снег! 
Он имеет вкус и запах, 
Первый снег! Первый снег! 
Он кружится легкий, новый 
У ребят над головой, 
Он успел платок пуховый 
Расстелить на мостовой. 
Он белеет вдоль забора, 
Прикорнул на фонаре, - 
Значит, скоро, очень скоро 
Полетят салазки с горок, 
Значит, можно будет снова 
Строить крепость во дворе! 
Я. Аким 
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperiments:  
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