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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:  " Kam lūgt palīdzību?’’ 

15.02.2021.-19.02.2021. 

 

Ziņa bērnam: Emociju izpausmes atšķiras un var ietekmēt citus. 

Sasniedzamais rezultāts: Nosauc savas emocijas, saprot, kas tas izraisa un cenšas pārvaldīt savu uzvedību. 

Bērni zina glābšanas dienesta numuru 112 un cenšas  to izmantot. 

 

Vērtības un tikumi: 

Brīvība 

Cilvēka cieņa 

Daba 

Darbs 

Ģimene 

Latviešu valoda 

Dzīvība 

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 izglītībasiestāde. 

Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Atbildība 

Drosme 

Laipnība 

Mērķtiecība 

Līdzcietība 

Uzņēmība 

Solidaritāte 

Taisnīgums 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma 

              Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina apkārtnē raksturīgo iežu un ūdens 

īpašības. (3. posms)  

  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)  

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

darba radīto pārdzīvojumu. (3. posms) 

Matemātikas mācību joma 

  Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva dažādas variācijas desmit apjomā. (3. posms)  

  Skaitu apzīmē ar tam atbilstošiem cipariem, raksta ciparus. (3. posms) 

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 Nosauc ārkārtas palīdzības izsaukumu  umuru 112 un skaidro, kuros gadījumos to 

nepieciešams izmantot. (3.posms) 

 

Tehnoloģiju mācību joma 

  Īsteno savu ieceri, ievērojot drošības attiecībā uz darba piederumu un instrumentu 

lietojumu. (3.posms) 

 

Valodu mācību joma 

  Raksta rakstītos burtus neierobežotā laukumā. (3. posms)  

  Piedalās sarunā,  nepārtrauc  runātāju. (3. posms)  

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. (3. posms)  
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  Saskata iespējamos traumu gūšanas  veidus un ievēro drošības noteikumus, 

pārvietojoties,    pārvarot šķēršļu joslu, pārvietojot priekšmetus. (3. posms) 

 Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja. 

 Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Digitālās prasmes. 
 Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informāccijas nesējus, tai skaitā digitālās 

ierīces. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

 Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēļoņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

  Mācās paveikt uzticēto pienākumu.  

  Plāno darbību, lai īstenotu ieceri. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

 Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešana, saprot, pieņem un ievēro 

tos. 

 Sadarbība. 

 Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli.  

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Uztvert jauno informāciju – klausās, vēro, atbild uz jautājumiem. 

  Atrod un nosauc apkārtējā vide burtus, kurus pazīst. 

  Salīdzina priekšmetus, lietojot jēdzienus - vairāk, mazāk, lielāks, mazāks. 

 Stāsta par savu dzīvesvietu un tuvākajā apkārtnē  esošajiem objektiem. 

 Stāsta par drošības noteikumiem. 

 Vēro un saskata izmaiņas dabā . 

  Griež ar šķērēm dažādas kvalitātes papīru. 

 Izvēlas sev interesējošu aktivitāti. 

Vecāku darbība: 

 Noskaidro bērna iepriekšējo pieredzi (ko bērns jau zina un prot). 

 Aicina apkārtnē  saskatīt zināmos burtus, vardus. 

 Aicina salīdzināt priekšmetus pēc lieluma un skaita. Skaitļa sastāvs. 

 Mudinā bērnu pastāstīt par savu dzīvesvietu un tuvākajā apkārtnē  esošajiem objektiem. 

  Rosina radīt kompozīcijas dažādos vizuālas mākslas veidos. 

 Pārruna ar bērnu darba ieceri. Piedāvā dažāda veida materiālus radošai darbībai 

 Darbojas kopā ar bērnu, komentē savas darbības. 

 Iedrošina bērnu darbībai - esot klāt, palīdzot izpildīt iesākto kustību uzdevumu. 
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Rīta rosme 

Rīta vingrošana ar Annu: 

https://www.youtube.com/watch?v=VwjbuiESO1U&list=PL_OcWkJocS67QTDp5-i73fd1RpBx-

_L6e&index=3 

 

              

              Skaitāmpanti: 

 

Viens, divi, trīs, 

Viss balts un tīrs. 

Trīs, četri, pieci, 

Apsnieg pļavas, meži. 

Septiņi, astoņi 

Puteņo puteņi. 

Deviņi, desmit 

Skriesim un leksim. 

Skaitāmais nav pārāk garš, 

Iznāk desmit sniegavīru marš. 

 

 

 

Ja tu redzi:                                    (Kustini rādītājpirkstu, brīdini.)                                              

Jumtā uguns skrien,                     (Parādi jumtiņu, tad izpildi viļņveidīgas kustības.)            

Zvani nulle viens.                        ( Uzliec rokas uz austīm, tad pirkstus  savelc dūrēs, iztaisno           

pirkstus) 

Ja tu redzi:                                       (Darbības atkārto) 

               Liesmas mežā lien, 

               Zvani nulle viens. 
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Буква  «Ж» 
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ЧТЕНИЕ 
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Iepazīsīmies ar burtu Ģ 
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LASĪŠANAI: 
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MATEMATĪKA 
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Idejas radošajai darbībai :
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EKSPERIMENTS: 
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