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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-macisanos-

majas 

 

Mēneša temats: To es varu! 

Nedēļas temats: Esmu drošs drošā vidē 

15.02.2021- 19.02.2021 

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: Cenšas patstāvīgi izteikt 
savu vajadzību. 
Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Mācās 
izprast 1–2 kārtības un drošības 
noteikumus,piemēram, kāpjot pa kāpnēm, 
pieturēties.Ievēro noteikumus ar skolotāja 
atgādinājumu. 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 
mācību joma: Rada ekspresīvu zīmējumu, 
gleznojumu, veicotdaudzveidīgas kustības 
dažādos virzienos, ar dažādu ātrumu,amplitūdu 
un spēku. 
Dabaszinātņu mācību joma: Grupē 
priekšmetus pēc noteiktas pazīmes (krāsa, 
masa,faktūra, izturība u. c.). 
Matemātikas mācību joma: Grupē un nosauc: 

Viens priekšmets, daudz priekšmetu. 
Tehnoloģiju mācību joma: Ar vienas rokas 

pirkstiem pietur papīru, ar otras rokaspirkstiem 
plēš papīru strēmelēs. 
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību 
joma: Met nenoteiktā virzienā nelielus, 

plaukstas tvērienam atbilstošus priekšmetus. 
 

Valodu mācību joma: Lietojot dažādas 
intonācijas (lūdzošu, jautājošu, priecīgu u. 
c.),uzrunā bērnu par ikdienā veicamajām 
darbībām. 
Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Kopā 
ar bērniem izvēlas 1–3 noteikumus, kuri 
jāievēro,piemēram, pa kāpnēm kāpt citam aiz 
cita, nesteidzinot priekšā esošo. 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes 
mākslā mācību joma: Demonstrē tehniskos 

paņēmienus, darbojas kopā ar bērnuun 
komentē savu darbību.  
Dabaszinātņu mācību joma: Rosina iepazīt 
un veikt darbības materiālu un priekšmetu 
izpētei,pievēršot uzmanību tipiskajām 
īpašībām. 
Matemātikas mācību joma: Nosauc bērna 
darbības un rosina viņu pašu nosaukt savas 
darbības. 
Tehnoloģiju mācību joma: Darbojas kopā ar 

bērnu, stāsta, ko dara, un palīdz, 
janepieciešams. 
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību 
joma: Ļauj veikt kustību uzdevumus bērnam 

pieņemamā tempā. 
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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. 

1. ,,PĒC KĀ TAS GARŠO?” 

 

 
 

Nepieciešams: 

-salvetes 

-bērnam pieņemami produkti ar dažādu garšu- salds, skābs, sāļš, rūgts (ja atradīsiet vairākus vienas 

garšas produktus (piemēram saldus), uzdevums būs vēl interesantāks. 

 

Gaita: 

 

 Pēc kārtas garšojiet visus produktus, un mēģiniet nosaukt, kāda garša tiem ir. 

 Ja esat sagatavojuši vairākus vienas garšas produktus, pēc degustācijas varat censties tos sagrupēt 

(piemēram, vienā šķīvī saldos, citā skābos produktus, u.t.t.) 
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2. MIKROBI UZ ROKĀM 

 

 
 

Nepieciešams: 

-plastikāta maisiņš ar aizdari 

-skočš 

-papira lapa 

-flomasteris vai marķieris 

-dažādi spīdumi, pērlītes, sīki priekšmeti, kas simbilozēs netīrumus 

-rupju saru suka vai birste 

-škidrās ziepes, vai caurspīdīgs trauku mazgāšanas līdzeklis 

 

Gaita: 

 

 Ar marķieri uz papīra lapas apvelciet bērna rokas, pielīmējiet lapu pie galda; 

 Plastikāta maisiņā saberiet atrastos spīdumus (u.c.), ielejiet ziepes un aipogājiet maisiņu; 

 Maisiņa saturu vienērīgi izlīdziniet un aiz malām pielīmējiet to virs rokām uz galda ar skoča palīdzību; 

 Lūdziet bērnam ar pirkstiņiem savirzīt “mikrobus” uz plaukstiņām; 

 Kad tas paveikts, aiciniet bērnu ar birstītes palīdzību notīrīt rociņas no “mikrobiem” (ar birsti dzeniet 

spīdumus pa ielieto šķidrumu uz sāniem); 

 Beigās pārrunājiet, kāpēc svarīgi bieži mazgāt rokas un rūpēties par tīru vidi; 



Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Priekšmetu šķirošana. 

VEIDOJIET MATERIĀLU MUZEJU UN SARĪKOJIET PRIEKŠMETU IZSTĀDI! 

Kad bērns jau iepazinies ar dažādiem materiāliem (koks, stikls, plastmasa, metāls, papīrs), varat sarīkot 

kopīgu priekšmetu izstādi, kur katru dienu eksponātu vietā būs mājās atrasti dažādu materiālu priekšmeti, ko 

bērns vēlas parādīt citiem ģimenes locekļiem. 

Piemēram: pirmdien varat sarīkot plastmasas dienu. Ieplānojiet vai atbrīvojiet vietu muzejam. Var izveidot 

plauktu, no kartona kastēm. Kopā ar bērnu meklējiet plastmasas priekšmetus (gan sadzīves, gan rotaļlietas, 

u.t.t.), ko vēlaties redzēt izstādē. 

Tādā veidā katru dienu papildiniet muzeja plauktus ar cita materiāla priekšmetiem.  

Nedēļas noslēgumā salīdziniet, kāda materiāla priekšmetu Jūsu izstādē ir vairāk (izmantojiet salīdzinājumu 

daudz, maz) 
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Idejas valodu mācību jomas apguvei. 
 

Skandējiet dzejoļus! 
 
Sarkanā - tad nevar iet, 
Dzeltenā - vēl pagaidiet, 
Bet, kad zaļā spilgti zied, - 
Varat ielai pāri iet. 
(G. Vieru. Ko saka luksofora ugunis?) 

Uzmini nu, uzmini nu - 
Manu mazo, mīkliņu! 
Te balts,te melns, te balts, te melns, 
Ne tā zebra, ne tas velns. 
Kad esi klāt tai - apstājies, 
Pa kreisi pirmais paskaties - 
Tad pa labi paraugies - 
Un pa kreisi vēlreizīt, 
Lai var droši pāri iet! 
(E. Eglīte) 
 

  
 
*** 

Pasakas par drošību: 

Pēc noskatīšanās pārrunājiet, kas notika sižētā, ko varoņi darīja pareizi, ko nepareizi. Kādi drošības 

noteikumi tika pārkāpti? 

Vilks, laspa un gailis (meklēt bibliotekā) 
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Sarkangalvīte https://www.youtube.com/watch?v=ewQn1bNz6G8 

 

 

Vilks un septiņi kazlēni http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/v/vilks-un-septini-kazleni/

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ewQn1bNz6G8
http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/v/vilks-un-septini-kazleni/
http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/v/vilks-un-septini-kazleni/
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Multfilma Кошкин дом: https://www.youtube.com/watch?v=uqGw8avTBVA&t=57s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uqGw8avTBVA&t=57s
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Pārrunājiet zemāk redzamos attēlus un sižetus par drošības noteikumiem! 
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Idejas brīvā laika pavadīšanai. 

 

Izveidojiet pilsētas maketu! Pagatavojiet ēdamos luksoforus! 

 

 

Izvedojiet slepeno istabu mājās Vērojiet, kā aug burkāni! 

 

 

Izveidojiet šķēršļu joslu! Zīmējiet ar plaukstiņām! 
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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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