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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 "Emociju pasaulē." 

 

Nedēļas temats:  Krāsaina nedēļa. 
 

01.02.2021.-05.02.2021. 

 

Ziņa bērnam: Mēs dzīvojam raibā un krāsainā pasaulē. 

Sasniedzamais rezultāts: Prot nosaukt un izmantot dažadās krāsas. 

Vērtības un tikumi: 

Darbs  

Cilvēka cieņa  

Ģimene  

Latviešu valoda  

Atbildība  

Laipnība  

Mērķtiecība  

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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Uzņēmība  

Centība  

Drosme  

Taisnīgums  

Latvijas valsts 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

 Eksperimentējot salīdzina no stikla, koka, plastmasas, papīra, akmens izgatavotu priekšmetu 

īpašības un to izmantošanas iespējas. (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) 

 Dejo vienkāršus deju soļus atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. (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 

 Atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto; jautā, lai iegūtu informāciju (maz. t.). (3. 

posms) 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. (3. 

posms) 

Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

    

 Izrāda iniciatīvu. 

 

Digitālās prasmes. 

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

 

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 
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 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību 

 Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

. 

Pašvadīta mācīšanās. 

 Lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās. 

            Pilsoniskā līdzdalība. 

 Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

Sadarbība. 

 Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Klausās, kad stāsta cits. 

 Stāsta par savu dzīvesvietu un tuvākajā apkārtnē esošajiem objektiem. 

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

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

 Stāsta par savu pieredzi materiālu izmantošanā 

 Vēro pieaugušā piedāvātos priekšmetus un priekšmetukopas. 

 Izsaka pieņēmumu par to skaitu. 

 Vai nu patstāvīgā darbībā, vai sadarbojoties ar citiem,meklē risinājumus ieceres īstenošanai.  

 Ikdienā veido veselīga dzīvesveida ieradumus – izvēlas veselīgu uzturu, dienas režīmu, 

regulāri piedalās fiziskajās aktivitātēs un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem 

Vecāku darbība: 

 Aicina saziņas situācijā saklausīt dažādas intonācijas un pamatot savu viedokli. 

 Aicina bērnu pastāstīt par sevi un piederību ģimenei, arī par savu dzīvesvietu un tuvākajā apkārtnē 

esošajiem objektiem. 

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

 Aicina salīdzināt, piemēram, stikla, plastmasas un papīra glāzes un pastāstīt par novēroto. 

 Aicina bērnu ikdienas situācijās izteikt pieņēmumu par skaitu un pārbaudīt to. 

 Uzklausa bērnu un, ja nepieciešams, piedāvā dažus risinājumus vai atbalsta materiālus, piemēram, 

dažas piegrieztnes, šablonus kastītei. 

 Aicina bērnu vērtēt, kurus ieradumus izdodas veidot viegli,kuri – sagādā grūtības. 
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Rīta rosme. 

 Kāpēc vingrot no rīta ir labi? 

Rīta vingrošana ne tikai palīdzēs atmosties no saldā miega skavām, bet arī uzlabos garastāvokli un piešķirs 

tonusu visai dienai. Var droši teikt, ka rīta vingrošana darbojas kā pozitīvs lādiņš, un palīdz pat tiem, kuri ar 

sportu ir uz Jūs. Svarīgi ir arī tas, ka rīta rosmei ir jāsagādā prieks. Vingrojot no rīta, uzsvars tiek likts nevis uz 

spēka vai izturības treniņiem, bet gan uz lēnu izstaipīšanos un viegliem pietupieniem. 

 

Vingrošana no rītiem arī palīdz uzlabot kopējo veselības stāvokli, norūda ķermeni, kā arī veicina stresa noturību, 

kas ir īpaši svarīgi, ja priekšā ir gara darba diena. Tiem cilvēkiem, kuri ar rīta rosmi nodarbojas katru dienu, ar 

laiku stabilizējas asinsspiediens, uzlabojas vielmaiņa, kā arī uzlabojas sirds un asinsrites sistēmas darbība. 

Regulāri treniņi no rītiem arī veiksmīgāk palīdz sadedzināt liekās kalorijas, kas ir nozīmīgi brīžos, kad gribas 

atbrīvoties no kāda liekā kilograma. 

 

Idejas vingrošanai var pasmelties gan interneta video dzelmē, gan žurnālos, gan arī apmeklējot fizioterapeitu. 

Pilnīgi pietiks, ja savam treniņu kompleksam izvēlēsieties aptuveni 10 vienkāršus vingrojumus. 

 

Rīta rosme bērniem 

Rīta vingrošana ir nepieciešama arī pašiem mazākajiem. Bērniem ir augošs organisms, viņu kauli vēl tikai aug un 

veidojas, tādēļ jau bērnībā jārūpējas par to, lai bērniem neveidotos līka mugura. Vingrošana no rītiem bērniem 

palīdzēs ne tikai atmosties un nodrošinās enerģiju visai dienai, bet arī parūpēsies, lai viņiem veidotos pareizs 

balsta un kustību aparāts, kas nodrošinās gan taisnu muguru, gan staltu stāju. 

Vingrojumiem nav jābūt sarežģītiem, piemēram, vingrošanu var iesākt ar izstaipīšanos, turpināt ar roku un kāju 

izapļošanu, nobeidzot ar enerģisku lēkāšanu.  

 

Vecāki var izvēlēties sava bērna vecumam un spējām atbilstošus vingrojumus, turklāt vingrošanu vecāki un bērni 

var veikt kopā, kas ne tikai uzlabos kopējo veselības stāvokli, bet arī radīs brīnišķīgu kopības sajūtu. Var 

izvēlēties arī kādu no daudzajām internetā atrodamajām video instrukcijām. 

 

 

https://youtu.be/oc4QS2USKmk 

 

   

https://youtu.be/oc4QS2USKmk
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Lasīšanai: 

Vilks medībās 

Vilks izgājis pamedīt. Izlavījās cauru dienu: nekā. Te ierauga oša galā strazdam ligzdu. Vilks tūliņ liels: 

   «Nosviedi man vienu bērnu, ja nē, nokrimtīšu osi un apēdīšu jūs visus!» 

   Strazds, muļķis, izbailēs nosviež arī. Otrā rītā vilks, ieēdies, klāt atkal: vēl vienu bērnu, citādi krimtīšot 

koku! 

   Te lapsa - kur gadījusies, kur ne? - piebiksta strazdam: 

   «Muļķi, ko apskaudi bērnus? Atsaki vilkam: parādi ķirveli, ķekseli!» 

   Strazds atmožas kā no miega un tūliņ osī augšā: 

   «Parādi ķirveli, parādi ķekseli, ar ko krimtīsi?» 

   Vilks nokaunas: 

   «Lapsa, skauģis, tevi mācījusi!» - un aiziet. 

   Iet, iet, satiek lauka galā gaili. 

   «Es tevi ēdīšu, gailīti!» 

   «Neēdi, neēdi, vilciņ, vēl nenoskaitīju pātarus!» 

   «Skaiti tad drīzi!» 

   Vilks, kamēr šis skaitīs, nosēžas grāvmalī pagaidīt, bet gailis tamēr no muguras puses pieliek knābli 

vilkam pie auss un dzied, cik jaudas: 

   «Ķikerikū!» 

   Vilks apreibis un atkritis kā peka augšpēdu, bet gailis tamēr gabalā. Pa brītiņam atžirgst gan šis un nu ies 

tālāk. Satiek zostēviņu: 

   «Es tevi ēdīšu, tēviņ!» 

   «Vai, vilciņ, esmu taču radu rads - neēdi vis!» 

   «Kas par radinieku man esi?» 

   «Re, kā neatmini: tēvabrālis, tēvabrālis!» (Rupji izrunāts, zoss kliedzienam līdzīgi.)  

   «Ko? Tēvabrālis!» vilks nobrīnās un aiziet bešā mājā. 

 

    

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/v/vilks-medibas/ 

 

                                                     

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/v/vilks-medibas/
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Vārdi sarunai ar bērnu vārdu krājuma papildināšanai 

Noskaidrojiet, ko nozīmē īlens, īkšķis, īve, īriss, īss, īsts, īpatnējs, īpašs, īdēt, īdzīgs. 

Noskaidro, ko nozīmē “turēt īkšķi”, iemācās to darīt. 

Noskaidro, ko nozīmē “īlenu maisā nenoslēpsi”. 

Noskaidro, ko nozīmē “mazs kā Īkstīte”. 

 

Idejas burta apgūšanā 

Īkšķu nospiedumi. Sagatavojiet porolona gabaliņu, uz tā uzlej guaša krāsu. Īkšķi liek krāsā, tad uz papīra 

veido nospiedumus. Izveidojiet visu pirkstu nospiedumus, tad iemācieties, kā sauc katru pirkstu! 

Meklējiet, kas ir īss, kas garš. 

No īsiem un gariem kociņiem veido Ī burtus. 

Izlasa pasaku par Īkstīti. 

Noskaidro, kam nepieciešams īlens. 

Mielojas ar pašgatavotām īrisa konfektēm. 

Lasiet: 

LĪNA, LĪŅI, LĪŅĀ 

LĪNA (ŪDENĪ) MANA LĪN 

MALĀ LĪŅĀ 

ALĀ LĪŅĀ 

NAMĀ LĪŅĀ 

LAIMA MAĻ 

LAI MAĻ! 

MAĻ MANNU 

AINA MAĻ MANNU 

ŅAMM, ŅAMM, ŅAM 
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Iemācies skaitāmpantu: 

Vai man dieniņ! 

Septiņ’ vieniņ’! 

Jūt mans snīpīts – 

Saplīs' pīpīts! 

Viens divi trīs, 

Nu tu esi brīvs 

Un no visiem grēkiem tīrs. 
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperiments: 

Картотека экспериментов с цветом 

 

Цвет существует независимо от нашего сознания и отражается в нем посредством зрительных 

ощущений. Цвет служит мощным стимулятором эмоционального и интеллектуального развития 

детей. 

Чувство красоты цвета и вообще вкус к цвету можно и необходимо воспитывать. На раннем этапе 

знакомства с цветом важно сохранить у ребят чувство удивления, восторга, праздника, чтобы 

процесс изучения проходил в более интересной и запоминающейся форме. А учитывая то, что в 

дошкольном возрасте дети не усидчивы, часто переключают своё внимание с одного вида 

деятельности на другой, то экспериментирование - это наиболее эффективный метод работы в 

данном проекте, так как детям объяснить то или иное явление намного проще не с помощью фактов 

из литературы или наших жизненных наблюдений, а именно посредством наглядного примера. 

 

Опыт 1: Получение нового цвета 

 

 Вовремя этого эксперимента можно пронаблюдать процесс получения нового цвета при 

смешивании двух цветов: желтого и синего. 

Понадобится: Три стакана, пищевые красители, две салфетки 

Ход: возьмите три стакана: в первый налейте воду и добавьте синий краситель, во второй – воду и 

желтый краситель. Третий (пустой стакан) поставьте между стаканами с красителями. Теперь 

возьмите две салфетки, сверните и опустите в стаканы так, чтобы один их конец был в стакане с 

красителем, а второй - в пустом стакане. Начинаем следить как окрашенная вода, впитываясь в 

салфетки, будет переходить в пустой стакан и смешиваться. По истечении определенного времени 

замечаем, что в пустом стакане начала появляться вода, окрашенная в зеленый цвет. Благодаря 

этому эксперименту дети заинтересуются процессом смешивания красок. 
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