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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 "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 un palīdzēt citiem. 

Sasniedzamais rezultāts: Piedalās organizētās darbības kopā ar citiem bērniem, salīdzina savu darbību ar 

cita bērna darbību. 

Vērtības un tikumi: 

Darbs  

Cilvēka cieņa  

Ģimene  

Latviešu valoda  

Atbildība  

Laipnība  

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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Mērķtiecība  

Uzņēmība  

Centība  

Drosme  

Taisnīgums  

Latvijas valsts 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

 Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina apkārtnē raksturīgo iežu un ūdens īpašības. 

(3. posms) 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

 Zīmē, glezno, veido, rada kolāžu, mērķtiecīgi variē un kombinē krāsas, līnijas, laukumus, 

tekstūras dažādos formātos un ritmos. (3. posms) 

Matemātikas mācību joma 

 

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

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

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

 

Tehnoloģiju mācību joma 

 Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu un vienojas par kopīgu mērķi. (3. posms) 

 

Valodu mācību joma 

 Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju. (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) 

 

Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

    

 Izrāda iniciatīvu. 
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Digitālās prasmes. 

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

 

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību 

. 

Pašvadīta mācīšanās. 

 Darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības. 

 

            Pilsoniskā līdzdalība. 

 Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos 

lietojot. 

Sadarbība. 

 Palīdz un pieņem palīdzību. 

 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Darbojas ar ūdeni, raksturo to (šķidrs, ciets). 

 Runā dzejoļus, mainot balss skaļumu, runas tempu. 

 Turpina ritmisku rindu pēc nosacījuma (skaits, krāsa, forma,lielums). 

 Skaidro, ka cilvēki sazinās dažādās valodās, viņiem ir atšķirīgisvētki un tradīcijas svētku 

svinēšanā. 

 Veido no veidošanas materiāla regulāras vai neregulārasformas. 

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

 Ikdienā veido veselīga dzīvesveida ieradumus – izvēlasveselīgu uzturu, dienas režīmu, 

regulāri piedalās fiziskajāsaktivitātēs un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 

 

Vecāku darbība: 

 Piedāvā pētniecībai iežus un ūdeni (arī ledu). 

 Aicina eksperimentēt ar runas skaļumu un tempu. 

 Piedāvā turpināt jau iesāktu ritmisko rindu vai citu sakārtojumu 

 Jautā par svētku svinēšanas tradīcijām Latvijā.Salīdzina svētku tradīcijas. 

 Darbojas kopā ar bērnu, demonstrē veidošanas paņēmienusar dažādiem veidošanas rīkiem, 

veltnēšanas kustības,nospieduma ieguves iespējas, iedrošinot un aicinot spēlēties un eksperimentēt. 

 Nepārtrauc runātāju un vajadzības gadījumā labo teikto,piemēram, saskaņo locījumus, darbības vārdu 

laikus. 

 Aicina bērnu vērtēt, kurus ieradumus izdodas veidot viegli,kuri – sagādā grūtības.Uzslavē par 

veselīga dzīvesveida ieradumiem ikdienā. 
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Rīta rosme. 

  

Vitamīnu brigāde 

https://www.youtube.com/watch?v=1jAJfu5MvIw 

 

Animācijas filma par traumatisma profilaksi "Lielais noslēpums" 

https://www.youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg 

 

 

 

SPORTOJAM  KOPĀ AR BĒRNU 

 

Kustības nepieciešamas bērna kvalitatīvai attīstībai. Tās sekmē balsta un kustību aparāta attīstību. Šis process 

maina organisma formas un funkcijas. Fiziskie vingrinājumi paaugstina visu sistēmu funkcionālās iespējas, kā arī 

rezistenci pret slimībām. 

 

 Darbojoties kopā ar bērniem, neaizmirstiet: 

♦ paslavēt bērnu par to, ko viņš var izdarīt; 

♦ novērtēt pozitīvi to, kas viņam sanāk; 

♦ izrādīt, ka mīlat viņu, — apmīļojiet, uzsmaidiet, uzsitiet uz pleca, aplaudējiet! 

♦ pasacīt skaļi „Es mīlu tevi” un „Es lepojos ar tevi!”. Ja viņš jums atbild ar to pašu, neaizmirstiet pateikt 

„Paldies!”; 

♦ pajautāt, ko viņš domā par to, ko pats var izdarīt; 

♦ pajautāt, kā viņš jūtas; 

♦ mudināt viņu vēlreiz izpildīt to, kas viņam sanāk, un to, kas nesanāk; 

♦ ļaut viņam sacensībās uzvarēt; 

♦ ļaut viņam sacensībās arī zaudēt un skaidrojiet, ka vēl ir jāpavingrinās, lai uzvarētu. 

 

Dodiet iespēju revanšēties 

 

Ieteikumi fiziskajām aktivitātēm vecākiem kopā ar bērniem: 

SOĻOŠANA — ejot uz mājām no bērnudārza. 

1. Soļot pa ietves apmali ar turēšanos un bez tās. 

2. Soļošana pirms un aiz mammas/tēta/brāļa/māsas. 

3. Soļot, augsti ceļot kājas, atdarināt putnus — stārķi, dzērvi. 

4. Soļot mūzikas ritmā. 

Skriešana — izmantojiet bērnudārza laukumu, ejot uz mājām! Sacentieties, kurš pirmais aizskries līdz tuvākajam 

kokam, krūmam, ceļa zīmei! Uzspēlējiet spēli „Sunīši” — viens ķer, otrs bēg! Kad noķer, mainās lomām. 
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LĒKŠANA — ejot uz mājām no bērnudārza, uzkāpt uz paaugstinājuma (akmens, apmale, kāpnes) un izpildīt 

lēcienus. 

1. Lēcieni uz abām kājām un vienas kājas. 

2. Lēcieni pāri priekšmetiem, grāvim. 

3. Uzlēcieni un nolēcieni no paaugstinājuma. 

4. Lēcieni pa „ciņiem”. 

 

MEŠANA — TVERŠANA — ejot uz mājām, metiet akmentiņus peļķē! Metiet čiekurus tālumā! Izmatojiet 

dažāda lieluma un smaguma bumbas — metiet grozos, spaiņos, uz sienas uzzīmētos mērķos! Metiet dažāda 

lieluma priekšmetus, kas atrodas mājās — spilvenus, rotaļlietas, no avīzes izveidotas bumbiņas! 

Rāpošana — rāpšanās — rāpošana pa istabu — uz priekšu, atmuguriski, sāniski. 

1. Uzrāpšanās uz priekšmetiem — kastes, sola... 

2. Izlīšana, izrāpošana zem priekšmetiem — auklas, sola, galda, krēsla, kāpnēm. 

3. Pārrāpšanās vai pārlīšana — pār solu, klučiem, spilveniem. 

4. Rāpšanās pa slīpām virsmām. 

5. Priekšmetu aprāpošana. 

 

RIPINĀŠANA — dažādu priekšmetu ripināšana pa istabu un brīvā dabā (dažādu izmēru bumbas, dažādi 

priekšmeti) pāros un mērķī. 

1.Bumbas ripināšana rāpojot. 

2. Bumbas ripināšana pāros. 

3. Bumbas ripināšana mērķī. 

4. Bumbas ripināšana pa joslu. 

 

VINGRINĀJUMI STĀJAI — vingrojiet no rīta kopā ar bērnu! Izmantojiet sarullētu dvieli, slotaskātu, garu 

lineālu vai nūju! Var izmantot smilšu maisiņus, klucīšus, vingrošanas apļus, hanteles. 

 

VINGRINĀJUMI PĒDAI — ļaujiet bērnam staigāt basām kājām! 

1. Iet pa virvīti, tauvu un nūju ar pielikšanas soļiem un, liekot pēdu pie pēdas. 

2. Ar kāju pirkstiem salasīt pogas, mazas mantiņas. 

3. Staigāt pa dažādu materiālu segumiem — smiltīm, oļiem... 

 

Dažādu prasmju apvienošana šķēršļu joslā 

Lēkšanas klasītes, ko var zīmēt uz asfalta 

Esiet gudri, sportiski un mīļi vecāki saviem bērniem! 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Lasīšanai: 

Vecīša cimdiņš 

Dzīvoja sirms vecītis. Reiz aukstā ziemā viņš brauca uz mežu pēc malkas. Vecītim iegribējās aizdegt pīpīti. 

Cikām viņš azotē meklēja pīpi, tabaku un šķiltavas, tikām pazaudēja vienu cimdiņu. 

 

   Muša, bēgdama no aukstuma, ierauga cimdiņu, ieskrien iekšā un sāk no prieka dancot. 

 

  Pelīte, bēgdama no aukstuma, pieskrien pie cimdiņa un jautā: «Kas te cimdiņā danco?» 

 

   «Es, pati mušu ķēniņiene. Bet kas tu esi?» 

 

   «Es esmu pelīte pīkstīte. Laid mani pasildīties!» 

 

   «Nu lien un sildies!» 

 

   Pelīte ielien cimdā, un abas ar mušu sāk dancot. 

 

   Zaķītis, bēgdams no aukstuma, ierauga cimdiņu, skrien klāt un jautā: 

 

   «Kas tai cimdiņā danco?» 

 

   Un abas dancotājas atsaka: «Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte. Bet kas tu tāds?» 

 

   «Es esmu zaķītis baltļipītis. Ielaidiet mani pasildīties!» 

 

«Labi, lien un sildies!» 

   Zaķītis ielien cimdā, un nu sāk visi trīs dancot. 

 

   Vilks, bēgdams no aukstuma, ierauga cimdiņu un jautā: «Kas tai cimdiņā danco?» 

 

   «Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis. Bet kas tu tāds esi?» 

 

   «Es esmu vilks strupausis. Ielaidiet mani pasildīties!» 

 

   «Labi, lien un sildies!» 

 

   Vilks ielien cimdiņā, un nu sāk visi četratā dancot. 

 

   Lācis, bēgdams no aukstuma, atrod cimdiņu un jautā: «Kas tur tai cimdiņā danco?» 

 

   «Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis, vilciņš strupausītis. Bet kas tu tāds esi?» 

 

   «Es —pats lielais pinka. Laidiet mani pasildīties!» 

 

   «Labi, lien un sildies.» 

 

   Lācis ielien cimdiņā, un nu visi piecatā sāk pa cimdiņu dancot. 
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   Kur bijis, kur ne, atskrien gailis un aizdziedas: «Kikerigū!» 

 

   Dancotāji nobīstas un visi sāk ar spēku lauzties no cimdiņa ārā. Muša dodas uz ķēniņa pili, pelīte uz 

kartupeļu pagrabu, zaķītis auzās, vilks krūmos, lācis mežā. 

 

   Skriedami saplēš vecīša cimdiņu. Un tā vecītis līdz šai dienai staigā ar vienu cimdiņu.  

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/v/vecisa-cimdins/?page=2 

 

 

 

                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/v/vecisa-cimdins/?page=2
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperiments: 

Пожалуй самым доступным материалом для рукоделия и лепки было и остается - соленое тесто. 

Продукты для его приготовления есть на любой кухне - это вода, соль и мука. Но мы с вами 

поговорим сегодня о том, как усовершенствовать эту массу и сделать поделки из нее ни чуть не 

уступающим по качеству поделкам из полимерной глины. Дешево, просто, максимально безопасно 

даже для самых маленьких рукодельников и рукодельниц - несомненные преимущества данного 

материала. 

 

Приготовление. 

Первое правило - чистые руки и посуда! Так тесто получится максимально светлым и лепить из 

него будет приятно. Приготовьте посуду для смешивания компонентов. Вам потребуется: стакан 

муки, половина стакана соли марки экстра (это обязательное условие, т.к. крупинки у нее мелкие, 

обычная поваренная соль не подойдет, в крайнем случае перемолите ее на кофемолке как можно 

мельче), вода. 

Просейте муку через тонкое сито, всыпьте всю соль. Тонкой струйкой добавляйте ледяную воду (от 

температуры воды зависит эластичность теста. Чем теплее вода, тем более липким будет тесто, т.к. 

муку вы просто заварите и она станет липнуть к рукам). 

В процессе добаления воды - постоянно перемешивайте, добиваясь нужной консистенции. Дело в 

том, что точное количество воды указать невозможно - это зависит только от муки, которую вы 

используете. После замешивания - тесто необходимо плотно завернуть в полиэтилен и убрать на час 

в прохладное место. Это делается для того, чтобы частички муки медленно впитали в себя влагу. 

 

А теперь поговорим о том, что же можно добавить в тесто для повышения его эластичности. Есть 

несколько вариантов добавок. 

- глицерин. Продается в аптеках, стоит не дорого, но дает отличные результаты. На вышеописанный 

объем теста понадобится 1 ст. ложка глицерина, добавленная до введения воды. 

- пва и крахмал. Эти добавки помогут тесту не трескаться в процессе сушки/выпекания. На данный 

объем теста нужно добавить 3ст. ожки крахмала и 2 ст. ложки пва. 

- крем для рук. Это самый простой способ и ароматизации и повышения эластичности массы. 1ч.л. 

достаточно. но! При добавлении крема скорость высыхания массы может увеличиться. 

- красители. Самые простые красители - порошковые для окраски яиц. Продаются в магазине в 

отделе со специям и стоят весьма не дорого. Обратите внимание - красители обязательно нужно 

вводить именно в воду, а не в тесто! Цвета после высыхания станут значительно светлее (за счет 

выделения кристаллов соли на поверхность). 
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Вот рецепт, с которым чаще всего работаю я: 

 

400 г муки 

400 г соли 

200 мл воды 

50 мл клея ПВА 

1 ст ложка крахмала 

1 ст ложка глицирина 

1 ст ложка масла. 

 

Масса готова, теперь поговорим непосредственно о самой лепке. 

По возможности выбирайте поделки с простыми деталями, потому как лепка более сложных 

предполагает долгий контакт теста с руками, а это ведет к тому, что масса для лепки начнет сохнуть 

и крошиться в руках. Это происходит потому, что соль остается на влажной поверхности рук и 

быстро превращается в корочку, повреждая в последствии поверхность изделия. 

 

Соединение деталей. Элементы, которые соединяются при помощи углублений и бороздок не 

вызывают никаких сложностей, а вот, например, прикрепить голову к туловищу, порой, бывает не 

просто. Крупные детали лучше соединять так: намочите слегка обе детали и сразу же прижмите их 

друг к другу. Если детали держатся на ваш взгляд плохо - используйте дополнительно зубочистку, 

обрезав ее до размеров 5-6 мм и воткнув в одну из деталей так, чтобы кончик мог плотно войти в 

ответную деталь. На таком каркасе игрушка станет еще плотнее. 

 

 

Сушка или запекание? 

Изделия и теста можно либо высушить, либо - запечь. Оба способа подходят для данного 

материала, но есть несколько особенностей: 

-при сушке на воздухе влажность в помещении не должна быть избыточной, иначе внутри игрушка 

останется мягкой, а снаружи - покроется соляной корочкой 
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- при запекании изделие меняет цвет на слегка желтоватый, а тонкие детальки могут и вовсе - 

покрыться румянной корочкой 

 

 

Сохнут изделия на открытом воздухе от 2х дней до недели (зависит от влажности), в духовке при 

100 градусах - от 30 мин до 1 часа (в зависимости от размеров изделия 

 

Покраска. 

Лучше для теста использовать акриловые краски по стеклу и керамике. Они имеют полимерную 

основу и не размачивают высушенное тесто. Гуашь - водная краска - даст бледные оттенки, 

игрушка после высыхания будет пачкаться. К тому же - акрил создаст на поверхности пленку, 

дополнительно закрепляя игрушку. 

 

После полного высыхания краски - идеальный вариант - окрыть игрушку лаком. поойдет как лак по 

акрилу, так и обычный лак для ногтей. 

 

Игрушка, защищенная таким образом, непременно прослужит гораздо дольше и не размокнет со 

временем, не потеряет яркости и блеска. 
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