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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: “ Es protu ģerbties ”. 

 

08.03. -12.03.2021. 

Ziņa bērnam:       Ir jākopj savs apģērbs. 

Sasniedzamais rezultāts:  Klasificē apģērbu veidus pēc dažādām pazīmēm (siev.-vīr., pēc gadalaikiem, 

ikdienīga-svētku, ...). 

                                        

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) 

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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• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
  

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. 

*** 

Laburītu,bērni, Saulīte jau logā,  (paceļam izstieptas rokas virs galvas, grozām) 

Silda,silda,silda, silda,                    (turot rokas krusteniski, samīļojam sevi) 

Silda visus mūs!                              (apskaujamies) 

 

*** 

Rītos draugus satiekam, 
Visus mīļi sveicinām. 
Bet kā? Lūk tā! 
Bet kā? Lūk tā! 
Sunīt's rej: vau, vau, vau! 
Kaķīt's ņaud: ņau, ņau, ņau! 
Cālis olā: čau, čau, čau! 
Odiņš sīc: ī, ī, ī! 
Pele pīkst: pī, pī, pī! 
Bet mēs visi - Labrīt! 

*** 

Сначала буду маленьким, 
К коленочкам прижмусь. 
Потом я вырасту большим, 
До лампы дотянусь. 
(Дети садятся на корточки, наклонив голову и обхватывают руками 
колени, потом постепенно выпрямляются, становятся на носки и 
тянутся, сколько возможно, вверх, поднимая руки.) 
Каждый день 
Каждый день по утрам 
Делаем зарядку. 
(Ходьба на месте.) 
Очень нравится нам делать по порядку: 
Весело шагать, 
(Ходьба.) 
Руки поднимать, 
(Руки вверх.) 
Приседать и вставать, 
(Приседание 4-6 раз.) 
Прыгать и скакать. 
(10 прыжков.) 
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 Idejas radošai darbībai 
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Lasīšanai: 

https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20

%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%803.html 

 

https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4

%D0%B0.html 

 

http://www.pasakas.lv/pasakas/spices-pasakas/kapec-banani-pieder-pertikiem/ 

 

http://ejka.ru/blog/zagadki/443.html 

Георгий Скребицкий "Сказка о Весне" 

 

Собралась Весна красна в гости в северные края. Всю зиму она провела 
вместе с перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё 
выше и выше на небе подниматься, тут она и решила лететь. 

Просит Весна перелётных птиц — гусей, лебедей: «Отнесите меня 
подальше на север, там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и 
разные крохотные жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на север: 

https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%803.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%803.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%803.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
http://www.pasakas.lv/pasakas/spices-pasakas/kapec-banani-pieder-pertikiem/
http://ejka.ru/blog/zagadki/443.html
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«Там, говорят, снег и лёд, холод и голод, там, говорят, мы все замёрзнем и 
погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел её в северные края 
отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придётся всю жизнь на юге 
прожить. Вдруг она слышит голос откуда-то с вышины: «Не печалься, 
Весна красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». 
Взглянула вверх, а по небу над ней плывёт белое пушистое облако. 
Обрадовалась Весна, забралась на облако и полетела в северные края. 
Летит да вниз, на землю, поглядывает. А там, на земле, все радуются, все 
её встречают. В полях пестреют проталины, бегут ручьи, взламывают на 
речке лёд, а кусты и деревья в лесах и садах покрываются крупными, 
готовыми вот-вот уже раскрыться почками. 

Полетела Весна красна с юга на север на белом пушистом облаке. А 
следом за ней потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц 
— гусей, лебедей и всякой крылатой мелочи: жаворонки, скворцы, дрозды, 
зяблики, пеночки, славки… 

Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое 
облако, так, значит, на нём Весна красна прилетит. Жди теперь со дня на 
день тепла, полой воды, жди с юга весёлых крылатых гостей… 
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Eksperimenti:                                                            

 

http://www.tavika.ru/2018/07/veter.html 

 

 

 

 

  

http://www.tavika.ru/2018/07/veter.html
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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