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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: "Pavasaris klāt".  

Nedēļas temats: "Notikumi starp ziemu un pavasari". 

 

01.03. -05.03.2021. 

Ziņa bērnam:       Pavasarī daba mostas, atgriežas putni. 

Sasniedzamais rezultāts:  Vērot un stāstīt par agrīnās pavasara izmaiņām. 

                                        

Vērtības un tikumi:  

 

• Daba 

• Darbs 

• Ģimene 

• Latviešu valoda 

• Atbildība 

• Drosme 

• Centība 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

• Dabaszinātņu mācību joma 

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

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 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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Izmanto mākslinieciskajā darbībā dažādus materiālus un tehniskos paņēmienus. (1. posms)  

 

• Matemātikas mācību joma 

 

Praktiskā darbībā atlasa priekšmetus pēc kopīgām un atšķirīgām pazīmēm. (1. posms)  

 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

Izrāda vēlmi veikt kādu darbību kopā ar citiem. (1. posms)  

 

• Tehnoloģiju mācību joma 

 

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

 

• Valodu mācību joma 

 

Sarunā pasaka un atkārto dažus biežāk dzirdētus vārdus (maz. t.). (1. posms)  

 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 

Pārvietojas vidē sev pieņemamā veidā, izmantojot vides un pieaugušā piedāvātās iespējas: soļo,  

skrien, rāpo, lien, veļas, lec, mācās noturēt līdzsvaru. (1. posms) 
 

Caurviju prasmes 

• Digitālās prasmes 

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

• Jaunrade un uzņēmējspēja 

  Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

• Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

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

Pašvadīta mācīšanās 

Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

• Pilsoniskā līdzdalība 

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

• Sadarbība 

       Mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību. 
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Bērna plānotā darbība:  

  

Valodu mācību joma: Patstāvīgi savā runas tempā atkārto dzirdētos vārdusvai vārdu savienojumus. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Aicina citu bērnu iesaistīties spēlē vai kādā darbībā. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Pēta piedāvātos materiālus un piederumus 

telpās un dabasvidē. 

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

lietus,  varavīksne, vējš. 

Matemātikas mācību joma: Parāda priekšmetus pēc nosacījuma, piemēram, mazusun lielus, apaļus un 

stūrainus, raibus un vienkrāsainus. 

Tehnoloģiju mācību joma: Ver nelielus priekšmetus uz stieples, kociņa, auklas. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Rāpo un veļas pa dažādām virsmām (arī slīpām). 

  

Skolotāja plānotā darbība: 

  

Valodu mācību joma: Izmanto tekstu – skaitāmpantu, dzejoli, dziesmu, grāmatu, rotaļu,kurā ir aktuālais 

vārds, un aicina to atkārtot kopā un patstāvīgi. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Novēro bērna darbību, mudina iesaistīties, sadarboties ar citiem. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Demonstrē un piedāvā izmēģināt dažādus 

materiālusun tehniskos paņēmienus. 

Dabaszinātņu mācību joma: Pievērš bērna uzmanību dabas parādībām, nosauc tās un aicinasajust ar 

dažādām maņām; palīdz īsi raksturot, piemēram,slapjš, skaļš. 

Matemātikas mācību joma: Aicina atrast priekšmetu pēc noteiktas pazīmes, piemēram, lielu,mazu, 

vienkrāsainu. 

Tehnoloģiju mācību joma: Rosina veikt darbības ar sīkiem priekšmetiem, piemēram, pārliktpupas citā 

traukā, skrūvēt vāciņus, izvērt stiepli vai auklu. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Rosina piedalīties organizētās kustību aktivitātēs. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

*** 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

*** 

Pulkstenīti, tiku taku, (kustinām rādītājpirkstus) 

Paklausies, ko es tev saku: (pieliekam rādītājpirkstu pie lūpām) 

Rītā labi skaļi zvani (viegli kratām rādītājpirkstu) 

Tā, lai pamodini mani! 

*** 

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.) 

 

*** 

Ручки потянули вверх, 

Словно там висит орех. (Потягивания — руки вверх.)Тянем в стороны потом, 

Словно обнимаем дом .(Потягивания — руки в стороны.) 

Ноги врозь, на пояс руки. 

Влево плечи разверни. 

А теперь направо. Ну-ка! 

Упражненье повтори. (Вращение туловищем в стороны.) 

А теперь пора попрыгать, 

Как лягушка: прыг-прыг-прыг. 

Кто устать боится мигом, 

Кто к зарядке не привык? (Прыжки на месте.)  
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 Idejas radošai darbībai 
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Lasīšanai: 

Krievu tautas pasaka "Как Весна Зиму поборола". 

Жила-была в одном селе Машенька. Сидела она под окном с берёзовым веретеном, пряла белый ленок и 

приговаривала: 

— Когда Весна придёт, когда талица ударится и с гор снега скатятся, а по лужкам разольётся вода, напеку 

тогда я куликов да жаворонков и с подружками Весну пойду встречать, в село погостить кликать-звать. 

Ждёт Маша Весну тёплую, добрую, а той не видать, не слыхать. Зима-то и не уходит, всё Морозы куёт; 

надокучила она всем, холодная, студёная, руки, ноги познобила, холод-стужу напустила. Что тут делать? 

Беда! 

Надумала Маша идти Весну искать. Собралась и пошла. Пришла она в поле, села на взгорочек и зовёт 

Солнце: 

Солнышко, Солнышко, 

Красное вёдрышко, 

Выгляни из-за горы, 

Выгляни до вешней поры! 

Выглянуло Солнце из-за горы, Маша и спрашивает: 

— Видело ли ты, Солнышко, красную Весну, встретило ли свою сестру? 

Солнце говорит: 

— Не встретило я Весну, а видело старую Зиму. Видело, как она, лютая, от Весны ушла, от красной 

бежала, в мешке стужу несла, холод на землю трясла. Сама оступилась, под гору покатилась. Да вот в 

ваших краях пристоялась, не хочет уходить. А Весна про то и не знает. Иди, красная девица, за мной, как 

увидишь перед собой лес зелен весь, там и ищи Весну. Зови её в свои края. 

Пошла Маша искать Весну. Куда Солнце катится по синему небу, туда и она идёт. Долго шла. Вдруг 

предстал перед ней лес зелен весь. Ходила ходила Маша по лесу, совсем заблудилась. Лесовые комарочки 

ей плечики искусали, сучки-крючки бока протолкали, соловьи уши пропели, дождевые капели голову 

смочили. Только присела Маша на пенёк отдохнуть, как видит — летит лебедь белая, приметливая, снизу 

крылья серебряные, поверху позолоченные. Летит и распускает по земле пух да перья для всякого зелья. 

Та лебедь была — Весна. Выпускает Весна по лугам траву шелковую, расстилает росу жемчужную, 

сливает мелкие ручейки в быстрые речки. Стала тут Маша Весну кликать-звать, рассказывать: 

— Ой, Весна-Весна, добрая матушка! Ты иди в наши края, прогони Зиму лютую. Старая Зима не уходит, 

всё Морозы куёт, холод-стужу напускает. 

Услышала Весна Машин голос. Взяла золотые ключи и пошла замыкать Зиму лютую. 

А Зима не уходит, Морозы куёт да посылает их наперёд Весны заслоны сколотить, сугробы намести. А 

Весна летит, где крылом серебряным махнёт — там и заслон сметёт, другим махнёт — и сугробы тают. 

Морозы-то от Весны и бегут. Обозлилась Зима, посылает Метель да Вьюгу повыхлестать Весне глаза. А 

Весна махнула золотым крылом, тут и Солнышко выглянуло, пригрело. Метель с Вьюгой от тепла да света 

водяной порошей изошли. Выбилась из сил старая Зима, побежала далеко-далеко за высокие горы, 

спряталась в ледяные норы. Там её Весна и замкнула ключом. 

Так-то Весна Зиму поборола! 

Вернулась Маша в родное село. А там уже молодая царица Весна побывала. Принесла год тёплый, 

хлебородный. 
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Osis. 

Pavasaris bija jau ceļā. Siltā Saules māmuliņa nosvīdusi strādāja, aizdzīdama auksto ziemu un bagātīgi 

apveltīdama vaiņadziņiem zilo vizbulīti, čakaraino pureni, kā arī citas agrās puķītes. Koki, redzēdami puķītes tā 

pošamies un rīkojamies, savā starpā norunāja, drīzi jo drīzi arī kādas veltes no mīļās Saules mamuliņas izlūgties, 

lai varētu līdz ar puķītēm drēbēs tērpties.  

Saule paklausīja koku lūgšanu un dāvināja ikvienam pa zaļai drānai, pieteikdama, lai katrs dāvāto drānu, pirms 

apvilcis, izaužot un izrakstot pēc savas patikšanas. 

Liepa, čakla meita būdama, jau otrā dienā apvilka zaļo zīža deķi, izauzdama savas lapas siržu izskatā. Smuidrais 

bērzs, redzēdams liepu tik jauki greznotu, ari sāka savas lapas siržu izskatā aust, jo cerēja tādā vīzē naigās 

meitiņas sirdi iemantot. Bet kādas bēdas pārņema berzu, kad liepa beidzot izstāstīja, ka nemīlot vis viņu, bet 

stipro ozolu. Bērzs savās bēdās nezināja cita nekā darīt, kā tikai žēli raudāt un tā tas raud vēl tagad katru 

pavasaru. Cilvēki nosaukuši viņa asaras par sulām. 

Drīz bija visi koki zaļos svārkos tērpušies; tik osis vien vēl stāvēja pliks un kails. Kad citi koki jautāja, kādēļ 

neapģērbjoties, tad šis it bēdīgs atbildēja: “Esmu neredzīgs! un tādēļ nezināju, vai ziemelis patiesībā ir projām 

jeb ne, jo baidos, ka bezkauņa nesaplosa dāvinatās svētku drēbes.” 

Tagad osis, citu pamudināts, gan sāka rosīgi un ātri plaukt, bet lapas steidzoties palika ļoti nepilnas un kantotas. 

Kad citi koki smējās par viņa ērmīgo apģērbu, tad šis neatteica nekā, bet nokaunējies apņēmās rudenī pie citiem 

brāļiem laikāki apvaicāties, lai atkal nepaliktu beidzamais pie svētku drēbju nolikšanas. Tā arī notika. Tikko 

ziemelis aukstāki sāka pūst, te osis jau jautāt jautāja: “Kaimiņ! vai rudenis jau klāt?” 

Zināt dabūjis, ka tepat esot jau aiz vārtiem, tas birr! birr! birr! nobira pirmais. Viņu tādēļ vēl šodien sauc par 

aklo koku. 

A.Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. 
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Eksperimenti:                                                            

 

http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/opyty_i_ehksperimenty_quot_vesennie_javlenija_v_prirode_quot/0-567 

 

 

  

http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/opyty_i_ehksperimenty_quot_vesennie_javlenija_v_prirode_quot/0-567
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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