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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: "Es piedalos".  

Nedēļas temats: "Vecīša cimdiņš" 

 

25.01.2021.-29.01.2021. 

Ziņa bērnam:       Darbus var darīt kopā.. 

Sasniedzamais rezultāts: Piedalās organizētās darbības kopā ar citiem bērniem. 

                                        

. 

Vērtības un tikumi:  

 

• Daba 

• Darbs 

• Ģimene 

• Latviešu valoda 

• Atbildība 

• Drosme 

• Uzņēmība 

 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

• Dabaszinātņu mācību joma 

                       Nosauc novērotās dabas parādības, piemēram, lietus, sniegs, varavīksne, vējš. (1. posms) 

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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• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

                 Runā skaitāmpantus. (1. posms) 

 

• Matemātikas mācību joma 

Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus viens, daudz. (1. posms) 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

            Saista sevi ar savu vārdu un ķermeni. (1. posms) 

• Tehnoloģiju mācību joma 

Satver sīkus priekšmetus un veic darbības ar tiem. (1. posms) 

• Valodu mācību joma 

          Nosauc pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības, ko veic pats un citi. (1. posms) 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs telpās un ārā, ievēro dienas režīmu. (1. posms) 

Caurviju prasmes 

• Digitālās prasmes 

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

ierīces. 

• Jaunrade un uzņēmējspēja 

              Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

• Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

            Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

• Pašvadīta mācīšanās 

           Patstāvīgi ģērbjas un kārto savas mantas. 

• Pilsoniskā līdzdalība 

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

• Sadarbība 

                               Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 
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Bērna plānotā darbība:  

  

Valodu mācību joma: Nosauc atsevišķus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Atsaucas uz savu vārdu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Klausās skaitāmpantus. 

Dabaszinātņu mācību joma: Vēro dabā dažādas dabas parādības un nosauc tās, piemēram, lietus, sniegs, 

sarma, vējš. 

Matemātikas mācību joma: Darbojas ar priekšmetiem – liek tos pa vienam kaudzē, grozā; konstatē, ka 

tagad ir daudz priekšmetu. 

Tehnoloģiju mācību joma: Iepazīst dažādus materiālus un sīkus priekšmetus tuvākajā apkārtnē un veic 

darbības ar tiem, piemēram, ieliek/izņem, ver, sprauž, skrūvē, atver/aizver. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Ieklausās pedagoga skaidrojumā par ikdienā 

paredzētajām darbībām. 

  

Skolotāja plānotā darbība: 

  

Valodu mācību joma: Pievērš bērna uzmanību konkrētai, ar ikdienas dzīvi saistītai darbībai; saka, ko 

pats vai kāds cits dara. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Uzrunā bērnu vārdā, ja vēlas izteikt lūgumu vai ierosinājumu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Runā skaitāmpantus, attēlojot teksta 

saturu ar kustībām, mīmiku, balss tembru. 

Dabaszinātņu mācību joma: Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos. 

Matemātikas mācību joma: Piedāvā vienu lielu un daudz mazu priekšmetu.  

Tehnoloģiju mācību joma: Piedāvā dažādus materiālus darbībām ar sīkiem priekšmetiem. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Paskaidro, ka ir noteikta kārtība, lai visi kopā justos 

labi. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

*** 

Eglīte lielāka, (paceļ rokas augšā) 

Es pati mazāka, (Nolaiž rokas.) 

Dod, māmiņ, maizīti, ( Izstiepj rokas uz priekšu, pavērš plaukstas uz augšu) 

Lai augu liela! ( Rokas ieliek sānos n pagrozās.) 

(Latviešu tautasdziesma.) 

 

*** 

Labrīt tev, (norāda ar abām rokām uz citiem) 

Labrīt man, (norāda ar abām rokām uz sevi) 

Labrīt manam kaimiņam! (paklana ar galvu pa labi, pa kreisi) 

*** 

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

 

 

*** 

Zaķi, zaķi, mazgā muti, ( Veic ar rokām mazgāšanas kustības.) 

Zaķi, zaķi, mazgā muti! ( Brīdinājuma kustības ar pirkstu.) 

Ja tu muti nemazgāsi, (Plati izpleš rokas.) 

Burkāniņu nedabūsi! 

( I. Gintere.) 
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   Idejas radošai darbībai 
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 Lasīšanai: 

 
 

https://www.sapnuguru.lv/sapnuguru/miegamice/pasakas/latviesu-tautas-pasaka-vecisa-cimdins-50  

 

https://nukadeti.ru/skazki/teremok 

 

https://ihappymama.ru/iq/zagadki/zagadki-pro-zhivotnyh/ 
 

                  Latviešu tautas pasaka "Vecīša cimdiņš" 

 

Dzīvoja sirms vecītis. Reiz aukstā ziemā viņš brauca uz mežu pēc malkas. Vecītim 

iegribējās aizdegt pīpīti. Kamēr viņš azotē meklēja pīpi, tabaku un šķiltavas, tikām 

pazaudēja vienu cimdiņu. 

   Muša, bēgdama no aukstuma, ierauga cimdiņu, ieskrien iekšā un sāk no prieka dancot. 

  Pelīte, bēgdama no aukstuma, pieskrien pie cimdiņa un jautā: «Kas te cimdiņā danco?» 

   «Es, pati mušu ķēniņiene. Bet kas tu esi?» 

   «Es esmu pelīte pīkstīte. Laid mani pasildīties!» 

   «Nu lien un sildies!» 

   Pelīte ielien cimdā, un abas ar mušu sāk dancot. 

   Zaķītis, bēgdams no aukstuma, ierauga cimdiņu, skrien klāt un jautā: 

   «Kas tai cimdiņā danco?» 

   Un abas dancotājas atsaka: «Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte. Bet kas tu tāds?» 

   «Es esmu zaķītis baltļipītis. Ielaidiet mani pasildīties!» 

«Labi, lien un sildies!» 

   Zaķītis ielien cimdā, un nu sāk visi trīs dancot. 

   Vilks, bēgdams no aukstuma, ierauga cimdiņu un jautā: «Kas tai cimdiņā danco?» 

   «Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis. Bet kas tu tāds esi?» 

   «Es esmu vilks strupausis. Ielaidiet mani pasildīties!» 

   «Labi, lien un sildies!» 

   Vilks ielien cimdiņā, un nu sāk visi četratā dancot. 

   Lācis, bēgdams no aukstuma, atrod cimdiņu un jautā: «Kas tur tai cimdiņā danco?» 

https://www.sapnuguru.lv/sapnuguru/miegamice/pasakas/latviesu-tautas-pasaka-vecisa-cimdins-50
https://nukadeti.ru/skazki/teremok
https://ihappymama.ru/iq/zagadki/zagadki-pro-zhivotnyh/
https://www.sapnuguru.lv/sapnuguru/miegamice/pasakas/latviesu-tautas-pasaka-vecisa-cimdins-50
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   «Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis, vilciņš strupausītis. Bet kas tu tāds esi?» 

   «Es —pats lielais pinka. Laidiet mani pasildīties!» 

   «Labi, lien un sildies.» 

   Lācis ielien cimdiņā, un nu visi piecatā sāk pa cimdiņu dancot. 

   Kur bijis, kur ne, atskrien gailis un aizdziedas: «Kikerigū!» 

   Dancotāji nobīstas un visi sāk ar spēku lauzties no cimdiņa ārā. Muša dodas uz ķēniņa pili, pelīte uz kartupeļu 

pagrabu,   zaķītis auzās, vilks krūmos, lācis mežā. 

   Skriedami saplēš vecīša cimdiņu. Un tā vecītis līdz šai dienai staigā ar vienu cimdiņu. 

Avots: pasakas.net 
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Рукавичка 

 

Шел дед лесом, а за ним бежала собачка. Шел дед, шел, да и обронил рукавичку. Вот бежит мышка, влезла в эту 

рукавичку и говорит: 

— Тут я буду жить. 

 

А в это время лягушка — прыг-прыг! — спрашивает: 

— Кто, кто в рукавичке живет? 

— Мышка — поскребушка. А ты кто? 

— А я лягушка — попрыгушка. Пусти и меня! 

— Иди. 

Вот их уже двое. Бежит зайчик. 

Подбежал к рукавичке, спрашивает: 

— Кто, кто в рукавичке живет? 

— Мышка — поскребушка, лягушка — попрыгушка. А ты кто? 

— А я зайчик — побегайчик. Пустите и меня! 

— Иди. 

Вот их уже трое. Бежит лисичка: 
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— Кто, кто в рукавичке живет? 

— Мышка — поскребушка, лягушка — попрыгушка да зайчик — побегайчик. А ты кто? 

-А я лисичка-сестричка. Пустите и меня! 

Вот их уже четверо сидит. Глядь, бежит волчок — и тоже к рукавичке, да и спрашивает: 

— Кто, кто в рукавичке живет? 

— Мышка — поскребушка, лягушка — попрыгушка, зайчик — побегайчик да лисичка-сестричка. А ты кто? 

— А я волчок — серый бочок. Пустите и меня! 

— Ну иди! 

Влез и этот. Уже стало их пятеро. Откуда ни возьмись, бредет кабан: 

— Хро-хро-хро, кто в рукавичке живет? 

— Мышка — поскребушка, лягушка — попрыгушка, зайчик — побегайчик, лисичка-сестричка да волчок — 

серый бочок. А ты кто? 

— А я кабан — клыкан. Пустите и меня! 

Вот беда, всем в рукавичку охота. 

— Тебе и не влезть! 
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— Как-нибудь влезу, пустите! 

— Ну, что ж с тобой поделаешь, лезь! 

Влез и этот. Уже их шестеро. И так им тесно, что не повернуться! 

А тут затрещали сучья: вылезает медведь и тоже к рукавичке подходит, ревет: 

 

 

— Кто, кто в рукавичке живет? 

— Мышка — поскребушка, лягушка — попрыгушка, зайчик — побегайчик, лисичка-сестричка, волчок — серый 

бочок да кабан — клыкан. А ты кто? 

— Гу-гу-гу, вас тут многовато! А я медведюшка — батюшка. Пустите и меня! 

— Как же мы тебя пустим? Ведь и так тесно. 

— Да как-нибудь! 

— Ну уж иди, только с краешку! 

Влез и этот. Семеро стало, да так тесно, что рукавичка того и гляди, разорвется. 

А тем временем дед хватился — нету рукавички. Он тогда вернулся искать ее. А собачка вперед побежала. 

Бежала, бежала, смотрит — лежит рукавичка и пошевеливается. Собачка тогда: 

— Гав-гав-гав! 
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Звери испугались, из рукавички вырвались — да врассыпную по лесу. 

 

А дед пришел и забрал рукавичку. 
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Eksperimenti:                                                            

Цветные тоннели в ледяной глыбе 

Нам понадобится достаточно большой кусок льда (я заморозила, полную миску воды), а также соль, пипетка 

и жидкая краска (мы использовали пищевые красители желтого, зеленого и синего цветов). 

Чтобы было легче извлечь замороженный лёд – облейте миску снаружи горячей водой. Теперь выкладываем 

лед на поднос или в большую миску. Даём ребенку соль и просим его посолить лед. 

Начинается самое интересное – вы услышите, как лёд трескается и увидите появляющиеся мелкие разломы 

внутри ледяной глыбы. Еще через какое-то время  соль начнет проедать более крупные ходы по этим 

разломам. 

 

Для наглядности используйте краску – капайте её на поверхность льда и она будет проникать во все мелкие 

трещинки и тоннели. Этот эксперимент можно продолжать достаточно долго, пока соль не разъест весь 

кусок льда. Вы получите потрясающее зрелище и массу впечатлений. А кроме того успеете поговорить о 

том, почему соль разъедает лед. 

Обратите внимание ребенка на то, что лед начал таять как только вы достали его из морозильной камеры, 

т.к. в комнате тепло. Когда посыпали солью – соль начала растворяться в воде на поверхности льда и 

получилась соленая вода, которая превращается в лед только при очень низких температурах. Например, 

10% раствор соли замерзает при температуре -13 градусов. Вот этот соленый раствор и начал быстро 

плавить лед. А разломы и треск появились из-за 

 

 Idejas laika pavadīšanai: 

https://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/led-i-sol1.jpg
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Darba lapas: 
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