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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: "Es piedalos."  

Nedēļas temats: "Ziemas prieki” 18.01.2021- 

25.01.2021.  

Ziņa bērnam:   Ziemas laikā, it īpaši, kad ir ļoti auksti ir jāievēro drošības noteikumi un jāģērbjas silti. 

Sasniedzamais rezultāts: Prot pats/i saģērbties silti un izstāstīt kas silts ir uzvilkts. 

Vērtības un tikumi:   

• Dzīvība  

• Daba  

• Darbs  

• Ģimene  

• Uzņēmība  

• Drosme  

• Atbildība  

• Laipnība  

  

Mācību jomu pamatprasmes:  

• Dabaszinātņu mācību joma   

Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma  

Stāsta par savā radošajā darbā un mākslas darbā attēlotajiem notikumiem, tēliem, izteiktajām 

emocijām un idejām. 

• Matemātikas mācību joma  

Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu pieci apjomā. 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma  

Stāsta par sevi (dzimums, vecums, izskats, vārds, uzvārds) un savu ģimeni (ģimenes locekļi, viņu 

vārdi, uzvārdi, izskats, profesijas). 

• Tehnoloģiju mācību joma  

Mācās pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. 
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• Valodu mācību joma  

Raksta burtu elementus neierobežotā laukumā. 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma   

      Pārvietojas dažādās vidēs pēc nosacījuma: soļo, skrien, rāpo, lien, veļas, lec, mācās noturēt līdzsvaru. 

 

  

Caurviju prasmes  

 Digitālās prasmes 

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

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Izrāda iniciatīvu. 

 

 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. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība 

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

 Sadarbība 

Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

 

 

 

 

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.  

   



                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                  5.pirmsskolas izglītības iestāde  

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.  

   

  

  

Rīta rosmes dziesmiņa. 

***  

https://www.youtube.com/watch?v=aRktyX7ilqg 

***  

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. 
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***  

https://www.youtube.com/watch?v=9G6mjFuTmm4 

 

***  

Утром сплю в кроватке сладко, 

А по радио с утра 

Начинается зарядка, 

Значит, мне вставать пора! 

 

Встану прямо, ноги шире 

Руки кверху потяну. 

Тишина во всей квартире – 

Нарушаю тишину. 

 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вслух приходится считать. 

Посмотрю по сторонам, 

Мама тут, а папа там. 

 

Вслух со мной они считают, 

Упражненья выполняют. 

Все здоровы, все в порядке 

Наклоняться нам не лень. 

Хорошо, когда с зарядки 

Начинаешь каждый день! 

 

 

 

Idejas radošai darbībai 
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    Lasīšanai:  

 http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/n/nabags-un-bagatnieks/ 

 http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/s/stiprajam-taisniba-gudrajam-

padoms/ 

 

Mantas redzētājs un vagārs. 

 

Viņos laikos kādam vīram bija podiņā tāda ķence: ja aptraipa kreiso aci, tad jau no tālumā saredz, kur slēpta manta 

glabājas. Reiz mantas redzētājs saredzējis sila malā lielu gravu apslēptas mantas. Aizgājis muižā vagāram parunāt 

vīrus un zirgus, kā lielo kaudzi sagādāt. Bet vagārs iekārojis vīra atradumu. 

Līdz sakrāvuši pirmos desmit vezumus, tūliņ iesaucies: «Tos man, tos man!» - un licis vīriem muižā aizvest. 

Krāvuši tālāk. Bet, līdz tie atkal pilni, tā: «Tos man, tos man!» 

Beidzot iekrāvuši atlikumus. Mantas redzētājs cerējis: «Tos taču man atstās?» Bet nekā - vagārs atkal 

iesaucies: «Tos man, tos man!» 

Paņēmis savu podiņu un gājis tukšām rokām itin bēdīgs mājā. Te vagārs atkal: «Klausies - kas tev tai podiņā?» Tā 

un tā - šis izstāstījis.» 

«Ai, tad ietraipi man arī kreisajā acī!» 

Jā, jā - kur tu vagāram atturēsies - traipa arī. Bet vagāram vēl nepietiek: lai ietraipot ir labajā acī! 

«To nedarīšu, citādi klāsies nelabi.» 

«Tā! Negribēsi man novēlēt? Tūliņ traipi man tai acī arī!» vagārs uzsaucis. Labi. Bet, kā ietraipa acī, uz pēdām 

palika akls. Vēlāk vagāru vadāja par nabagu apkārt, un, ja kāds ieprasījās: 

«Kas acīm kaiš?» - tad pats atbildēja: «Acis iekāroja par daudz, beidzot palika tukšā.» 

 

Сказка о медведихе 

Александр Пушкин 

Как весенней теплою порою 
Из-под утренней белой зорюшки, 
Что из лесу, из лесу из дремучего 

Выходила медведиха 
Со милыми детушками медвежатами 
Погулять, посмотреть, себя показать. 
Села медведиха под белой березою; 

Стали медвежата промеж собой играть, 
По муравушке валятися, 
Боротися, кувыркатися. 

Отколь ни возьмись мужик идет, 
Он во руках несет рогатину, 
А нож-то у него за поясом, 

А мешок-то у него за плечьми. 
Как завидела медведиха 

Мужика со рогатиной, 
Заревела медведиха, 

http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/n/nabags-un-bagatnieks/
http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/s/stiprajam-taisniba-gudrajam-padoms/
http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/s/stiprajam-taisniba-gudrajam-padoms/
http://www.pasakas.net/vardnica/k/kence/
https://nukadeti.ru/skazki/pushkin
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Стала кликать малых детушек, 
Своих глупых медвежатушек. 

Ах вы детушки, медвежатушки, 
Перестаньте играть, валятися, 

Боротися, кувыркатися. 
Уж как знать на нас мужик идет. 

Становитесь, хоронитесь за меня. 
Уж как я вас мужику не выдам 

И сама мужику …. выем. 
Медвежатушки испугалися, 
За медведиху бросалися, 
А медведиха осержалася, 

На дыбы подымалася. 
А мужик-от он догадлив был, 
Он пускался на медведиху, 

Он сажал в нее рогатину 
Что повыше пупа, пониже печени. 

Грянулась медведиха о сыру землю, 
А мужик-то ей брюхо порол, 

Брюхо порол да шкуру сымал, 
Малых медвежатушек в мешок поклал, 

А поклавши-то домой пошел. 
«Вот тебе, жена, подарочек, 

Что медвежия шуба в пятьдесят рублев, 
А что вот тебе другой подарочек, 
Трои медвежата по пять рублев». 

Не звоны пошли по городу, 
Пошли вести по всему по лесу, 

Дошли вести до медведя чернобурого, 
Что убил мужик его медведиху, 

Распорол ей брюхо белое, 
Брюхо распорол да шкуру сымал, 
Медвежатушек в мешок поклал. 
В ту пору медведь запечалился, 
Голову повесил, голосом завыл 

Про свою ли сударушку, 
Чернобурую медведиху. 

— Ах ты свет моя медведиха, 
На кого меня покинула, 

Вдовца печального, 
Вдовца горемычного? 

Уж как мне с тобой, моей боярыней, 
Веселой игры не игрывати, 
Милых детушек не родити, 
Медвежатушек не качати, 
Не качати, не баюкати. — 

В ту пору звери собиралися 
Ко тому ли медведю, к боярину. 

Приходили звери большие, 
Прибегали тут зверишки меньшие. 

Прибегал туто волк дворянин, 
У него-то зубы закусливые, 

У него-то глаза завистливые. 
Приходил тут бобр, богатый гость, 

У него-то бобра жирный хвост. 
Приходила ласточка дворяночка, 
Приходила белочка княгинечка, 
Приходила лисица подьячиха, 

Подьячиха, казначеиха, 
Приходил скоморох горностаюшка, 

Приходил байбак тут игумен, 
Живет он байбак позадь гумен. 
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Прибегал тут зайка-смерд, 

Зайка бедненькой, зайка серенькой. 
Приходил целовальник еж, 

Всё-то еж он ежится, 
Всё-то он щетинится. 

 

 

 

Eksperimenti: 

 

Brīnumšķidrums 

 
Nepieciešams ūdens un daudz kartupeļu vai kukurūzas cietes. Sajauciet paši vai ļaujiet bērnam sajaukt ūdeni ar 

cieti. Parādiet, kā mainās cietes īpašības, kad ūdens ir mierīgs – stērķele it kā sacietē, kļūst staigna, līdzīga 

plastilīnam. Bet uzsitot pa trauku un ūdeni iekustinot, mainās arī cietes īpašības, tā it kā sairst. Kas notiek, ja pa 

kartupeļu cietes virsmu pabraukā ar karoti? Vai mēģina tajā iebāzt pirkstu? 

 

  

 Idejas laika pavadīšanai:  
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Darba lapas:  
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