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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. 

 

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

darbību ar cita bērna darbību. 

  

Vērtības un tikumi: 

Brīvība 

Cilvēka cieņa 

Daba 

Darbs 

Ģimene 

Latviešu valoda 

Dzīvība 

Atbildība 

Laipnība 

Līdzcietība 

Uzņēmība 

Taisnīgums 

Tolerance 

Uzņēmība 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

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

(3. 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


                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, 

svētkus. (3.posms)  

 Matemātikas mācību joma 

Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā. (3. posms) 

Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus virs, pie, aiz, blakus, pa 

labi, pa kreisi.(3.posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
Nosauc savas un cita emocijas (skujmjas, bailes, izbrīns, pārsteigums0 un mācās tās paust 

atbilstoši situācijai. (3.posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

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

  Savieno detaļas un iegūst sev vēlamo konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai paša 

izvēlētajiem materiāliem. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

      Raksta rakstītos burtus neierobežotā laukumā. (3. posms)  

 Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu. (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: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja.  

Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 Digitālās prasmes. 

Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nes nejus, tai skaitā digitālās 

ierīces. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

Nosaka pazīstamu situāviju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

 Patstāvīgi ģērbjas un kārto savas mantas.  

Plāno darbību, lai īstenotu ieceri.  

Pilsoniskā līdzdalība. 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība. 

  Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli.  

  Palīdz un pieņem palīdzību. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

  Ievēro saziņas kultūru mācību uzdevumu veikšanā un ikdienas saskarsmē, sasveicinās, 

atsveicinās, pateicas, lūdz. 

  Nosauc un novērtē katru savu darbību un plāno, kas un kā vēl jāuzlabo 

  Spriež par konkrēta noteikuma nepieciešamību, vērtē, kā izdodas to ievērot. 

  Izsaka dažas idejas savas ieceres īstenošanai. 

  Apkartēja vide saskata  dažāda lieluma formas un krāsas 

vēro un saskata izmaiņas dabā.  
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 Vingrinās nosaukt ciparu rindā izlaisto skaitli pēc dzirdes. 

 Ievēro drošības noteikumus, kādi jāievēro aukstā laikā.  

 

Vecāku darbība: 

 Virza bērna mācīšanos un atbalsta, kad tas nepieciešams. 

 Mudina aktīvi izteikt savas domas, viedokli. 

  Aicina izmantot apgūto dažādos veidos. 

 Uzdot plašus jautājumus, mudinot bērnus izteikt savas domas, viedokli. 

 Piedāvā dažāda lieluma un formas priekšmetus salīdzināšanai, grupēšanai. 

 Rosina bērnus izvelēties darba materiālu, uzslavē bērnu par viņa veikumu.  

 Mērķtiecīgi izmanto mūsdienu tehnoloģijas un nebaidās prasīt padomu bērniem. 

 Organizē rotaļnodarbības iespējami vairāk āra apstākļos. 

 

 

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) 

*** 

Viena, divas, trīs, 

Es sniegpārsliņas skaitu, 

Aiz loga kas krīt. 

 

Četras, piecas, sešas - 

Grimst sniega kupenās meži. 

Tur ziemas miegā guļ lāči un eži. 

 

Septiņas, astoņas, deviņas. 

Vāveres pikojas, draiskojas zaķi. 

Uz silta mūrīša atpūšas kaķi. 

 

Krīt desmitā pārsla - 

Viss apkārt balts un tīrs! 

Smaidot ar slotu rokā stāv 

Sniegavīrs. 

(L. Apšeniece. Skaitāmpants) 
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LASĪŠANAI: 
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Iepazīsīmies ar burtu D 
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БУКВА «З» 
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperimenti  
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