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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 
Izstrādāti, pamatojoties uz:Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu 

mācību īstenošanai vadlīnijam, 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 : Cilvēki veido attiecības ar citiem cilvēkiem. 

Sasniedzamais rezultāts: mācās veidot cieņpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem un rīkoties 

saskaņoti ar citiem. Lai sadarbotos,  mācās novērtēt savu un citu rīcību, saprotot, ko nozīme laba 

un ko – slikta rīcība. 

  

Vērtības un tikumi 

• Cilvēka cieņa 

• Darbs 

• Ģimene 

• Laipnība 

• Līdzcietība 

• Solidaritāte 

• Taisnīgums 

• Tolerance 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

• Dabaszinātņu mācību joma 

o Novēro debess ķermeņus, stāsta par novēroto. (3. posms) 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

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

pārdzīvojumu. (3. posms) 

• Matemātikas mācību joma 

o Pēc nosacījuma un radoši veido sakārtojumus, to skaitā ritmiskas rindas no priekšmetiem un 

ģeometriskajām figūrām. (3. posms) 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

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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o Skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas; vajadzības gadījumā sniedz emocionālu un praktisku atbalstu. (3. 

posms) 

• Valodu mācību joma 

o Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk lietojamus 

vārdus (maz. t.). (3. posms) 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. (3. posms) 

• Tehnoloģiju mācību joma 

o Tur un pareizā satvērienā lieto rakstāmpiederumus un darbarīkus. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes 

• Digitālās prasmes  

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

• Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

• Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

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

• Pašvadīta mācīšanās 

o Spēj paveikt darbību līdz galam. 

• Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

• Sadarbība 

o Palīdz un pieņem palīdzību. 

 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 
• Atrod un nosauc apkārtējā vidē burtus, kurus pazīst. 

• Stāsta par labas un sliktas rīcības piemēriem, prognozēto iespējamās sekas. 

• Mākslas darbos gūtās emocijas un idejas izsaka zīmējumā, gleznojumā, dziesmā vai kustību 

improvizācijā. 

• Raksturo novērotos debess ķermeņus dažādās diennakts daļas. 

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

• Zina, kā pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. Patstāvīgi izvēlas un lieto tos 

atbilstoši vajadzībai. 

• Ikdienā veido veselīga dzīvesveida ieradumus – izveļas veselīgu uzturu, dienas režīmu, regulāri 

piedalās fiziskajās aktivitātes un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 

  

Vecāku darbība: 
• Aicina attēlot burtu, izmantojot dažādus materiālus un nosaukt attēloto burtu. 

• Pievērš uzmanību labas un sliktas rīcības piemēriem ikdienas situācijas .Rosina novērtēt rīcību un 

prognozēt tās iespējamās sekas. 

• Rosina izteikt emocijas un idejas savā mākslinieciskajā darbībā. 

• Vērojot Sauli, pievērš uzmanību tās augstumam virs horizonta dažādas diennakts daļās. 

• Piedāvā turpināt jau iesāktu ritmisko rindu vai citu sakārtojumu. 

• Piedāvā bērnam daudzveidīgus rakstāmpiederumus, darbarīkus. Seko, kā bērns tos satver un lieto. 

Vajadzības gadījumā atgādina, kā tos pareizi satvert un lietot. 

• Aicina bērnu vērtēt, kurus ieradumus izdodas veidot viegli, kuri – sagādā grūtības. Uzslavē par 

veselīga dzīvesveida ieradumiem ikdienā. 
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Draudzībasspēks. 
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. 

   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. 

 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 
 
 

 
 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

     
 

 

 
 

 

 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 
 

 

 
 

 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

      
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 
 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 
 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 
 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 
 

 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

Idejas darbam ar burtu grāmatu: 

• Uzrakstiet vārdus žurnāls, žakete un citus no zemāk dotajiem. 

• Iezīmē vai ielīmē attēlus, kurā redzamā lieta sākas ar Ž. 

• No avīzes vai žurnāla izgriezt vārdus, ielīmēt tos grāmatā, apvilkt visus burtus Ž. 

• Rakstīt burtu Ž. 

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai: 

Noskaidrojiet, kas ir, ko nozīmē žirafe, žurka, žagata, žakete, žagari, žurnāls, žilete, 

žonglieris, žogs, žaunas, žalūzijas, žests. 

Aktivitātes kopā ar bērnu: 

Ž attēls. Noliek rindā 10 burtus, no tiem trīs Ž, trīs Z burtus. Bērnam iedod 12 pogas, tās vienādā 

skaitā jāuzliek uz Ž burtiem. Šajā spēlē var izmantot dažādus attēlus, tie jānoliek blakus tam 

burtam, kāds ir pirmais attēlā redzamās lietas nosaukumā. 

Lasītprasmes pašpārbaudes kartītes. Sagatavo kartītes, kurām vienā pusē ir attēls, otrā pusē 

rakstīts, kas attēlā redzams. Kartītes saliek kaudzītē tā, lai virspusē redzami vārdi, bērns izlasa 

vārdu un pats pārliecinās, vai izlasījis pareizi, apskatot attēlu. Visas kartītes liek divās kaudzītēs 

– pareizi izlasītās un tās, kuras lasot, bērns kļūdījies. Kartītes, kuras lasot kļūdījās, lasa vēlreiz. 

Ž šķīvis. Papīra šķīvja iekšpusē uzraksta burtu Ž. Uz šķīvja malām pielīmē attēlus, kuru 

nosaukumi sākas ar Ž vai nosaukumos ir Ž. Attēlus atrod žurnālos, avīzēs, reklāmu pielikumos. 

Idejas burta Ž apgūšanā: 

• Noskaidrojiet, kādus žurnālus lasa ģimenes pieaugušie, kādus bērni. 

• Iemācieties dziedāt šūpuļdziesmu “Aijā žūžū, lāča bērni”. 

• Noskaidro, kā zivis elpo, kas tām elpošanai nepieciešams. 

• Noskaidro, kur izmanto žņaugu. 

• Iemācieties žonglēt ar bumbiņām. 

• Apmeklējiet Brīvdabas muzeju, noskaidrojiet, kādi žogi pie mājām bija senatnē, 

pavērojiet, kādi žogi pilsētā un ciematos ir pie mūsdienu mājām. 

• Mācieties savas emocijas izteikt ar žestiem. Vērojiet, kā cilvēki žestikulē. 

• Noskaidrojiet, ko jūs varat izdarīt žigli. 

• Iemācies mēles mežģi! 

Šis žagaru saišķis nav mans žagaru saišķis. 

Glāžšķūņu rūķīši. 

Žuburaini žagari. 

Lasi: 

Ēd, ēdi, Jānīt, (bērna vārds) 

Neplāti muti, 

Ieskriesi žagata 

Ar visu ligzdu. 

Pēc gada izveda 
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Deviņus bērnus: 

Trīs melnus, trīs raibus, 

Trīs smuki baltus. (Latviešu tautas dziesma) 

Zaķīts ara tīrumā, 

Žagatiņa žadzināja. 

Ko žadzini, žagatiņa? 

Tā vīram jāstrādā. 

• Atmini mīklas un izdomā savas: 

Atslēga garāka par klēti. (Žagatas aste) 

Sieva skrien ar garu kārti pie muguras. (Žagata) 
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Детские игры на улице зимой. 
 

Сколько интересного можно сделать из следов на снегу! 

 

1. Рассказать ребенку про волков, которые в стае идут в след в след. Покажите, как делать 

такую дорожку, а потом поиграйте в догонялки, только, чур, кто голит - ловит 

убегающего аккурат след в след. 

 

2. Можно заготовить дома лапу Снежного человека, а потом оставлять следы на снегу и 

смотреть на реакцию прохожих. То-то они удивятся. Чем след будет больше - тем лучше. 

Выбирайте только плотный картон и крепите на ногу с помощью толстой веревки (у нас 

была резинка, и постоянно соскальзывала - но мы все-рано успели повеселиться!). 

 

3. Дети обожают рассматривать свои следы на снегу. Но можно подойти к делу 

педагогично. Распечатайте заранее следы разных животных и птиц и отправляйтесь в лес 

или парк. Предложите ребенку поискать на снегу следы и отгадать, чьи они? Рисунки ему 

помогут. 

 

4. Мальчишкам особенно понравится след трактора. Вы не знаете, как его делать? Проще 

простого – надо проложить «косичку» (смотрите фото)! 
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Мыльные пузыри на морозе. 

 
Неожиданно, но факт: пузыри можно выдувать и на морозе! И чем холоднее на улице, тем 

лучше эффект. Вы увидите, как на тонкой пленке воды начнут появляться ледяные 

иголочки! Возьмите из дома лупу (если она у вас есть), тогда ребенок увидит это снежное 

чудо вблизи. Лупа пригодится и при рассматривании снежинок: они такие разные и очень 

красивые! Особенно, когдаидетснегкрупнымихлопьями. 

 

 

 

 

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

 

 

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