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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:  Kas notiek kosmosā? 
 

22.02.2021.-26.02.2021. 

 

Ziņa bērnam: Kosmoss ir visuma tukšais apvidus ārpus astronomisko objektu atmosfēras. 

Sasniedzamais rezultāts: Spriež par debess ķermeņu kustību, spožuma un novietojuma attiecībā pret 

vērotāju izmaiņām diennakts un gada laikā. 

Vērtības un tikumi: 

Darbs  

Cilvēka cieņa  

Ģimene  

Latviešu valoda  

Atbildība  

Laipnība  

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 

 

Mērķtiecība  

Uzņēmība  

Centība  

Drosme  

Taisnīgums  

Latvijas valsts 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

• Novēro debess ķermeņus, stāsta par novēroto. (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) 

 

Matemātikas mācību joma 

 

• Salīdzina priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus vairāk, 

mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. (3. posms) 

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

• Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu un vienojas par kopīgu mērķi. (3. posms) 

 

Tehnoloģiju mācību joma 

 

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

 

Valodu mācību joma 

 

• Lasa vārdus, saprot izlasīto. (3. posms) 

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

rīcību. (3. posms) 

•  

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 

• Saskata iespējamos traumu gūšanas veidus un ievēro drošības noteikumus, pārvietojoties, 

pārvarot šķēršļu joslu, pārvietojot priekšmetus. (3. posms) 
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Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

 

• Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 

Digitālās prasmes. 

• Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās 

ierīces. 

 

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

 

• Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 
 

Pašvadīta mācīšanās. 

 

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

            Pilsoniskā līdzdalība. 

 

• Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro 

tos. 

 

Sadarbība. 

 

• Palīdz un pieņem palīdzību. 

• Izsaka savas domas un jūtas. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

• Vēro un saskata izmaiņas diennaktī (gaišs/tumšs, auksts/silts, kluss/skaļš). 

• Turpina ritmisku rindu pēc nosacījuma (skaits, krāsa, forma, lielums). 

• Vēro dažādus uzvedības modeļus. 

• Pauž savu attieksmi par vēroto. 

• Stāsta par drošības noteikumiem. 

• Griež ar šķērēm dažādas kvalitātes papīru un tekstilmateriālus, ievērojot drošību. 

• Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par sevi un darbībām, kuras veic. 

• Jautā par ikdienā piedzīvoto. 

• Izvēlas sev interesējošu aktivitāti. 

• Kopā ar citiem piedalās kustību rotaļās. 
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Vecāku darbība: 

• Organizē pastaigas dažādos laik apstākļos un diennakts daļās. 

• Rosina stāstīt par novēroto . 

• Piedāvā turpināt jau iesāktu ritmisko rindu vai citu sakārtojumu. 

• Pievērš uzmanību labas un sliktas rīcības piemēriem ikdienas situācijās. 

• Darbojas kopā ar bērnu, demonstrē tehnoloģiskos paņēmienus, darbību secību, komentē savas 

darbības. 

• Ikdienā runā nesteidzīgi, skaidri un saprotami izrunājot vārdus. 

• Piedāvā fiziskās aktivitātes atbilstoši bērna prasmēm –individuāli, pāros un grupās. 
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Rīta rosme. 

 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. 

 

                                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w7dC_MnmiQY&t=29s 

 

 

   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M
https://www.youtube.com/watch?v=w7dC_MnmiQY&t=29s
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Lasīšanai: 

Burvis un viņa māceklis 

 

   Kāds piecpadsmit gadu vecs ķēniņa dēls, pa mežu skriedams, bija apmaldījies. Viņš tā staigāja pa mežu 

kādas divas dienas un būtu vēl ilgāki maldījies, kad nesatiktos ar kādu kungu, kas tam prasīja: "Vai proti 

rakstīt un lasīt?" 

 

Puika tam atteica: "Protu gan." - Kungs vairāk ar to nerunāja, bet gāja projām. 

Puika pārdomājis pie sevis, kādēļ tas prasījis: "Vai proti rakstīt un lasīt?" steidzās ar riņķi kungam priekšā 

un to riktīgi arī trāpīja. Kungs tam atkal prasa: "Vai māki rakstīt un lasīt?" 

Puika atbildēja: "Nē, kungs, es nemāku ne lasīt ne rakstīt." Kungs runāja tālāku: "Nu tad labi! Vai negribi 

nākt pie manis par kalpu? Es tev došu labi lielu lonu." 

 

Zēns atteica: "Kāpēc ne? Es jau meklēju saimnieku." 

 

"Nu tad nāc man līdzi," kungs atteica. Šis paņēma tam aiz rokas un tie abi acumirklī atradās pie kādas 

staltas pils ar dzelzu vārtiem. Kungs nelika ne rokas pie durīm, bet tikai uzsauca: "Atveries!" - Duris tūliņ 

skrēja skanēdamās vaļā. Viņi nu iegāja pilī un kungs tam rādīja lielu skapi pilnu ar grāmatām un sacīja: 

"Šās grāmatas tev katru dienu jānopucē un pēc numuriem atkal jāsaliek atpakaļ skapī, tas ir viss tavs darbs 

un cits nekas tev nebūs vairāk jādara." 

 

Puika bija gauži priecīgs par tik maz darba un tik lielu lonu, viņš nevien grāmatas glīti un smuki nopucēja 

un pēc kārtas salika, bet arī paskatījās, kas tur iekšā un palasījās. Pirmajā grāmatā viņš uzgāja rakstus par 

burvju skunsti, kur bija lasāms, kā kustoņi var pārvērsties par cilvēkiem. Tas nu arī šos vārdus izmācījās no 

galvas. Otrā grāmatā atrada skunsti, kā var palikt par zirgu. Šos vārdus viņš arī izmācījās no galvas. Viņš tā 

ar laiku visas grāmatas izgāja cauri un izmācījās palikt (pārvērsties), par ko vien tik gribēja. Nu puika arī 

nomanīja, ka viņa kungs cits nekas nav, kā tikai pats velns. 

 

Kad viņš visas grāmatas bija izmācījies un izprovējis, tad kādu dienu, lonu saņēmis, devās ceļā uz to pusi, 

kur tēva pils, kaut gan nezinādams, kur tā ir. Vells jau sen bija manījis, ka zēns prot lasīt, jo tas bija 

noskatījies, kā tas dažreiz pārvērtās gan par šo, gan par to. Kad nu puika nezinot bija aizgājis, tad viņš tam 

dzinās pakaļ. Puika, vellu ieraudzīdams, palika par ērzeli un skrēja, cik ātri vien varēdams. Tas nemaz 

nemanīja, ka vells tam pieskrēja, uzsēdās mugurā un sacīja: "Tagad es tevi apkalšu, kāpēc tu bēdzi no 

manis? Vai tu domāji, ka es nezinu, ka tu proti lasīt un rakstīt, un esi mani piemānījis?" 

 

   Puika gan lūdzās vellu, bet nevarēja to pielūgt. Vells viņu veda pie kāda kalēja un sacīja uz šo: "Apkal 

man šo zirgu, bet ar pudu smagiem pakaviem." 

 

   Kalējs gan to negribēja darīt, bet kad kungs tam uzmācās, tad arī viņš sāka kalt pakavus. Kamēr vells ar 

kalēju smēdē strīdējās, tamēr viens no zeļļiem izgāja ārā un palaida zirgu vaļā, jo viņam bija žēl tā zirga, 

pārdomājot, ka nabaga lops ar tik smagiem pakaviem drīz nobeigsies. Zirgs vaļā ticis, skrēja projām, ko 

vien jaudāja. Vells vēl labu brīdi apkavējās smēdē, kādēļ puikam labi izdevās paskrieties. 

 

   Kad nu kalējs bija uztaisījis pakavu un gāja ārā provēt, tad pie durīm paskatījies, teica kungam, ka zirga 

vairs neesot. Vells, to dzirdēdams, tā saskaitās, ka ārā skriedams izrāva duru stenderi un aiznesa lielu 

gabalu projām. Puika, vellu par labu gabalu redzēdams, palika par zaķi, un nu skrēja, ko jaudāja. Vells 

pārvērtās par kurtu un laida tam no pakaļas un nāca tam arvien tuvāki. Puika, nekur vairs nevarēdams 

sprukt, palika par putnu un laidās pa gaisu, vells atkal par ērgli un devās tam no pakaļas. 
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   Pēdīgi, kad vells vairs nebija simtu soļu tālumā, tad puika pārvērtās par gredzenu un iekrita kādas 

princeses kurvītī, ko tā, pa lauku cierēdama, nesa uz rokas. Princese, nogājusi mājā, atrada kurvītī zelta 

gredzenu un uzmauca to pirkstā. Par nakti gredzens novilkās no pirksta un palika par cilvēku, kad princese 

uzmodās, tad šis atkal uzspraudās pirkstā. 

 

   Reizu tam bija vīlies, jo šis bija domājis, ka princese aizmigusi, bet tā bija nomodā, viņa dzirdēdama pa 

istabu staigājam, sāka kliegt. Puika drīz, drīz bija atkal pirkstā un klusināja to, lai šī nekliedzot. Tā arī 

nomierinājās un drošāka palikusi, sāka prasīt, kas šis tāds esot? Puika atbildēja: "Es esmu tas gredzens, ko 

tu atradi savā kurvītī." 

 

   Viņš tai arī izstāstīja, ka šis esot kāda ķēniņa dēls jeb princis, kā tad ar vellu saticies, ko viņš darījis, un 

kā tad no vella izbēdzis. Princese gan vairs nekliedza, bet no lielas pārbīšanās saslima, un izlikās kā uz 

miršanu. Pēdīgi vells nāca par dakteri un apņēmās to izārstēt, paģērēdams par maksu tikai to gredzenu, kas 

tai pirkstā. Ķēniņš neko nezinādams, tam to apsolīja, lai tik izārstējot viņa meitu. 

 

   Naktī princese puikam visu izstāstīja, un vaimanādama izsaucās, ko nu lai darot? - Puika atbildēja: "Šis 

dakteris ir vells, bet kad tev gredzens ir jādod viņam, tad jādod. Bet tu dod šo viņam, tā ka tas nokrīt zemē, 

pati stāvi gluži uz vietas un nepakusties nemaz, gan tad būs labi." 

 

   Princese tad arī, gredzenu vellam dodama, izmeta zemē, tas atradās istabas vidū un palika par lielu auzu 

gubu. Vells to ieraudzījis, palika par tītaru un sāka ēst auzas cik spēdams, bet auzās cits nekas nebija kā 

puikas drēbes. Puika redzēdams vellu par tītaru pie auzām, palika par suni un nokoda vellu. 

 

   Tagad viņa niknais ienaidnieks bija beidzies, tas nu palika par cilvēku, rādījās pašam ķēniņam un tam 

izstāstīja, kas viņš tiešām esot. Puikas tēvs lielās žēlabās par viņu jau sen bija miris, tagad viņam vajadzēja 

tikt par ķēniņu. Tagadējais ķēniņš deva šim savu meitu par sievu, viņš ar savām skunstēm un gudrībām 

pārspēja visus savus ienaidniekus un sakrājās sev daudz mantas un bagātības. 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/b/burvis-un-vina-maceklis/ 

 

 

 

                                                     

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/b/burvis-un-vina-maceklis/
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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https://www.youtube.com/watch?v=-WMnDR1CkVI&vl=ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WMnDR1CkVI&vl=ru
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Eksperiments: 

 

 


