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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-macisanos-

majas 

 

Mēneša temats: "Es piedalos." 

Nedēļas temats: " Čaklo roku nedēļa." 

04.01.2021- 08.01.2021. 

Ziņa bērnam:   Katrs bērns daudz ko prot un var izdarīt savām rokām. 

Sasniedzamais rezultāts: Piedalās organizētās darbības kopā ar citiem bērniem,  

                                           salīdzina savu darbību ar cita bērna darbību. 

. 

Vērtības un tikumi:  

 Dzīvība 

 Daba 

 Darbs 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Laipnība 

 Līdzcietība 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma  

     Izmantojot maņas, novēro un iepazīst iežus un ūdeni. (1. posms)  

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

            Piedalās gadskārtu svētku svinēšanā. (1. posms) 

 

 Matemātikas mācību jom 
            Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus uz, zem, pie, aiz. (1. posms) 
 

 

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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 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Vēršas pēc palīdzības pie pieaugušā ikdienas situācijās; pieņem palīdzību. (1. posms) 

 

 Tehnoloģiju mācību joma 

 Satver sīkus priekšmetus un veic darbības ar tiem. (1. posms) 

 

 Valodu mācību joma 

Vārdos vai neverbāli pauž emocijas. (1. posms) 

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  
            Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod, ripina, velk, stumj, met. (1. posms) 
 

Caurviju prasmes 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

            Izrāda iniciatīvu. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana  
             Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 
 

 Pašvadīta mācīšanās  

             Novērtē savu un citu darbību un tās rezultātu, paskaidro savu vērtējumu. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība 
              Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 
 

 Sadarbība  

            Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 
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Bērna plānotā darbība:   

 

Dabaszinātņu mācību joma: Vēro, tausta, grupē iežus pēc norādījuma. 

Matemātikas mācību joma: Darbojas ar priekšmetiem, novieto tos noteiktā vietā, piemēram, lapu uz galda, 

ratiņus zem plaukta. 

Tehnoloģiju mācību joma: Izver auklu caur sacaurumotu pamatni. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Velk un stumj dažādus priekšmetus. 

Valodu mācību joma: Vārdos un neverbāli pauž savas emocijas. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Vajadzības gadījumā vēršas pie pieaugušā pēc palīdzības. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Piedalās svētku svinēšanā. 

  

Vecāku darbība:  

 

Dabaszinātņu mācību joma: Rosina veikt daudzveidīgas darbības ar iežiem un skaidrot, kas ir novērots. 

Matemātikas mācību joma: Rosina novietot rotaļlietas noteiktā vietā  telpā vai ārā. 

Tehnoloģiju mācību joma: Seko, lai darbošanās ar sīkiem priekšmetiem būtu bērnam droša. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Rosina bērnu izvērtēt situāciju un izvēlēties situācijai 

atbilstošu darbības veidu. 

Valodu mācību joma: Stāstot un jautājot pievērš bērna uzmanību konkrētām ikdienas darbībām. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Rosina bērnu noģērbties patstāvīgi. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Uzslavē  bērnu par viņa iesaistīšanos un 

paveikto. 

  

 

 

 

 

 

 

. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

*** 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Laburītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 

 

*** 

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) 

 

*** 

Переходим на ходьбу. 

Выше ноги. Стой: раз-два! 

(Ходьба на месте.) 

Мы зарядку делать будем, 

Чтоб не болела голова. 

(Дети садятся.) 

Выше руки! 

Выше руки! Шире плечи! 

Раз, два, три! Дыши ровнее. 

От зарядки станешь крепче, 

Станешь крепче и сильней. 

(Декламируя стихотворение, дети имитируют движения спортсменов.) 

 

*** 

Мишка косолапый 

По лесу идет. 

(идем на месте, переваливаясь с ноги на ногу) 

Шишки собирает, 

В корзиночку кладет. 

(собираем воображаемые шишки) 

Вдруг упала шишка - 

Прямо мишке в лоб! 

(бьем себя рукой по лбу) 

Мишка рассердился 

И ногою - топ. 

(топаем ногой) 
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Idejas radošai darbībai
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    Lasīšanai: 

 
    https://skazkivcem.com/novogodnie-skazki/90-novogodnie-skazki/283-dvenadcat-mecyacev 
 
    https://skazkivcem.com/novogodnie-skazki/84-raznie-skazki/223-rukavichka 
 
     http://www.novelejumi.lv/b/ziemassvetku-dzejoli-berniem/ 

 

Сказка Рукавичка 

(Украинская народная сказка) 

 

Как-то раз зимой шел дед через лес. Шел он шел и нечаянно обронил свою рукавичку. 

 

 

Мимо пробегала мышка. Увидела она, что рукавичка лежит сама себе на снегу и подумала, что получится 

из нее отличный домик. Влезла мышка в рукавичку и говорит: 

- Буду я теперь здесь жить. 

 

 

Тут мимо лягушка припрыгивала, увидела она рукавичку и говорит: 

- Какая теплая рукавичка! Кто тут живет? 

- Я живу, мышка-нарушка. А ты кто? 

- А я лягушка-попрыгушка. Пусти меня к себе жить, а то на улице вон как холодно! 

-Ну, иди! – ответила мышка. 

 

 

И стало их двое в рукавичке жить. В скором времени скакал по лесу заяц. Увидел он рукавичка лежит и 

тоже подбежал к ней и спрашивает: 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

 

- Я мышка-нарушка. 

- И я лягушка-попрыгушка. 

- А я зайчик-попрыгайчик. Можно я тоже буду жить с вами? 

- Ну, иди! 

 

И стало их трое. Тут пробегает мимо лисичка. Увидела она, что такая теплая рукавичка лежит посреди 

леса, подбегает и спрашивает: 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мы живем. Мышка-нарушка, лягушка-поскребушка и серый зайчик-попрыгайчик. А ты кто будешь? 

- А я лисичка-сестричка. Можно мне к вам? 

 

 

Вот их живет четверо уже, а рукавичка только одна. Глядь, а мимо бежит волк, подбегает он тоже к 

рукавичке и спрашивает: 

- Кто, кто в рукавичке такой теплой живет? 

 

- Мы: мышка-нарушка, лягушка-поскребушка, серый зайчик-попрыгайчик да лисичка-сестричка. А ты 

кто будешь? 

- А я волчок-серый бочок! Пустите и меня жить к себе! 

- Ну, хорошо, иди! 

 

Влез и волк в рукавичку и стало их уже пятеро. Откуда ни возьмись, идет мимо кабан. 

- Хрю-хрю-хрю, кто в рукавичке живет? – тоже спрашивает он. 

https://skazkivcem.com/novogodnie-skazki/90-novogodnie-skazki/283-dvenadcat-mecyacev
https://skazkivcem.com/novogodnie-skazki/84-raznie-skazki/223-rukavichka
http://www.novelejumi.lv/b/ziemassvetku-dzejoli-berniem/
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- Мы: мышка-нарушка, лягушка-поскребушка, серый зайчик-попрыгайчик, лисичка-сестричка и волк-

серый бочок, - отвечают ему. - А ты кто? 

 

- А я кабан-клыкан буду. Пустите меня к себе жить! 

- Но у нас уже места почти нет. Как ты сюда залезешь? 

- Да уж как-нибудь впихнусь, - ответил кабан. 

- Ну, полезай! – ответили из рукавички. 

 

Впихнулся и кабан к ним. Стало их шестеро. Раздулась рукавичка, еле-еле выдерживает, уже по швам 

ползет. Но тут как сучья затрещат, вышел из лесу медведь и тоже идет к рукавичке. 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мышка-нарушка, лягушка-поскребушка, серый зайчик-попрыгайчик, лисичка-сестричка, волк-серый 

бочок и кабан-клыкан. А ты кто такой? 

 

- Ох, как вас много тут! А я  медведюшка-батюшка,  пустите меня к себе! 

- Но как же ты залезешь сюда? Здесь уже вон как тесно! 

- Как-нибудь попробую! – отвечает медведь. 

- Ну, иди, только с краешку. 

Втиснулся медведь и стало их семеро.  Но так же тесно стало! Того и гляди рукавичка разорвется. 

А к этому времени дед хватился своей пропажи, - исчезла одна рукавичка! И пошел он назад в лес искать 

ее. А с ним собачка была и она вперед побежала. Бежит она бежит по лесу и вдруг увидела лежит 

рукавичка на снегу и шевелится! Она как залает: 

- Гав-гав-гав! 

Звери испугались, выскочили из рукавички и пустились наутек! Пришел дед и забрал свою рукавичку.  
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  Eksperimenti: 

                                                                     Откуда на окнах узоры? 

http://www.tavika.ru/2015/02/uzor.html 

 

 
 

Это зависит от тех условий, при которых происходит замерзание: от температуры воздуха, от 

количества в нем водяного пара, от наличия примесей в воздухе, от чистоты стекла и расположения на 

нем мельчайших царапинок и трещинок. Одинаковые условия дважды никогда не повторяются. 

Поэтому, как и снежинки, рисунки на окнах никогда не бывают одинаковыми. Каждый раз это новый 

волшебный лес, или туманное поле, или загадочные значки из пересекающихся черточек. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tavika.ru/2015/02/uzor.html
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 Делаем морозные узоры сами!  

 

Для этого нам понадобится:  

• 1/4 стакана холодной воды,  

• 5 г сухого желатина, 

• кусок стекла 

• холодильник с морозилкой. 

 

Ход эксперимента: 

В стакан с водой высыпаем желатин и ждем, пока он набухнет. 

После нагреваем стакан на водяной бане до температуры примерно 50 градусов до тех пор, пока 

кристаллики желатина полностью не растворятся. 

Немного остудив раствор (он должен стать комнатной температуры) выливаем его тонким слоем на 

кусок стекла и ставим в морозилку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через один-два дня стекло нужно вынуть, дать высохнуть конденсату, и можно любоваться 

получившимися морозными узорами!   
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 Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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