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5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Mācībumateriāliattālinātāmmācībām 

Izglītojamiem, kasapmeklēgrupuarmazākumtautībupirmsskolasizglītībasprogrammu, 

paredzētibilingvālimācībumateriāli. 

Izglītojamiem, kasapmeklēgrupuarpirmsskolasizglītībasmācībuprogrammu, 

paredzētimācībumateriālilatviešuvalodā. 

Izstrādāti, 

pamatojotiesuz:Vispārējāsunprofesionālāsizglītībasiestādēmattālinātumācībuīstenošanaivadlīnij

ām, https://www.skola2030.lvPirmsskolēnamācīšanāsattālinātimājāsieteikumiem. 

Ieteikumivecākiem, kāorganizēttelpuunlaikumācībāmmājās. 

Skola2030 ekspertuAritaLaukasunGintasKārkliņasieteikumivecākiem, 

kāorganizētunvadītpirmsskolēnamācīšanosmājās:https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXU

HGE&feature=youtu.be 

Kāveiksmīgākuzsāktattālinātumācīšanosmājās: SolvitasLazdiņasieteikumi:https://www.skola203

0.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas 

Mēneša temats: "Pastāsti man!". Nedēļas temats: "Pavasara stāsti!" 
08.03.2021.-12.03.2021. 

Ziņa bērnam 

Marts joprojām var būt auksts, bet tomēr pavasaris spītīgi cīnās ar ziemu. 

Saturs 

Sasniedzamais rezultāts: Vērot un stāstīt par agrīnās pavasara izmaiņām. 

  

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latvijas valsts 
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 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Mērenība 

 Mērķtiecība 

 Solidaritāte 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

  

o Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

  

o Dzied individuāli atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam ar pavadījumu un bez tā. (3. 

posms) 

 Matemātikas mācību joma 

  

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

materiāla. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  

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

atbilstoši situācijai. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

  

o Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

  

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

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
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o Stāsta, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto dažādās kustību aktivitātēs, 

piemēram, pārvietojoties ar velosipēdu. (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 Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 Pašvadīta mācīšanās 

  

o Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

  

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

lietojot. 

 Sadarbība 

  

o Palīdz un pieņem palīdzību. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

Patstāvīgi raksta burtu elementus (svītra, lociņš, ovāls, pusovāls, cilpa). 

Paskaidro darba vai rotaļas secību; skaidro, kādu rezultātu vēlas sasniegt. 

Pavada dziedāšanu ar kustībām, vienkāršiem skanošajiem žestiem vai skaņu rīkiem, 

piemēram, dziesmas ievaddaļā vai starpspēlēs. 

Saista izmaiņas dabā, piemēram, slapjas vai sausas smiltis ar konkrētu dabas parādību. 

Mēra ikdienas situācijās garumu ar dažādiem nosacītiem mēriem, piemēram, ar zīmuli, ar 

pēdām. 

Stāsta, kas izdevās, kas sagādāja grūtības, ko vajadzēja darīt citādi. 

Stāsta par drošības noteikumiem, kas jāievēro, pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu, 

pārvietojot priekšmetus. 

  

Vecāku darbība: 

Piedāvā dažādu veidu vingrinājumus burtu elementu rakstīšanai, pārvilkšanai. 
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Uzmundrina, iedrošina bērnu darboties pašam, jautā, ko un kāpēc viņš dara. 

Dzied vai atskaņo bērnu dziesmas, apvieno dziedāšanu ar kustībām, skanošajiem žestiem 

vai skaņu rīku spēlēšanu. 

Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos un diennakts daļās. 

Līdzdarbojas, izliekot dažādus materiālus garuma, platības un ietilpības mērīšanai. 

Rosina pastāstīt, kas izdevās, kas sagādāja grūtības, ko nākamreiz darītu citādi. 

Jautā, kādi drošības noteikumi jāievēro konkrētās situācijās. 

 

Rīta rosme: 
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Meteņdiena 
 
 

Nāc, nākdams , Metenīti! 

Metens nāca pār kalniņu, 

Cūkas auss padusē; 

Kas godīga saiminiece, 

Kūra guni namiņā. 

 

Meteņi ir svētki, kad pavadām ziemu, sākam gaidīt pavasari un pēdējo reizi ziemas periodā 

sapošamies maskās. Šogad ziema ar salu un sniegu mūs nav pārsteigusi, tāpēc ziemas noskaņu 

svētku dienā uzbūrām savā pasakā “Pelēkais namiņš”, pēc M. Stārastes pasakas motīviem. Bērni 

tika aicināti dziedāt un līdzdarboties kopā ar pasakas tēliem -nerātno Āzītim, Gaili, Vistu un 

mazajiem cālēniem, Kaķi, Peli un Lapsu. 

Ar lielu interesi bērni sekoja līdz pasakas notikumiem, pēc izrādes cienājās ar gardajiem svētku 

pīrāgiem, kā arī visi devās ārā, kur kopā ar sporta skolotājiem piedalījās Meteņdienas aktivitātēs. 

Sporta aktivitātes pārsteidza bērnus ar daudzveidību – bija jāpielieto gan sadarbības prasmes, gan 

kritiskā domāšana uzdevumu veikšanai un, protams, arī veiklība, uzmanība, precizitāte – bez kā 

sportā neiztikt. Prieks redzēt, cik prasmīgi bērni pielieto sporta nodarbībās apgūtās prasmes 

kustību aktivitātēs! 

 

 

Pasaka par Meteņiem 

http://www.diva.lv/audio/bijis-nebijis/pasaka-par-meteniem 

 

 

 

http://www.diva.lv/audio/bijis-nebijis/pasaka-par-meteniem
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Eksperimenti 

 

  

Krāsainie ziedi 

Ziedi barojas no ūdens un absorbē to. Ja puķūdenim pievienosi krāsvielu, kas domāta ēdienam - 

ziedi pamazām pieņems krāsu. 

Šis ir labs veids kā puiši var izpatikt meitenēm - uzdāvinot mīļākās krāsas vai neatrodamas 

krāsas ziedus. 
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