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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-majasMēneša temats: Emociju pasaulē. 

Nedēļas temats: Krāsainā nedēļa. 

01.01.2021.-05.02.2021. 

Ziņa bērnam: Mēs dzīvojam krāsainā pasaulē. 

Sasniedzamais rezultāts: Prot nosaukt un izmantot dažādas krāsas. 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Laipnība 

 Līdzcietība 

 Mērenība 

 Mērķtiecība 

 Savaldība 

 Solidaritāte 

 Taisnīgums 

 Tolerance 

 Uzņēmība 

 

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 
 

Mācību jomu pamatprasmes:  

 Dabaszinātņu mācību joma 

Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā un 

laikapstākļiem. (3. posms 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem un 

tehniskajiem paņēmieniem. (3. posms)Izspēlē pašu izdomātu vai literārā darba sižetu. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

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

materiāla. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Novērtē ieceres īstenošanas procesu un rezultātu. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, arī par savām emocijām un rīcību. 

(3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās un kustību rotaļās; apvieno soļošanu, 

skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, izvēlas pārvietošanās veidu atbilstoši situācijai. 

(3. posms) 

 

Caurviju prasmes: 

 Digitālās prasmes 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

 Izrāda iniciatīvu. 

Izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

 Darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

 Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

 Sadarbība 

 Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

Izturas pieklājīgi un rīkojas iejūtīgi, mācās veidot noturīgas attiecības un savu izpratni par 

draudzību. 
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Papildu informācija: 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Pēc teksta klausīšanās atbild uz jautājumiem un jautā par neskaidro. Saprotami un secīgi stāsta 

par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, arī par savām emocijām. 

 Izvēlas nepieciešamos resursus darbam, piemēram, ja zina, ka būs jāgriež papīrs, paņem 

papīru un šķēres. Sakārto savu darbavietu pirms un pēc darbošanās . 

 Rada vizuālās mākslas darbus, izmantojot dažādus materiālus un tehniskos paņēmienus.  

Patstāvīgi veido sižetisku vai dekoratīvu kompozīciju no izgrieztiem vai izplēstiem papīra vai 

auduma siluetiem . 

 Vēro un saskata izmaiņas dabā atšķirīgos gadalaikos. Stāsta par novērotajām pārmaiņām 

tuvākajā apkārtnē dažādos gadalaikos, diennakts daļās un laikapstākļos . 

 Grupē priekšmetus pēc nosacījuma, piemēram, dzeltenās mašīnas kārto vienā rindā, zaļās – 

otrā rindā. Patstāvīgi izvēlas pazīmi, pēc kuras grupēt priekšmetus . 

 Mācās pastāstīt citiem par ieceres īstenošanas procesu un rezultātu .Stāsta, kas izdevās, kas 

sagādāja grūtības, ko vajadzēja darīt citādi . 

 Pārvietojas, vienlaikus izpildot dažādas kustības ar rokām. Apvieno kustības nepārtrauktā 

ritmiskā darbībā, pārejot no vienas kustības nākamajā (skrien – lec, skrien – pārkāpj šķērslim, 

rāpo – izlien) . 

 

Vecāku darbība: 

 Aicina bērnu pastāstīt par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto. Uzdod jautājumus, lai bērns 

izteiktos skaidri un stāstītu secīgi  . 

 Kopā ar bērniem izvieto mācību materiālus telpā. Rosina bērnu patstāvīgi sagatavot savu 

darba vietu. Paredz laiku, lai bērns patstāvīgi varētu sagatavoties darbam . 

 Nodrošina dažādu materiālu pieejamību, demonstrē to pielietojumu. Rosina radīt kompozīcijas 

dažādos vizuālās mākslas veidos, izmantojot dažādus materiālus un pēc savas izvēles 

eksperimentējot ar tehniskajiem paņēmieniem . 

 Jautā: Kāpēc? Kā tu domā? Kā tu to uzzināji? Rosina stāstīt par novēroto. Rosina radoši attēlot 

novēroto un pastāstīt par radošo darbu . 

 Rosina bērnu sagrupēt priekšmetus pēc savas izvēles un pamatot to Uzklausa bērna teikto, 

apstiprina viņa paveikto. Līdzdarbojas, rosinot likt priekšmetus dažādos veidos. Aicina 

salīdzināt priekšmetus pēc lieluma un skaita . 

 Rosina pastāstīt, kas izdevās, kas sagādāja grūtības, ko nākamreiz darītu citādi. Aicina izvērtēt 

gala produktu pēc iepriekš izvirzītajiem kritērijiem. 

 Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam izvēlēties pārvietošanās un šķēršļu pārvarēšanas 

veidus. Piedāvā jaunus šķēršļus un aktivitātes rokas muskulatūras attīstīšanai. 
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Rīta  rosme: 

 

 Sniega maisam vīle ira, sniega pārslas bira, bira...   

Teciņus skrējiens, rokas plaukšķinot virs galvas. 

Galops pa apli (sniega pārslas dejo, priecājas). 

Kājas plecu platumā, rokas virs galvas, liekties pa labi, 

 pa kreisi (pūš aukstais ziemeļu vējš, palīdz pārsliņām dejot). 

Skrējiens izklaidus – griežoties, pietupjoties (pārsliņas virpuļo dejā). 

Pietupieni, šūpojot rokas (vējš ceļ pārsliņas augšā, lejā). 

Galvas apļošana pa labi, pa kreisi 

Ķermeņa apļošana pa labi, pa kreisi (pārsliņas raugās, kur nolaisties). 

Pietupieni, rokas izstieptas uz sāniem (pārsliņas nolaižas  

uz māju jumtiem, uz cepurēm, uz degungaliem). 

Roku pirkstu jeb sīkās muskulatūras vingrinājumi:  

 „Sasveicināšanās”- katrs pirksts sasveicinās ar īkšķi un saka "Labdien!", kā arī vienas 

rokas pirksti sasveicinās „Pīlīte- pēk!” atrauj īkšķi no pārējiem pirkstiem; 

 Saburzīt un izgludināt papīra lapu: 

o ar abu roku plaukstām; 

o ar vienas rokas plaukstu; 

o ar abiem lielajiem pirkstiem; 

o ar vienu – rādītājpirkstu.  

 ar otras rokas pirkstiem: stāvus- taisni, paklanās- saliecas; 

 „Āķīši” – pirksts ar pirkstu cīnās saķeroties; 
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Зима 
Пришла зима, (трём ладошки друг о друга) 

Принесла мороз, (пальцами массажируем плечи, предплечья) 

Пришла зима, (трём ладошки друг о друга) 

Замерзает нос (ладошкой массажируем кончик носа) 

Снег, (плавные движения ладонями) 

Сугробы, (кулаки стучат по коленям попеременно) 

Гололёд. (ладони потирают колени) 

Все на улицу – вперёд! 

Тёплые штаны наденем, (ладонями проводим по голове, по рукам, топаем ногами) 

Шубку, шапку, валенки. 

Руки в варежках согреем (круговые движения ладонями друг по другу) 

И опять гулять пойдём. 

 

«Снежинки» 
В вихре морозном снежинки несутся, (бегут на носочках по кругу, взмахивая руками) 

Роем блестящим кружатся и вьются. (кружатся на месте, руки на поясе) 

Белыми пчёлами вдруг обернутся, (бегут на носочках по кругу, взмахивая руками) 

Мёрзлой земли на минутку коснутся. (приседают) 

Снова закружатся в пляске морозной, (встают и кружатся на носочках) 

В небо взлетят, как хрустальные звёзды. (снова бегут по кругу 

 

LASĪŠANAI: 

„LAIMĪGĀ ZEME” 

Šī zeme ir taureņa spārns- krāsaina, krāsaina. 

Šī zeme ir pasaka neizlasīta – noslēpumaina, noslēpumaina. 

Šī zeme ir bērni šūpolēs – priecīgi, priecīgi. 

Šī zeme ir pļava vasarā- raiba, raiba. 

Šī zeme ir debess virs galvas, saule, zvaigznes un rasa. 

Šī zeme ir laimīgā zeme, kur katram bērnam dzīvot ir ļauts. 

 

Septiņkrāsu varavīksne līkst 

Pāri ābelēm ar vaigiem sārti baltiem 

Gaismu sijā saules zelta siets, 

Ļaujot pļavās uzplaukt ziediem kautriem. 

Un mēs droši varam teikt – ir tikai viena –  

Brīnumpasaule, kur skaista katra diena. 
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Наступило новое утро в большом Дремучем Лесу. Снова проснулись певчие птицы. 

Внизу зазвенел Хрустальный Ручеёк. На изумрудных травинках засверкали капли 

прозрачной утренней росы. В Дремучем Лесу начался новый день. Вокруг стали весело 

порхать бабочки. Над цветами стали летать и жужжать пчелы. В небе ярко светило 

солнышко, вокруг было ярко и весело.  

Только одной самой маленькой бабочке Малышке было сегодня очень грустно и 

печально. Несколько дней назад она была самой красивой, яркой и веселой бабочкой в 

Дремучем Лесу. Малышка просыпалась вместе с ярким Солнышком и напевала громко 

песенку. 

Что же произошло с Малышкой? Почему ей было грустно и так одиноко? Все 

произошло вчера вечером. В Дремучем Лесу начался дождик, бабочка Малышка так 

заигралась на одной цветочной полянке, что ее крылышки все промокли. Каждый знает, 

что если у бабочки мокрые крылышки, она совсем не сможет летать. 

Все бабочки – подружки Малышки весело и игриво летали с цветка на цветок, 

радовались солнечному дню. Только Малышка сидела на огромном листе лопуха и очень 

печалилась. 

Вдруг к ней заглянул любопытный Солнечный Лучик Светик. 
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Светик каждое утро искал бабочку Малышку, чтобы пожелать ей доброго утра. 

Сейчас Светик увидел Малышку грустной и в слезах. 

- Что произошло с тобою, Малышка? – спросил Светик. 

- Ах, как мне хочется порхать над цветами, радоваться и веселиться вместе с моими 

подружками – бабочками. Только я не могу этого сделать! – заплакала Малышка. 

- Чем я смогу тебе помочь? – спросил Светик. Светик был очень добрым, 

позитивным, всегда хотел всем помогать. Он очень опечалился, что его подружка – 

бабочка малышка вся в слезах. 

- Если бы я превратился в Яркое Солнце, то смог бы за несколько минут помочь 

тебе и высушить намокшие крылышки. Ты смогла бы очень быстро порхать над цветами. 

А еще я играл бы вместе с тобою, мне очень нравится, когда ты веселая и поешь песенки. 

Только я маленький Солнечный Лучик, а моего тепла будет маловато, чтобы помочь твоей 

беде, дорогая Малышка. 

- Очень печально, - ответила Малышка. Жаль, что нельзя вернуть время, буду 

теперь очень долго сидеть на огромном листе лопуха, только я давно не ела сладкого и 

вкусного нектара из ярких цветов.  

- Я что- то придумал, - сказал Светик. Конечно, я не стану Ярким Солнцем, только 

настроение твоё малышка я смогу изменить на хорошее. А твои крылышки сами 

высохнут, и ты сможешь порхать над цветами. Придется только чуть – чуть 

подождать. Тут Светик куда – то пропал. 

Малышка стала плакать еще громче. Светик и тот улетел, и теперь она была совсем 

одна. 

Светик полетел к Синей Дождевой Тучке. Потом он полетел к Летнему Озорному 

Дождику. Потом Светик прилетел в гости к моднице Стрекозе Марисабель. О чем говорил 
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им всем Светик, никто не слышал. Потом Светик прилетел на полянку, поговорил с 

бабочками, у них был свой секрет.  

- Я снова тут! – весело крикнул Светик бабочке. – Смотри, сейчас ты увидишь 

Дождевую Тучку и Летний Дождик. 

- Тоже мне помощник! – сказала Малышка. – Мои крылышки итак мокрые, теперь 

совсем станут мокрыми, я тут так и буду сидеть одинокая и голодная.  

- Совсем нет! - ответил Светик. Я полетел к Стрекозе Марисабель и она 

приготовила тебе подарок – замечательный зонтик из кленовых листочков. Ты только 

посмотри. С этими словами Светик раскрыл над Малышкой расчудесный и яркий зеленый 

кленовый зонтик. Этот зонтик был таким огромным, что под ним поместились сразу 

несколько бабочек. 

 

 
 

- Спасибо тебе, мой друг Светик! – ответила Малышка. Ты мой самый лучший 

друг, такой заботливый! 

Бабочке Малышке очень пригодился этот новый зонтик, в Дремучем Лесу уже 

начался Летний Дождик.  

Теперь бабочке Малышке Летний Дождик был совсем не холодным, а теплым. 

Светик подарил Малышке такой яркий зеленый зонтик. который спрятал ее от 

дождя. 

Летний Дождик закончился. Светик сказал: "Смотри, вот сейчас тебя ждёт 

сюрприз!" 

И вдруг на небе появилась чудесная разноцветная Сияющая Радуга. 

- Малышка! Эта летняя Радуга – мой подарок тебе! Мне очень – очень хочется, 

чтобы ты всегда улыбалась и пела свои чудесные песенки, весело порхая над цветами. 
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- Светик! Какой ты добрый! Ты стал для меня настоящим волшебником и сделал 

такой чудесный подарок.  

 

 
 

Из – за Дождевой тучи выглянуло яркое солнышко, осветило весь Дремучий Лес. 

На цветочной полянке стало весело, потому что прилетели бабочки к Малышке. Они 

принесли своей подружке сладкий нектар в ярких стаканчиках из голубых и розовых 

цветов. Малышка рассмеялась, настроение у нее уже было радостное. Она обняла своих 

подружек и сказала им спасибо.  

- Светик! Мои крылышки уже просохли! Я снова могу порхать над цветами! 

Настроение у меня просто восхитительное. 

- Мне приятно это слышать! Я очень рад за тебя, Малышка. 

 И теперь я знаю один секрет. Радуга в небе появляется только тогда, когда ты 

хочешь удивить своего друга и подарить ему радостное настроение! 

Бабочка Малышка запорхала над цветочной поляной вместе со своими 

подружками, стрекозою Марисабель и своим самым лучшим другом – Солнечным 

Лучиком Светиком. 
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Ipazīsīmies ar burtu P 
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Ipazīsīmies ar burtu Д 
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Matemātika 
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