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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: " "Pavasara stāsti!" " 

15.03.2021.-19.03.2021. 

Ziņa bērnam 

Pec ziemas bus pavasaris. 

Saturs 

Sasniedzamais rezultāts: Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties 

gadalaikiem, diennaktij, laikapstākļiem. 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

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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 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Laipnība 

 Līdzcietība 

 Mērķtiecība 

 Savaldība 

 Taisnīgums 

 Tolerance 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. (2. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Vēro, klausās, spēlējas un iztēlojas; rada un īsteno ideju sevi 

interesējošā mākslinieciskā darbībā. (2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, 

aiz, blakus. (2. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas 

ieceres īstenošanai no papīra un tekstilmateriāliem: līmējot savieno 

detaļas; plēš papīru pa līniju; loka papīru divās daļās, lai iegūtu sev 

vēlamo formu (kartīte); ar šķērēm izgriež vienkāršu formu siluetus. (2. 

posms) 

 Valodu mācību joma 

o Atbild uz jautājumu un uzdod vienkāršus, īsus jautājumus, saistītus ar 

ikdienu. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs telpās un ārā un stāsta, ka 

veselīgi dzīvot nozīmē lietot veselīgu uzturu, ievērot dienas režīmu, 

ģērbties atbilstoši laikapstākļiem, regulāri iesaistīties fiziskajās 

aktivitātēs; mācās ievērot veselīga dzīvesveida principus. (2. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 
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o Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju 

lomu. 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, 

saprot, pieņem un ievēro tos. 

 Sadarbība 

o Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Vero un nosauc dažādas dabas parādības. 

 Vēro mākslas darbu. 

 Veic darbības ar dažādiem priekšmetiem telpā attiecībā pretsevi vai objektu 

– novieto virs, zem, aiz, pie, blakus. 

 Atdarina labu rīcību, piemēram, palīdz citiem, dalāsar rotaļlietām. 

 Izvēlas papīru, tekstilmateriālus un tehnoloģiskospaņēmienus. 

 Atbild uz jautājumiem. 

 Zina, ka jāievēro dienas režīms. 

Skolotāja darbība 

 Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos, pievērš bērna uzmanību dabas 

parādībām. 

 Piedāvā vērot (klausīties) mākslas darbu, kādu dabas objektuvai priekšmetu. 

 Piedāvā dažādas rotaļas, piemēram, meklēt, kur atrodas kāds 

priekšmets.Ikdienas situācijās pievērš bērna uzmanību labai un sliktai 

rīcībaisaskarsmē ar citiem, komentē to. 

 Rosina bērnu izvēlēties materiālus līmēšanai. 

 Dod pietiekamu laiku atbildei, nesteidzinot, nesakot priekšā. 

 Piedāvā attēlus vai video par veselīgu dzīvesveidu. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

 

 

  

Встану прямо, ноги шире 

Руки кверху потяну. 

Тишина во всей квартире – 

Нарушаю тишину. 

 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вслух приходится считать. 

Посмотрю по сторонам, 

Мама тут, а папа там. 

 

Вслух со мной они считают, 

Упражненья выполняют. 

Все здоровы, все в порядке 

Наклоняться нам не лень. 

Хорошо, когда с зарядки 

Начинаешь каждый день! 
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Idejas radošai darbībai  
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Lasīšanai:   

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: «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: 
 

1. Pārbaudi balonu izturību 

Piepūt 4 vidēja izmēra balonus, uzliec tiem virsū plakanu virsmu (lielu virtuves 

dēlīti, paplāti vai ko līdzīgu) un kāp uz plakanās virsmas. Pārbaudi, cik lielu svaru 

tas spēj noturēt - vienu bērnu, divus bērnus vai pat pieaugušo :) 

Kāpēc baloni nepārsprāgst? Tāpēc, ka plakanais dēlītis izlīdzina spiedienu uz visu 

balona virsmu vienādi. Līdzīgi notiek ar slēpēm sniegā – tās ir garas un tāpēc tām 

ir liels virsmas laukums, tādēļ arī cilvēks neiegrimst sniegā. 

 

 

2. Eksperiments ar ledu un bļodiņu 

Uz galda virsmas (lai nesaslapinātu galdu, paklāj apakšā pārtikas plēvi vai ko 

līdzīgu) uzlej ūdeni tā, lai virsma ir mitra. Uz tās uzliec porcelāna vai metāla 

bļodiņu un tajā ieber ledu. Ledum pieber klāt sāli, lai ledus ātri kūst. Kad ledus ir 

izkusis, pamēģini pacelt bļodiņu! 

Tāds rezultāts sanāks tāpēc, ka ledus saņem siltumu no apakšā esošā ūdens un 

tādējādi ūdens atdziest līdz… Neteiksim kas sanāks, pamēģini pats! 
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Idejas laika pavadīšanai: 

  

 

 No Lego konstruktoriem būvējiet pasaku pasauli. Rotaļājoties izmantojiet arī 

mācību elementus, atkārtojot dažādas formas, krāsas un skaitīšanas pamatus. 

 

 Uztaisiet mini disenīti, kārtīgi izdejojoties pie mīļākajām dziesmām! 

 

 Izveidojiet savu zaļumu dārziņu – iestādiet sīpoliņus vai citus zaļumus, 

kurus var audzēt uz palodzes. 

 

 Izmantojot mājās atrodamos produktus, piemēram, mazos makaroniņus, 

zirnīšus, pupiņas, veidojiet kolāžas. 
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 Pagatavojiet ģimenes pusdienas kopā – atvēli bērnam darbiņus, kas ir 

pa spēkam viņam pašam. Piemēram, saplucināt salātu lapas, samaisīt salātus, 

uzklāt galdu. 

 

   Izveidojiet no plastilīna savu ģimenes prototipu.  
 

   Saveriet no makaroniem krelles.  
 

   Uztaisiet galda spēļu turnīru – Cirks, Riču Raču, Loto, atmiņas spēle.  
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Darba lapas: 
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