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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 

 

  

08.02.2021- 12.02.2021. 

Mēneša temats: Emociju pasaulē.Nedēļas temats:Draudzēsimies! 

 

Ziņa bērnam:       Cilvēks nevar dzīvot bez draugiem. 

Sasniedzamais rezultāts: . Cieņpilna attieksme pret draugiem. 

                                        

. 

Vērtības un tikumi:  

 Cilvēka cieņa 

 Darbs 

 Ģimene 

 Brīvība 

 Latviešu valoda 

 Daba 

 Atbildība 

 Centība 

 Līdzcietība 

 Mērenība 

 Solidaritāte 

 Taisnīgums 

 

 

 

 

 

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
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Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Ar pieaugušā atbalstu ievēro drošības noteikumus saskarsmē ar augiem, sēnēm un dzīvniekiem. (2. 

posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Runā skaitāmpantus un īsus dzejoļus. (2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, formas. (2. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Ievēro un salīdzina atšķirīgus cilvēku paradumus. (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Izsaka ideju savas ieceres īstenošanai un izvēlas materiālus. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Lasa savu vārdu un atsevišķus uzrakstus apkārtnē. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Pārvieto priekšmetus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem nosacījumiem: tver, padod, 

ripina, velk, stumj, met, sper. (2. posms) 

 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

 Sadarbība 

o Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

 

 Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

-Uztver saturu – klausās, atbild, jautā, atlasa materiālus, mēģina, praktiski darbojoties. 

- Mācās atpazīt savas emocijas, emocionālās situācijās rīkoties sev un citiem pieņemami, kā arī vērtēt savu rīcību.  

- Mācās paņemt mācību līdzekļus un citas lietas un nolikt atpakaļ tām paredzētajās vietās, piedalās mācību vides 

sakārtošanā. 

- Novērtē veiktās darbības, pamana, ja ir kļūdījies, un meklē iespēju labot kļūdas vai nepilnības. 

- Rada un īsteno radošā darba ieceri. 

- Vērot apkārtni, saskata dabas skaistumu, novēro dabas materiālu dažādību. 
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-Regulāri piedalās fiziskajās aktivitātēs . 

 Vecāku  plānotā darbība: 

 

- Pārrunā sasniedzamo rezultātu (kā, kur, ar kā palīdzību to izdarīt). 

- Rosina bērnu pašu novērtēt savu sniegumu pēc sākumā izvirzītajiem kritērijiem. 

- Piedāvā līdzdarboties ar grupas biedriem. 

- Iedrošina nākamajam patstāvīgajam darbam. 

- Attīsta prasmi vērot un izdarīt elementārus secinājumus. 

- Lieto tādus jautājumus, kas rosinātu bērnu atbildēt vairāk nekā ar vienu vārdu. 

- Sekmēt vēlmi piedalīties fiziskajās aktivitātēs. 

 

  

 

 

 

 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

*** 

Šodien tikai labas domas 

Un lai arī laba oma 

Neskādē ne sals ne sniegs 

Sejā redzams tikai prieks!  

*** 

Dzīve lai iet vienos smieklos, 

Biksiņās un gumijniekos. 

Buču Tev no sirds es sūtu, 

Lai ik dienu prieks vien būtu! 
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Покажи ка мне ладошки 

И похлопай ты немножко 

Хлоп- хлоп- хлоп, 

Хлоп- хлоп- хлоп. 

На меня теперь смотри (сделать любое движение) 

Точно всё ты повтори. 

Раз-два-три, 

раз-два-три. 

А теперь покажем ножки  

И потопаем немножко. 

Топ-топ-топ,  

Топ-топ-топ. 

Покажи мне ручки, ножки, 

Ими поиграй немножко  

(произвольные движения руками и ногами) 

Раз-два-три, раз-два-три. 

 

 

 

Sasveicināšanās pantiņi 

 

*** 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Laburītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 

*** 

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) 
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Idejas radošai darbībai. 
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   Lasīšanai: 
 

Дружба. 
 

Сидели мы как-то с братом зимой в комнате и глядели на двор в окно. А на дворе, у забора, вороны и галки копались в 

мусоре. 

Вдруг видим — прилетела к ним какая-то птица, совсем черная, с синевой, а нос большой, белый. Что за диво: ведь это 

грач! Откуда он зимой взялся? Глядим, ходит грач по помойке среди ворон и прихрамывает немножко — наверное, 

больной какой-нибудь или старый; улететь на юг не смог с другими грачами, вот и остался у нас зимовать. 

Потом каждое утро повадился грач к нам на помойку летать. Мы нарочно хлебца ему покрошим, каши, творожку от обеда. 

Только мало ему доставалось: всё, бывало, вороны поедят — это уж такие нахальные птицы. А грач тихий какой-то 

попался. В сторонке держится, всё один да один. Да и то верно: своя братия улетела на юг, он один остался; вороны — ему 

компания плохая. Видим мы, обижают серые разбойницы нашего грача, а как ему помочь, не знаем. Как его покормить, 

чтоб вороны не мешали? 

День ото дня грач становился всё грустнее. Бывало, прилетит и сядет на забор, а спуститься на помойку к воронам боится: 

совсем ослаб. 

Один раз посмотрели мы утром в окно, а грач под забором лежит. Побежали мы, принесли его в дом; он уж еле дышит. 

Посадили мы его в ящик, к печке, попонкой закрыли и дали всякой еды. 

Недели две он так у нас просидел, отогрелся, отъелся немножко. Думаем, как же с ним дальше быть? Не держать же его в 

ящике всю зиму! Решили опять на волю выпустить: может, он теперь покрепче будет, перезимует как-нибудь. 

А грач, видно, смекнул, что мы ему добро сделали, значит, нечего людей и бояться. С тех пор целые дни так вместе с 

курами во дворе и проводил. 

В это время жила у нас ручная сорока Сиротка. Мы её ещё птенцом взяли и выкормили. Сиротка свободно летала по 

двору, по саду, а ночевать возвращалась на балкон. Вот видим мы — подружился наш грач с Сироткой: куда она летит, 

туда и он за ней. 

Однажды глядим — Сиротка на балкон прилетела, и грач тоже вместе с ней заявился. Важно так по столу разгуливает. 

А сорока, будто хозяйка, суетится, вокруг него скачет. 

Мы потихоньку высунули из-под двери чашку с мочёным хлебом. Сорока прямо к чашке, и грач за ней. 

Позавтракали оба и улетели. Так они каждый день начали на балкон вдвоём прилетать — кормиться. 

…Прошла зима, вернулись с юга грачи, загалдели в старой берёзовой роще. По вечерам усядутся парочками возле гнёзд, 

сидят и переговариваются, будто дела свои обсуждают. Только наш грач не нашёл себе пары, по-прежнему всюду летал за 

Сироткой. А под вечер сядут они возле дома на берёзку и сидят рядышком, близко так, бок о бок. 

Посмотришь на них и невольно подумаешь: значит, и у птиц тоже дружба бывает.  

Draudzības spēks. 
 

Līdzās citām puķēm pašā dobes malā izdzina savu pirmo asniņu puķuzirnītis. Viņš ļoti priecājās par silto sauli, kas 

glāstīja zemi, tā atmodinādama tajā dusošos visbrīnišķīgākos augus.  

   — Cik skaista ir pasaule! — priecājās mazais puķuzirnītis un ar nepacietību sāka gaidīt to dienu, kad viņš izaugs un 

varēs atraisīt pirmos ziedus. Puķuzirnītis pats vēl nemaz nezināja, kādā krāsā tie būs.  

https://russkie-skazki.larec-skazok.ru/druzhba
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   Bet vārpata, paslēpusies dziļi zemē, draudēja:  

    — Vai tu, tāds nieka knēvelis, domā izaugt garāks par mani un uzziedēt? Nekā nebūs!  

   Vārpata ātri sazēla un ar savu biezo ceru aizēnoja puķuzirnīša maigās lapiņas. Drīz vien puķuzirnītis sauli nemaz vairs 

nespēja saskatīt.  

   — Redzi nu! — smējās ļaunā vārpata. — Tā tu iznīksi, un neviens pat nezinās, ka tu esi bijis pasaulē!  

   — Cik briesmīgi! — izmisa puķuzirnītis. — Vai tiešām es nekad vairs neredzēšu mīļo sauli un man būs jāmirst 

neuzziedējušam?...  

   Te līdzās puķuzirnītim ierunājās kāda klusa, laipna balss:  

   — Nebēdājies neko, puķuzirnīt! Gan tu vēl uzziedēsi. Tikai atbalsties pret mani! Es tev palīdzēšu izrauties ārā no 

vārpatas kuplā cera.  

   Runātāja bija saulgrieze. Arī viņa vēl nebija izaugusi, tomēr tās lapas jau bija lielas un platas un kāts stingri turējās 

zemē.  

    Puķuzirnītis paklausīja un apvija savas tievās rociņas ap stalto saulgriezes stāvu. Ar katru dienu saulgrieze auga 

augumā, bet kopā ar vinu stiepās arī puķuzirnītis.  

   Drīz vien tie abi jau bija pārauguši visas citas puķes.  

   Tad kādu dienu saulgrieze atraisīja brīnišķīgu dzeltenu ziedu. Tas bija tik liels un košs, ka pirmajā mirklī puķuzirnītis 

to noturēja par pašu sauli.  

    — Cik tu esi skaista! — priecājās puķuzirnītis.  

   — Arī tu esi skaists, — sirsnīgi sacīja saulgrieze. Tiešām — arī puķuzirnītis bija sācis ziedēt. Kā mazi zīda taureņi 

viņa zariņos sārtojās ziedi. Un cik tie saldi smaržoja!  

   No malu malām salaidās saulgriezi apsveikt bites un taureņi. Viņi visi priecājās par tās krāšņumu un ne tikai par to 

vien. Viņi apbrīnoja arī mazo puķuzirnīti, kas tgagad droši bija pacēlies pretī saulei un sakuplojis košos ziedos.  

   Bet vārpata vai slāpa nost aiz dusmām, ložņādama turpat pie puķuzirnīša kājām. Tomēr viņa vairs nespēja nodarīt tam 

nekā ļauna.  

   - Cik jauki dzīvot pasaulē, ja tev blakus ir labs draugs! Stāstīja bitēm un taureņiem laimīgais puķuzirnītis.  

 

 

 

Eksperimenti:  
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Простые опыты и эксперименты для дошкольников 

 

Маленькие дети – прирожденные исследователи. В этой статье мы подготовили для Вас подборку 

занимательных опытов для детей дошкольного возраста. Простые в исполнении эксперименты с 

использованием подручных материалов не только приводят в восторг каждого малыша, но и развивают 

любознательность, творческие способности, учат устанавливать причинно-следственные связи, расширяют 

представление о мире и свойствах веществ. 

Техника безопасности 

Чтобы проведение опыта не было ничем омрачено, очень важно соблюдать правила безопасности: 

1. Все эксперименты должны проводиться только под присмотром взрослого; 
2. Желательно использовать исключительно безопасные для детей материалы; 
3. Не разрешайте малышу трогать руками вещества, которые могут представлять опасность, наклоняться над 

реагентами; 
4. При необходимости нужно использовать защитные приспособления (очки, перчатки, маски); 

 Для защиты мебели можно использовать плетку или скатерть.  

 Крашеные цветы. Для этого опыта лучше всего подойдут белые цветы или листья салата. Поставьте 

срезанный цветок в воду и добавьте в нее пищевой краситель. Через некоторые время можно будет 
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увидеть, как лепестки окрасятся. Также можно попробовать разрезать стебель вдоль на несколько частей, 

а потом каждую из них поместить в воду разного цвета. Тогда ваш цветок получится еще эффектнее! 

Этот эксперимент доказывает, что растение «пьет воду». 

 

5.  

Распускающийся цветок. Вырежьте из цветной бумаги несколько цветов с продолговатыми лепестками. Затем 

согните их или закрутите при помощи карандаша к центру. Если бросить цветы в воду, то бутоны в скором 

времени раскроются, так как намокшая бумага становится тяжелее. С помощью этого опыта можно показать 

малышу, что растениям для жизни нужна вода. 
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Idejas laika pavadīšanai: 

 

Интеллектуальные игры  

 

На случай, если вы замерзли на улице и не желаете больше высовывать нос за порог, скоротать время помогут 

коллективные игры в «Монополию», «Лото», «Ассоциации», «Мафию», «Uno» и так далее. Не стоит сбрасывать 

со счетов старые-добрые шашки, домино и шахматы. Даже от картежной игры в «Дурака» в приятной компании 

вы получите массу удовольствия и заряд положительных эмоций. Если дома у вас нет такого арсенала 

настольных игр, то можно посетить популярные сегодня анти-кафе или тайм-кафе. Кстати, кроме мозгов, можно 

поразмять и свои мышцы, сыграв, например, в Твистер. Эта простая веселая игра скрутит вас самым 

необычайным образом и оставит много классных воспоминаний как у участников, так и у зрителей. 

 

Кулинарный эксперимент. 

 Один из беспроигрышных вариантов на счет того, чем заняться в свободное время – приготовить что-нибудь 

вкусненькое для всей семьи. Освойте для себя новое и сложное блюдо, для приготовления которого потребуется 

несколько пар рук. При помощи членов семьи вы гарантируете родным и близким не только занимательное 

времяпрепровождение, но и необычное угощение. 
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. 

 

 

 

 

Прогулка-фотосессия  

 

Зимой в парках такая красота, что не описать словами! Такое непременно нужно фиксировать на фото. Поэтому, 

отправляясь на прогулку после снегопада, обязательно захватите с собой фотоаппарат. Снежные лесные 

пейзажи так вдохновляют, что вы неминуемо получите много идей для снимков и море позитива. Причем иметь 

особых навыков для таких фотографий не обязательно: стоит лишь оказаться в заснеженном лесу, и природа 

сама подскажет вам нужный ракурс. 9. Домашний кинотеатр Еще одна идея для домашнего отдыха – 

совместный просмотр фильмов или сказок. Но на этот раз нам понадобится не ТВ-экран, а… простынь, темная 

комната и источник света. В один из выходных вы можете устроить дома настоящий театр теней. Марионетки 

можно изготовить из бумаги или картона, или использовать в качестве действующих персонажей тени от рук. 

Фигурки и сюжеты можно подсмотреть в интернете. А если возиться с этим вам лень (а такое случается), то 

задачу можно облегчить, воспользовавшись средствами современной техники: скачать интересный фильм и 

посмотреть его, укрывшись пледом. 
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Darba lapas: 
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