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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:  «Ziemas prieki». 

 

 

21.12.2020.-30.12.2020. 

 

Ziņa bērnam: Ziema - ir tas laiks, kad, uzturoties ārā, īpaši jāievēro drošības un uzvedības noteikumi. 

Sasniedzamais rezultāts: Bērni stāsta par sporta veidiem ziemā, zina ka ziemas fiziskas aktivitāte ir daļa no 

veselīga dzīvesveida. 

Vērtības un tikumi: 

 Daba 

 Dzīvība 

 Darbs 

 Latviešu valoda 

 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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 Līdzcietība 

 Uzņēmība 

 Solidaritāte 

 Tolerance 

 

 

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 

 

  Grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram, krāsas, lieluma, formas, nozīmes, 

materiāla. (3. posms) 

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

 Patstāvīgi ģērbjas un seko līdzi sava apģērba kārtībai, apzinās laikapstākļu ietekmi uz 

apģērba izvēli. (3. posms) 

 

Tehnoloģiju mācību joma 

 Tur un pareizā satvērienā lieto rakstāmpiederumus un darbarīkus. (3. posms) 

 

Valodu mācību joma 

 Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk 

lietojamus vārdus (maz. t.). (3. posms) 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Stāsta, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto dažādās kustību aktivitātēs, piemēram, 

pārvietojoties ar ragaviņām. (3. posms) 
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Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

 Izrāda iniciatīvu. 

Digitālās prasmes. 

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

ierīces. 

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. 

            Sadarbība 

 Palīdz un pieņem palīdzību. 

             Pilsoniskā līdzdalība. 

 Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro 

tos. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:  

 Darbojas ar  udeni, sniegu un ledu, raksturo to (šķidrs, miksts,ciets). 

 Patstāvīgi zīmē un glezno dažādas formas laukumus; zīmē,griež un līmē dažādas formas un 

teksturējuma laukumus kolāžas kompozīcijā; veido dažādas formas un fakturē tās. 

 Patstāvīgi izvēlas pazīmi, pēc kuras grupēt priekšmetus. 

 Patstāvīgi apģērbjas.Pārbauda sava apģērba kārtību. 

 Patstāvīgi izvēlas un lieto tos atbilstoši vajadzībai. 

 No dažādiem materiāliem veido burtus, iepazīstot to formu un vizuālo attēlu. Atrod un nosauc 

apkārtējā vidē burtus, kurus pazīst. 

 Ievēro distanci, pārvietojoties ar ragaviņām sev un citiem drošā veidā. 

 

Vecāku darbība: 

 Piedāvā pētniecībai  ūdeni , ledu un sniegu.Rosina izpētīt to,nosaukt to īpašības. 

 Rosina bērnu eksperimentēt ar krāsām, līnijām, laukumiem,tekstūrām.Nesteidzina bērnu, ļauj 

izbaudīt atklājuma prieku, pārrunā iegūto rezultātu. 

 Rosina bērnu sagrupēt priekšmetus pēc savas izvēlesun pamatot to. 

 Nodrošina materiālus un laiku, lai bērns varētu vingrinātiesapģērba un apavu dažādu aizdares veidu 

apguvē. 

 Piedāvā bērnam daudzveidīgus rakstāmpiederumus, darbarīkus.Seko, kā bērns tos satver un 

lieto.Vajadzības gadījumā atgādina, kā tos pareizi satvert un lietot. 

 Aicina attēlot burtu, izmantojot dažādus materiālus un nosauktattēloto burtu.Kopā ar bērniem veido 

uzrakstus, sava vārda kartīti. 

 Vienkārši, ar piemēriem un uzskates līdzekļiem skaidro bērnam drošības noteikumus.  
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Rīta rosme.  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5p_BjqnY1h8 - DZIEDI AR PUKŠU - "Rīta rosme" 

no izrādes "Paukojam un Šmaukojam"  

 

A. Žilinskis, V. Singajevska, V. Singajevska 

 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Sāksim mēs rīta rosmi. 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Beigsim to rīta rosmi. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5p_BjqnY1h8
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LASĪŠANAI: 

Sniegavīrs 

Pirmais sniegs! Pirmais sniegs! 

Bērniem lielu lielais prieks! 

Sniega viļas lielas veļas, 

Sniega vīrs uz kalna ceļas 

 

Milzīgs, resnis tā kā vāts, 

Nasku roku darināts. 

Galva apaļa kā ola; 

Mellās acis bolīt bola. 

 

Mute plata tā kā stops: 

Augšā, apakšā viens zobs. 

Kājas diženas kā stabi, 

Galvā platmale sēd labi; 

 

Katrā rokā pīķis garš, — 

Un nu sākas lielais karš. 

Karogs stalti plivinājās, 

Karavīri rindās stājas; 

 

Lodes svilpo, bumbas kauc; 

Nu tiek cirsts un durts, un šauts 

Visi ņemas, visi karo — 

Pārveikt milzi lielo, garo; 

 

Visiem sejā laistās prieks — 

Pirmais sniegs! Pirmais sniegs! 

 /Vilis Plūdonis/  

 

 

\ 
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На горке. 
   Аудио версия :   

 
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-nosova/na-gorke-audio/ 
 
Рассказ о мальчике Котьке, который сидел дома и не хотел строить горку. Однако, когда 

ребята построили горку и ушли домой, Котька вышел во двор кататься на коньках. И 

захотел прокатиться с новой горы. Подняться наверх он не сумел — было скользко. Тогда 

Котька посыпал горку песком, испортив ее. Ребята узнали, кто это сделал, и заставили 

исправлять промах… 

На горке, читать: 
Целый день ребята трудились — строили снежную горку во дворе. Сгребали лопатами снег 

и сваливали его под стенку сарая в кучу. 

 
Только к обеду горка была готова. Ребята полили ее водой и побежали домой обедать. 

— Вот пообедаем, — говорили они, — а горка пока замерзнет. А после обеда мы придем с 

санками и будем кататься. 
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А Котька Чижов из шестой квартиры хитрый какой! Он горку не строил. Сидит дома да 

смотрит в окно, как другие трудятся. Ему ребята кричат, чтоб шел горку строить, а он 

только руками за окном разводит да головой мотает, — как будто нельзя ему. 

 
А когда ребята ушли, он быстро оделся, нацепил коньки и выскочил во двор. Чирк коньками 

по снегу, чирк! И кататься-то как следует не умеет! Подъехал к горке. 

 
— О, говорит, — хорошая горка получилась! Сейчас скачусь. 

Только полез на горку — бух носом! 

 
— Ого! — говорит. — Скользкая! 

Поднялся на ноги и снова — бух!  
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Раз десять падал. Никак на горку взобраться не может. 

 
«Что делать?» — думает. 

Думал, думал — и придумал: 

«Вот сейчас песочком посыплю и заберусь на нее». 

Схватил он фанерку и покатил к дворницкой. Там — ящик с песком. Он и стал из ящика 

песок на горку таскать. Посыпает впереди себя, а сам лезет все выше и выше. Взобрался на 

самый верх. 

— Вот теперь, — говорит, — скачусь! 

Оттолкнулся ногой и снова — бух носом! Коньки-то по песку не едут! Лежит Котька на 

животе и говорит: 

— Как же теперь по песку кататься? 

И полез вниз на четвереньках. Тут прибежали ребята. Видят — горка песком посыпана. 

 
— Это кто здесь напортил? — закричали они. — Кто горку песком посыпал? Ты не видал, 

Котька? 

— Нет, — говорит Котька, — я не видал. Это я сам посыпал, потому что она была скользкая 

и я не мог на нее взобраться. 

— Ах ты, умник! Ишь что придумал! Мы трудились, трудились, а он — песком! Как же 

теперь кататься? 

Котька говорит: 

— Может быть, когда-нибудь снег пойдет, он засыплет песок, вот и можно будет кататься. 
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— Так снег, может, через неделю пойдет, а нам сегодня надо кататься. 

— Ну, я не знаю, — говорит Котька. 

— Не знаешь! Как испортить горку, ты знаешь, а как починить, не знаешь! Бери сейчас же 

лопату! 

 
Котька отвязал коньки и взял лопату. 

— Засыпай песок снегом! 

Котька стал посыпать горку снегом, а ребята снова водой полили. 

— Вот теперь, — говорят, — замерзнет, и можно будет кататься. 

А Котьке так работать понравилось, что он еще сбоку лопатой ступеньки проделал. 

— Это, — говорит, — чтоб всем было легко взбираться, а то еще кто-нибудь снова песком 

посыплет! 
Носов Н.Н. 
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Вопросы к тексту: 

1.Почему Котька не хотел выходить гулять? 

2.Чем занимался Котька, когда другие ребята 

трудились? 

3.На чем хотел кататься Котька с горки? 

4.Зачем Котька посыпал горку песком? 

5.Почему Котька не смог кататься с горки? 

6.Был ли Котька рад, когда посыпал горку песком? 

7.Как отреагировали ребята, увидев, что горка 
испорчена? 

8.Признался ли Котька, кто посыпал горку песком? 

9.Что Котька построил для удобства на горке? 

10.Как можно охарактеризовать Котьку? 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Czi9nj5YsHk - Развивающий мультфильм 

про зиму "Наступила зима". Зимний мультик для детей 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Czi9nj5YsHk
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ziemas sporta veidi. 

Slēpošana 

Slēpošana ir sportiska aktivitāte un sporta veids, kurā slēpotājs ar slēpju palīdzību 

pārvietojas pa sniegu. 

 

  

 

Kalnu slēpošana ir ziemas sporta veids, kurā sacensības norisinās vairākās disciplīnās. 

Sportisti sacensībās slēpo lejā pa kalnu nogāzi, apslēpojot trasē izvietotos šķēršļus.  

 

 

 

   

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sporta_veids
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sniegs
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Kamaniņu sports 

Kamaniņu braukšana ir ziemas sporta veids, kurā sportists ar speciālām kamaniņām brauc 

pa īpašu dabiskā vai mākslīgā ledus trasi. Sacensības notiek gan ar vienvietīgajām, gan ar 

divvietīgajām kamaniņām. Vīrieši sacenšas gan abu veidu kamanām, savukārt sievietes — 

tikai vienvietīgajām. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spoki.lv/sports/Kamaninu-sports/735237
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sporta_veids
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Bobslejs 

Bobslejs ir ziemas sporta veids, kurā komandas (divi vai četri cilvēki) uz ātrumu ar 

kamanām dodas lejā pa īpašām bobsleja trasēm. 
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Hokejs 

Hokejs ir komandu sporta veids, kuru spēlē uz ledus. 

 

Daiļslidošana. 

Daiļslidošana ir ziemas sporta veids, kurā sportisti pārvietojas ar slidām pa ledu, izpildot 

papildelementus, visbiežāk mūzikas pavadījumā. 

 

   

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sports
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ledus
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Biatlons 

 Biatlons ir ziemas sporta veids, kurā apvienota slēpošana un šaušana. 

  

 

   

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ziema
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sporta_veidi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sl%C4%93po%C5%A1ana
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0au%C5%A1ana
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Iepazīsīmies ar burtu Z
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Буква  «Г» 
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                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Matemātika: 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Idejas radošajai darbībai : 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Собираетесь нарисовать зимний лес и не знаете, как поточнее передать фактуру деревьев? Изобразите 

деревья отпечатками краски от листа пекинской капусты. 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 


