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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:  «Draudzēsimies!» 

 

08.02.2021-12.02.2021 

 

Ziņa bērnam: Draudzība – tās ir kopīgas intereses, abpusējas simpātijas, gatavība palīdzēt.   

Sasniedzamais rezultāts: Zina draudzības noteikumus un cenšas tos ispildīt, mācās risināt 

konfliktsituācijas izmantojot pieņemamus paņēmienus. 

Vērtības un tikumi: 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Laipnība 

 Tolerance 

 Mērķtiecība 

 Centība 

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: 

Dabaszinātņu mācību joma  

 Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina apkārtnē raksturīgo iežu un ūdens īpašības. 

(3. posms) 

           Matemātikas mācību joma 

 Izsaka pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās un skaitot to pārbauda. (3. posms) 

Valodu mācību joma 

 Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu. (3. posms)  

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

rīcību. (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) 

            Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

 Nosauc savas un cita emocijas (skumjas, bailes, izbrīns, pārsteigums) un mācās tās paust 

atbilstoši situācijai. (3. posms) 

           Tehnoloģiju mācību joma 

 Stāsta par savas ieceres nepieciešamību, risinājuma meklēšanu un izvēli. (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) 

 

Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

 Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

Digitālās prasmes. 

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

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

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

.Pašvadīta mācīšanās. 

 Atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, mācās pārvaldīt savu uzvedību. 

            Sadarbība 

 Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

             Pilsoniskā līdzdalība. 

 Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:  

 Darbojas ar  ūdeni un ledu, raksturo to. 

 Vēro pieaugušā piedāvātos priekšmetus un priekšmetu kopas. Izsaka pieņēmumu par to 

skaitu.Skaitot pārbauda savu pieņēmumu. 
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 Stāsta par savu pieredzi.Stāsta priecī¬¬gus atgadījumus, atceras reizes, kad ir sastrīdējies ar kādu 

vai bijis dusmīgs. 

 Atrod skaņai atbilstošo burtu un parāda to. 

 Veido dažādus radošus darbus grupas izrotašanai. Zīmē, glezno dažādas formas laukumos,izgriež, 

līmē. 

 Nosauc savas un cita emocijas.Mācās paust emocijas un pārvaldīt uzvedību. 

 Izsaka dažas idejas par nepieciešamajiem materiāliem un tehnoloģiskajiem paņēmieniem ieceres 

īstenošanai.Izvēlas vienu ideju savas ieceres īstenošanai. 

 Stāsta par iespējamām traumām, kuras var rasties,pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu.Ievēro 

drošības noteikumus, pārvietojoties 

Vecāku darbība: 

 Piedāvā pētniecībai ūdeni un ledu. Rosina pastāstīt par novēroto. 

 Aicina bērnu ikdienas situācijās izteikt pieņēmumu par skaitu un pārbaudīt to.Rosina 

argumentēt izteikto pieņēmumu: Kāpēc tu tā domā? 

 Rosina sarunu par draudzīguun nedraudzīgu rīcību. Uzdod jautājumus, lai bērns izteiktos 

skaidri un stāstī tu secīgi. 

 Rosina atrast skaņai atbilstošo burtu un parādīt to.Ja nepieciešams, palīdz bērnam un parāda 

vajadzīgo burtu. 

 Rosina meklēt un izvēlēties nepieciešamus materiālus  radošam darbām. 

 Pārrunā, kā cilvēks var savaldīt savas emocijas.Kopīgi modelē dažādas situācijas. 

 Rosina izdomāt vairāk par vienu ideju ieceres īstenošanai.Rosina izvēlēties vienu 

piemērotāko ideju. 

 Jautā par traumu gūšanas riskiem konkrētajā situācijā un bērna rīcību, lai izvairītos no 

traumām. 

 

Rīta rosme.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M - Rīta vingrojumi kopā ar jogitaspasakumi.lv  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M
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LASĪŠANAI: 
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Iepazīsīmies ar burtu G. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yl1sjEXB0Pc -  Pasaku ĀBECE. Burtiņš G.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yl1sjEXB0Pc%20-
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Буква  «Б» 
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Matemātika. 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperiments «Ziemas dekors». 

    Ziemas izklaide un dekors pagalmam. Aizpilldīt gaisa balonus ar ūdeni, pievienot krāsvielu vai guašas 

krāsas. Kad ūdens sasals- balonus noņemt.  
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