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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 "Pastāsti man!" 

 

Nedēļas temats:  Notikumi starp ziemu un pavasari. 
 

01.03.2021.-05.03.2021. 

 

Ziņa bērnam: Pavasaris ir laiks , kad mostas daba. 

Sasniedzamais rezultāts: : Vērot un stāstīt par agrīnās pavasara izmaiņām. 

Vērtības un tikumi: 

Darbs  

Cilvēka cieņa  

Ģimene  

Latviešu valoda  

Atbildība  

Laipnība  

Mērķtiecība  

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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Uzņēmība  

Centība  

Drosme  

Taisnīgums  

Latvijas valsts 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

 Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā un 

laikapstākļiem. (3. posms) 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

 Runā dzejoļus; maina balss skaļumu un runas tempu atbilstoši dzejoļa saturam. (3. posms)  

Matemātikas mācību joma 

 Grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram, krāsas, lieluma, formas, nozīmes, 

materiāla. (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 

 Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu un vienojas par kopīgu mērķi. (3. posms) 

Valodu mācību joma 

 Jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu. (3. posms) 

 Izsaka savas vajadzības (maz. t.). (3. posms) 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. (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. 

 Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas.. 

Pašvadīta mācīšanās. 

 Ievēro dienas kārtību. 

 Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

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

tos. 

Sadarbība. 

 Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 

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

rīcību. 

 Mācās paust emocijas un pārvaldīt uzvedību. 

 Runā dzejoļus, mainot balss skaļumu, runas tempu. 

 Saista izmaiņas dabā, piemēram, slapjas vai sausas smiltisar konkrētu dabas parādību 

 Pēta uz lineāla centimetru iedaļas. 

 Vingrinās papīra locīšanā, lai locījuma līnija būtu taisnaun stingra 

 Ikdienā veido veselīga dzīvesveida ieradumus – izvēlas veselīgu uzturu, dienas režīmu, 

regulāri piedalās fiziskajās aktivitātēs un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 

Vecāka darbība: 

 

 Aicina bērnu pastāstīt par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto 

 Piedāvā rotaļas dažādu emociju atpazīšanai, nosauc emocijas 

 Piedāvā klausīties dzejoļu ierakstus vai pats norunā dzejoli,mainot balss skaļumu, runas tempu. 

 Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos un diennakts daļās.  

 Pievērš bērna uzmanību dažādiem dabas objektiem, pauž pozitīvu attieksmi pret jebkuriem 

laikapstākļiem. 

 Piedāvā lineālu izpētei un mērīšanai. 

 Demonstrē locīšanas tehnisko paņēmienu, darbojas kopā ar bērnu. 

 Jautā par veselīga dzīvesveida ieradumiem. 
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Rīta rosme. 

 

 

https://youtu.be/oc4QS2USKmk 

 

    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pPX7QspIfkU 

 

 

https://youtu.be/oc4QS2USKmk
https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M
https://www.youtube.com/watch?v=pPX7QspIfkU
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Lasīšanai: 

Neiesmīdināmā princese 

 

Vienam ķēniņam bijusi neiesmīdināma princese. Viņš palaidis tādu ziņu: «Kas manu meitu iesmīdina, tas 

viņu dabū par sievu.» Šī ziņa bija dažam labam pa prātam: pils jau otrā dienā stāvgrūdu pilna gan 

augstmaņiem, gan šādiem tādiem, tomēr viss velti - dari ko gribēdams - princeses lūpas ne vīpsnāt 

nepavīpsnā. Šī vēsts izpaužas tālu, beidzot viņa arī nonāk nabadzīgā būdiņā, kur nabags sirmgalvis ar savu 

vienīgo dēlu dzīvo. Sirmgalvis saka: 

 

«Dēliņ mīļais! Tev arvienu Laimes māmuliņa smaidījusi, ej, raugi uz savu laimi princesi smīdināt, kas zina, 

vai neizdodas.» 

 

«Tēt, kad tu saki, tad tūlīt!» 

Jauneklis paņem savu ādas tarbiņu un aiziet. Ceļā tas satiek vēzi. Vēzis lūdzas: 

 

«Puisīt mīļais, nemin virsū, iemet mani labāk savā tarbiņā - var būt, ka bēdu dienā tev izlīdzu!» 

 

Jauneklis tā dara un seko tālāk. Pēc brīža tas satiek žurku. Žurka lūdzas: 

 

«Puisīt mīļais, nesit mani, iemet mani labāk savā tarbiņā - var būt, ka bēdu dienā tev izlīdzu!» 

 

Jauneklis tā dara. Pēc brīža tas vēl satiek vaboli. Vabole lūdzas: 

 

«Puisīt mīļais, nemin man virsū, iemet mani labāk savā tarbiņā - var būt, ka bēdu dienā tev izlīdzu!» 

 

Jauneklis tā dara. 

Otrā dienā uz pašām vakariņām viņš nonāk ar saviem trim biedriem ķēniņa pilī un sakās, ka nācis princesi 

smīdināt. Ķēniņš saka: 

 

«Labi, labi, bet papriekšu noliec savu tarbiņu un nāc vakariņas iekost.» 

 

«Ēst - to varu gan, bet no tarbiņas tamdēļ vien nešķiršos!» jauneklis atbild un tad nosēžas pie galda 

princesei blakām. 

 

Vakariņās ir izvārīti zirņi. Visi ēd itin klusu. Te uz reizi žurka tarbiņā saodis arī zirņu smaržu un sāk tik 

laizīties: tjip, tjip! tjip! Vēzis, to dzirdot, arī - paliek nemierīgs;tas piesit ar savu ļipu pie sakaltušās 

tarbiņas: ļip! ļip! ļip! Un vabole - ko tā gaidīs? Tā tik iet: bim, bam, bim, bam! 

 

Princese prasa: 

«Kas tur apakš galda tā ērmojas?» 

«Kas nu ērmojas? Zirņi vēderā nevar satikt - sāk kauties!» 

 

Ak tu manu dieniņu! Tas bija trāpīts: princese itin gardi pasmējās. Ķēniņš tūlīt pieceļas un saka: 

 

«Tev pieder viņa - tu esi mans znots!» 

Bet otrpus galda sēdēja svešs ķēniņa dēls, tas arī bija nācis princesi smīdināt. Ķēniņa dēlam ļoti skauž, ka 

nabaga zēns princesi dabūjis. Pēc vakariņām ķēniņš iedod savam znotam goda drēbes, tās no rīta jāvelk 
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mugurā. Bet svešais ķēniņa dēls apsola ķēniņa sulainim daudz naudas, lai tas naktī nozagtu goda drēbes. 

Viņš tad klusu apvilktu drēbes un izliktos par ķēniņa znotu. 

 

Pirmā nomiedzī sulainis lien drēbes zagt. Bet, līdzko durvis mazuliet paveras, tā vabole - bim! - sulainim 

acīs iekšā. Šis sāpēs saķer aci, atstāj durvis nepievērtas un aiziet tantariski atpakaļ. Pie otrām durvīm 

sulainis vēl domā apķerties, te vabole - bam! - otrā acī iekšā. Sulainis atstāj savās sāpēs ir tās durvis vaļā un 

tad pazūd. Tagad žurkai un vēzim laiks: blēdīgais ķēniņa dēls piemidzis, abas durvis vaļā - nu jāatmaksā. 

Žurka nu ņemas blēža drēbes lupatās grauzt un vēzis lupatas laukā vilkt. Tā tie strādā līdz gaismiņai, kamēr 

ķēniņa dēlam tikko vēl krekls vesels palicis. 

 

No rīta bija īsi pātari: ķēniņa dēls, tik ļoti apkaunots, aizgāja kā tauriņš, un nabaga zēns palika par ķēniņa 

znotu. Viņš ataicina ir savu veco tēvu uz pili un dzīvo ar savu sieviņu laimīgi. 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/n/neiesmidinama-

princese/ 

 

                                                     

                                                

 

 

 

 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/n/neiesmidinama-princese/
http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/n/neiesmidinama-princese/
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Ieraksti vārdā B vai P! 

Ieteicams rakstīt lielos burtus. 

    

  

 …ize 

 …umbieris 

 …arks 

  …lanēta 
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperiments: 

Картотека экспериментов с цветом 

 

Цвет существует независимо от нашего сознания и отражается в нем посредством зрительных 

ощущений. Цвет служит мощным стимулятором эмоционального и интеллектуального развития 

детей. 

Чувство красоты цвета и вообще вкус к цвету можно и необходимо воспитывать. На раннем этапе 

знакомства с цветом важно сохранить у ребят чувство удивления, восторга, праздника, чтобы 

процесс изучения проходил в более интересной и запоминающейся форме. А учитывая то, что в 

дошкольном возрасте дети не усидчивы, часто переключают своё внимание с одного вида 

деятельности на другой, то экспериментирование - это наиболее эффективный метод работы в 

данном проекте, так как детям объяснить то или иное явление намного проще не с помощью фактов 

из литературы или наших жизненных наблюдений, а именно посредством наглядного примера. 

 

Опыт 1: Получение нового цвета 

 

 Вовремя этого эксперимента можно пронаблюдать процесс получения нового цвета при 

смешивании двух цветов: желтого и синего. 

Понадобится: Три стакана, пищевые красители, две салфетки 

Ход: возьмите три стакана: в первый налейте воду и добавьте синий краситель, во второй – воду и 

желтый краситель. Третий (пустой стакан) поставьте между стаканами с красителями. Теперь 

возьмите две салфетки, сверните и опустите в стаканы так, чтобы один их конец был в стакане с 

красителем, а второй - в пустом стакане. Начинаем следить как окрашенная вода, впитываясь в 

салфетки, будет переходить в пустой стакан и смешиваться. По истечении определенного времени 

замечаем, что в пустом стакане начала появляться вода, окрашенная в зеленый цвет. Благодаря 

этому эксперименту дети заинтересуются процессом смешивания красок. 
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