
Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

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: To es varu! 

Nedēļas temats: Mana miega pasaciņa 

01.02.2021- 05.02.2021 

Ziņa bērnam: 

Katrs kaut ko prot un var izdarīt. 

Sasniedzamais rezultāts:  

 Lieto grupas aprīkojumu atbilstoši savām fiziskajām spējām un demonstrē neatlaidību jaunu prasmju 

apgūšanā. 

Vērtības un tikumi: Darbs,Centība,Uzņēmība,Mērķtiecība 

Caurviju prasmes: 

 Digitālāsprasmes: 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja: 

Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana: 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās: 

Mācās paveikt uzticēto pienākumu. 

 Pilsoniskā līdzdalība: 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība: 

Palīdz un pieņem palīdzību. 

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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Mācību jomu pamatprasmes: 

Valodu mācību joma: 

Vārdiski vai ar darbību vēršas pie citiem, lai izteiktu savu vajadzību. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: 

Mācās ievērot vienotus, vienkāršus kārtības un drošības noteikumus. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: 

Spontāni iesaistās mākslinieciskā darbībā. 

Dabaszinātņu mācību joma: 

Praktiskā darbībā iepazīst no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotus priekšmetus. 

Matemātikas mācību joma: 

Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus viens, daudz. 

Tehnoloģiju mācību joma: 

Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un 

tekstilmateriāliem: pielīmē papīru pie pamatnes; burza papīru, lai izveidotu kādu objektu, piemēram, bumbu; 

plēš plānu papīru strēmelēs; lietojot šķēres, ar vienu kustību pārgriež šauru papīra sloksni. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: 

Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod, ripina, velk, stumj, met. 

Bērna darbība plānotā rezultāta 

sasniegšanai: 

Vecāku darbība: 
 

Valodu mācību joma: Pauž savu vajadzību 

vārdos un neverbālā veidā. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Reaģē 

uz pieaugušā izteiktu signālu, piemēram, 

Stop! 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma: Vēro apkārtējo vidi un 

pamana iespējas radoši izpausties. 

Dabaszinātņu mācību joma: Aplūko, tausta 

priekšmetus, kuri izgatavoti no 

plastmasas,papīra, akmens, koka. 

Matemātikas mācību joma: Darbojas ar 

priekšmetiem – liek tos pa vienam 

kaudzē,grozā; konstatē, ka tagad ir daudz 

priekšmetu. 

Tehnoloģiju mācību joma: Burza papīru 

plaukstās, pirkstos, izveidojot sev vēlamu 

formu(apaļu vai garenu). 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību 

joma: Tver un padod dažāda lieluma 

priekšmetus sadarbībā ar pieaugušo. 

 

Valodu mācību joma: Runā īsiem teikumiem, 

nesteidzīgi, skaidri, saprotami, izteiksmīgi,piemēram, 

mainot intonācijas un balss skaļumu. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Situācijā, kad 

radusies problēma saistībā ar uzvedību, piemēram,bērns, 

skrienot pa telpu, aizķēries aiz kāda krēsla, pakritis 

unsasities, jautā bērniem: Kāpēc tā notika? Ko vajadzēja 

darīt, lai tānenotiktu? Ko vajadzētu ievērot turpmāk? 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību 

joma: Piedāvā radošu vidi – atbalsta, uzmundrina, 

iedrošina,nesteidzina, ieklausās, ieskatās, uzslavē.  

Dabaszinātņu mācību joma: Piedāvā bērnam darboties 

ar dabas materiāliem unpriekšmetiem, kuri izgatavoti no 

dažādiem materiāliem. 

Matemātikas mācību joma: Izvieto telpā rotaļlietas pa 

vienai vai grupās (daudz). Jautā: Cik irkatrā grupā? 

Tehnoloģiju mācību joma: Sagatavo nepieciešamos 

materiālus papīra līmēšanai, burzīšanai,plēšanai, 

griešanai. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Izmanto 

apkārtnē esošo vidi. Piedalās kustību aktivitātēs kopā ar 

bērnu, demonstrē paraugu,iedrošina un atbalsta bērnu. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

Dziesmiņa rīta rosmei:  

Krievu valodā:  https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Latviešu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=-S6hGNWzXq0 

 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas 

pie sirds) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām 

rādītājpirkstu) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

(J. Bērziņa) 

 

Man divas mazas rociņas, (kustina rpciņas) 

Vēl lielus darbus neprot tās; (kustina rpciņas) 

Bet sīkie, mazie pirkstiņi (kustina pirkstiņus) 

Ir dažreiz tīri nerātni. (kustina pirkstiņus) 

(Ē.Balodis) 

 

 

 

Ай, лады, лады, лады 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Знаем, знаем, да-да-да 

Где ты прячешься, вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

По-нем-ножку. 

Лейся, лейся, лейся 

По-сме-лей - 

Катя (sava bērna vārds) умывайся веселей! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=-S6hGNWzXq0
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Idejas radošai darbībai. 

Izmantojiet pielikumā nr.2. piedāvātās darba lapas 
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Idejas pētnieciskajai darbībai. 

Izveidojiet ar bērnu sniega vulkānus! 

Soļi: 

Mājās:  

-sagatavojiet maisījumus 0.5l pudelēs no ūdzens un guaša vai citas krāsas. Krāsainajam ūdenim katrā 

puedelē pievienojiet 4-5 ēdamkarotes etiķa. 

-sagatavojiet līdzi ņemšanai trauciņu ar sodu un karoti. 

Izejot ārā:  

- Izveidojiet no sniega kalniņus tik daudz, cik krāsu pudeļu esat paņēmuši līdzi un tiem vidū 

izveidojiet padziļinājumus krāsai. 

- Kad vulkāni ir gatavi, veriet vaļā pa vienai puedelei un lejiet krāsas maisījumu padziļinājumā, 

vienlaicīgi berot klāt sodu. 

Ieteikums: Ūdens pudelēs nedrīkst būt ļoti silts, citādi vulkāni izkusīs. Vislabāk krāsas uz laiku, 

kamēr veidojat vulkānus, nolikt sniegā. 

-Vērojiet, kā “”lava” iztek no vulkāna. 
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Priekšmetu šķirošana. 

Bērns kopā ar vecākiem pētot priekšmetus, noskaidro, no kāda materiāla tie pagatavoti. 

AKTIVITĀTES: 

1. Nolieciet uz galda priekšmetus no dažādiem materiāliem. Ļaujiet bērnam tos kārtīgi izpētīt, tad 

aiciniet bērnu piedalīties priekšmetu grupēšanā. 

2. Izveidojiet 4 traukus (kastes, grozus vai tml.), katrā ielieciet pa vienam priekšmetam no koka, 

plastmasas, metāla, auduma. Aiciniet bērnu nosaukt, no kā veidoti priekšmeti. Turpiniet spēli, mājās 

atrodot dažāda materiāla priekšmetus un grupējot tos izveidotajās kastēs. 

3. Uzzīmējiet dažādas signālkartītes (piem. koks, āmurs, plastmasas rotaļlieta, auduma spilvens) 

salieciet uz galda dažādu materiālu priekšmetus un aiciniet nosaukt, kādā kartītē ir tāds pats 

materiāls. 
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Idejas valodu mācību jomas apguvei. 

PASAKAS BĒRNIEM: 

Eža kažociņš https://www.youtube.com/watch?v=FbkdhpxlYGY 

Pasaka par tri  sivēntiņiem https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk 

Rausītis (Колобок-krievu val.) https://www.youtube.com/watch?v=OUsvop7-qx4 

Ābolu maiss (Мешок яблок-krievu val.) https://www.youtube.com/watch?v=rgSNmapyrHw 

 

Audio pasciņas latviešu valodā: 

http://www.pasakas.net/pasakas/ 

Pēc pasaku izlasīšanas jautājiet bērnam, kādi varoņi darbojās pasakā. 

Izpētiet piedāvātos attēlus un pārrunājiet, ko bērns tajos redz.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbkdhpxlYGY
https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk
https://www.youtube.com/watch?v=OUsvop7-qx4
https://www.youtube.com/watch?v=rgSNmapyrHw
http://www.pasakas.net/pasakas/
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Idejas brīvā laika pavadīšanai. 

 

Dodoties mežā, sarīkojiet sniegavīru medības! 

Meklējiet izveidotus sniegavīrus vai veidojiet tos 

paši! 

Iestādiet uz palodzes pirmos vitamīnus! 

  
Sarūpejiet barību putniem nometniekiem! Sarīkojiet sniega dienu! 

  
Organizējiet pasaku vakaru, sagatavojiet 

cienastus, zīmējiet maskas!  

 

Pētiet pēdas sniegā! 
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Nr.2. ( Izmantojot darba lapas, pārrunājiet ar bērnu paveikto. Piedāvājiet iespējami daudzveidīgākus 

materiālus un darbības  (krāsas, akvareļkrāsas, zīmuļi, krītiņi, plastilīns, aplikācija u.c.) 
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UZZĪMĒ SAVU MĪĻĀKO GRĀMATU VAI PASAKU! 
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UZZĪMĒ SAVU MĪĻĀKO GRĀMATU VAI PASAKU! 
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