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Mācībumateriāliattālinātāmmācībām 

Izglītojamiem, kasapmeklēgrupuarmazākumtautībupirmsskolasizglītībasprogrammu, 

paredzētibilingvālimācībumateriāli. 

Izglītojamiem, kasapmeklēgrupuarpirmsskolasizglītībasmācībuprogrammu, 

paredzētimācībumateriālilatviešuvalodā. 

Izstrādāti, 

pamatojotiesuz:Vispārējāsunprofesionālāsizglītībasiestādēmattālinātumācībuīstenošanaivadlīnij

ām, https://www.skola2030.lvPirmsskolēnamācīšanāsattālinātimājāsieteikumiem. 

Ieteikumivecākiem, kāorganizēttelpuunlaikumācībāmmājās. 

Skola2030 ekspertuAritaLaukasunGintasKārkliņasieteikumivecākiem, 

kāorganizētunvadītpirmsskolēnamācīšanosmājās:https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXU

HGE&feature=youtu.be 

Kāveiksmīgākuzsāktattālinātumācīšanosmājās: SolvitasLazdiņasieteikumi:https://www.skola203

0.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas 

Mēneša temats:" Emociju pasaulē". Nedēļas temats"Kam lūgt palīdzību'' 

15.02.2021.-19.02.2021. 

Ziņa bērnam 

Nelaimes gadiīumā jums jālūdz palīdzība 

Sasniedzamais rezultāts:  Nosauc ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru112 un skaidro, kuros 

gadījumos to nepieciešams izmantot 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 
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 Centība 

 Drosme 

 Laipnība 

 Mērenība 

 Solidaritāte 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

  

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

īpašības un to izmantošanas iespējas. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

  

o Stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas, mūzikas un literārā darba 

radīto pārdzīvojumu. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

  

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

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  

o Stāsta par izglītības iestādi, kuru apmeklē, piemēram, nosaukums, adrese, darbinieki, telpas, 

grupas telpa, galvenie notikumi. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

  

o Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

  

o Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta turpinājumu. 

(3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  

o Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. (3. posms) 
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Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

  

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

  

o Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

  

o Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto. 

 Pašvadīta mācīšanās 

  

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

 Pilsoniskā līdzdalība 

  

o Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos. 

 Sadarbība 

  

o Mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

Stāsta par savu pieredzi materiālu izmantošanā. 

Stāsta par labas un sliktas rīcības piemēriem, prognozēto iespējamās sekas. 

Turpina ritmisku rindu pēc nosacījuma (skaits, krāsa, forma, lielums).Vēro dažādus uzvedības 

modeļus. 

Iepazīstas ar izglītības iestādes un grupas nosaukumuvai numuru 

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

Pēc teksta klausīšanās meklē atbildes uz jautājumiem,izmantojot attēlus, vārdu kartes. 

Skaidro, kāpēc ir svarīga tīrība un kārtība 

Skolotāja darbība: 
Aicina salīdzināt, piemēram, stikla, plastmasas un papīra glāzesun pastāstīt par novēroto. 

Piedāvā rakstīt, piemēram, smiltīs, uz papīra vai gaismas galda neierobežotā un ierobežotā 

laukumā. 

Palīdz saskatīt ritmu apkārtējā vidē, dabā, kustībās. 

Piedāvā turpināt jau iesāktu ritmisko rindu vai citu sakārtojumu. 

Pārrunā, kāpēc grupai un iestādei nepieciešams nosaukums;kas un kāpēc strādā izglītības iestādē; 

kādas telpas ir izglītībasiestādē un kādam nolūkam tās paredzētas; kādi notikumi irpalikuši 

atmiņā 

Aicina atcerēties un pateikt, kādi drošības noteikumi jāievēro,strādājot ar izvēlētajiem 

materiāliem un tehnoloģiskajiempaņēmieniem. 
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Stāsta pasakas, stāstus ar uzskati un bez tās. 

Seko, lai ikdienā bērni ievērotu personīgo higiēnu, vajadzībasgadījumā sniedz palīdzību. 

 

Rīta rosme: 

 
 Vingrinājums "Smaidiet saulei".Sākuma stāvoklis: stāvot, kājas nedaudz viena no otras, rokas uz 

pleciem. Paceliet labo kāju un izstiepiet labo roku uz priekšu un uz augšu, smaidiet. Atgriezties 

sākuma stāvoklī. Atkārtojiet tās pašas kustības ar kreiso roku un kāju. Atgriezties sākuma stāvoklī. 

Atkārtojiet 3 reizes.  Padoms bērniem: "Uzmanīgi, skaidri izpildiet uzdevumu: vienlaikus 

rīkojieties ar labo roku un labo kāju." 

 

 Vingrinājums "Spēlē ar sauli".Sākuma stāvoklis: sēdus, kājas saliektas pie ceļgaliem, rokas 

satver ceļgalus. Pagrieziet ķermeni, pakāpjoties kājām, 360 grādos. Atgriezties sākuma stāvoklī. 

Atkārtojiet 5 reizes. 

 

 Vingrinājums "Spēlē ar saules stariem".Sākuma stāvoklis: sēdus, kājas kopā, rokas uz leju. Kājas 

viena no otras, plaukstas aplaudē uz ceļiem. Atgriezties sākuma stāvoklī. Atkārtojiet 6 reizes. 

 

 Vingrinājums "Atpūta saulē".Sākuma stāvoklis: guļus uz muguras, kājas saliektas pie ceļgaliem 

un piespiestas pie krūtīm. Rullējiet labajā pusē. Atgriezties sākuma stāvoklī.  Rullējiet uz kreiso 

pusi. Atgriezties sākuma stāvoklī. 3 reizes katrā virzienā. 

 

 Vingrinājums "Bērni ir dzīvespriecīgi."Sākuma stāvoklis: kājas kopā, rokas uz jostas. 10 lēcieni, 

2 pietupieni. Atkārtojiet 3 reizes. Padoms bērniem: "Lekt augstu, viegli." 

 

 Vingrinājums "Spēcīgi mazuļi."Sākuma stāvoklis: sēžot uz krēsla, kājas nedaudz viena no otras, 

rokas uz sāniem. Pieceliet rokas uz pleciem. Atgriezties sākuma stāvoklī. Atkārtojiet 5 reizes. 

Temps ir mērens. 

 

 Vingrinājums "Gudrie mazuļi".Sākuma stāvoklis: sēdēšana uz krēsla, kājas nedaudz viena no 

otras, rokas uz jostas. Paliecieties vienā virzienā. Atgriezties sākuma stāvoklī. Liecies otrā 

virzienā. Atgriezties sākuma stāvoklī. 3 reizes katrā virzienā. Temps ir mērens. 

 

 Vingrinājums "Lāči atpūšas."Sākuma pozīcija: sēžot uz krēsla, kājas nedaudz viena no otras. 

Kreisās nāsis ieelpojot, labā nāss ir aizvērta. Ar labo nāsi izelpojot, kreisā ir aizvērta. Atkārtojiet 3 

reizes. 

 

 Vingrinājums "TrickyBears".Sākuma stāvoklis: stāvot, ar rokām turiet krēsla aizmuguri. 

Apsēdies. Atgriezties sākuma stāvoklī. Atkārtojiet 5 reizes. Temps ir lēns. 

Padoms bērniem: "Cieši turiet krēsla aizmuguri. 

 Vingrinājums "Smieklīgi lāči".Sākuma stāvoklis: stāvot blakus krēslam, rokas uz jostas. 

Pārmaiņus ar soļošanu 8 reizes palecies netālu no krēsla. Atkārtojiet 2 reizes. 
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Eksperimenti 

Ar ziepēm darbināma laiva 

 

 plastmasas piena paka vai kartona tetrapaka 

 šķēres 

 sekla cepam panna 

 auksts ūdens 

 koka irbulis 

 mazgājamais līdzeklis 

 Eksperimenta gaita: 

 

No piena pakas izgriež taisnstūrveida formā laivu 2cm x 3cm. Tā būs laiva, tāpēc to var censties 

izgriezt laivai līdzīgākā formā. Cepam pannā lej ūdeni. Liek ‘’laivu’’ ūdenī. Irbuli iemērc 

mazgājamā līdzeklī un saziepēto irbuļa galu liek ūdenī aiz laivas.  ‘’Laiva’’ šādā veidā bēgs no 

saziepētā irbuļa dažas reizes, pēc tam jānomaina ūdens, lai turpinātu. 

 
 

 

Lavas lampa 

 

 liela glāze vai plastmasas pudele 

 eļļa 

 ūdens 

 pārtikas krāsviela 

 putojoša vitamīnu tablete 

 

Eksperimenta gaita: 

 

Trešdaļu pudeles vai glāzes piepilda ar ūdeni. Atlikušo daļu piepilda ar eļļu līdz glāze vai pudele 

gandrīz pilna.Mazliet pagaida, līdz eļļa un ūdens atdalās.Piepilina dažus pilienus krāsvielas un 
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pagaida, līdz ūdens maina krāsu. Putojošo tableti pārlauž uz pusēm un iemet pudelē. Pēti, kā nupat 

izveidotā lavas lampa darbojas! Pievieno vēl tabletes gabaliņus, lai šķidrums ar tiem turpina 

reaģēt. 

 
 

Sarkanākāpostaeksperiments 

 

 3-4 sarkanā kāposta lapas 

 blenderis 

 silts ūdens (400ml) 

 siets 

 krūze  

 glāzes 

 testēšanas vielas: citrona sula, etiķis, cepamā soda, mazgājamais līdzeklis, piens, šampūns. 

 

Eksperimenta gaita: 

 

Saplēstas kāposta lapas liek blenderī. Tās pārlej ar siltu ūdeni. Blenderē, līdz ūdens kļūst tumši 

violets. Virs krūzes liek sietu un caur to lej sablenderēto šķidrumu. Lej apmēram 50ml violetā 

šķidruma glāzē un pievieno nedaudz etiķi. Šķidrums mainīs krāsu! Izmēģini arī pārējās vielas, 

lejot atsevišķā glāzē violeto šķidrumu un pievienojot, piemēram, citrona sulu. Vēl kāds variants: 

atsevišķā glāzē ielej nedaudz sablenderēto kāposta šķidrumu un caur salmiņu pūt tajā burbuļus. 

Aptuveni pēc minūtes šķidrums arī mainīs krāsu. 
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