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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. 

 Skola 2030 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: „Pavasara stāsti!” 

15.03.2021.-19.03.2021. 

 Ziņa Bērnam: 

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

Saturs 

Sasniedzamais rezultāts: Saskata un nosauc pavasara pazīmes dabā. 

 

Vērtības un tikumi: 

Cilvēka cieņa 

Daba 

Darbs 

Ģimene 

Latviešu valoda 

Dzīvība 

Atbildība 

Laipnība 

Līdzcietība 

Uzņēmība 

Tolerance 

 

 

 

 

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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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  

Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem un 

tehniskajiem paņēmieniem. (3.posms) 

 Matemātikas mācību joma 

Salīdzina priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus vairāk, 

mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. (3.posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Saprot vienotu kārtības un drošības noteikumu nozīmi, ievēro tos. (3.posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

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

 Valodu mācību joma 

Atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto; jautā, lai iegūtu informāciju (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. 

Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Digitālās prasmes. 

Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās 

ierīces. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību . 

 Pašvadīta mācīšanās. 

Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības.  

 Sadarbība. 

Mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību.  

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Jautā par ikdienā piedzīvoto. 

 Spriež par sekām, kas varētu notikt, ja neievēro noteikumus. 

 Pamato materiālu izvēli, raksturo to lietošanas noteikumus. 

 Stāsta par novērotajām pārmaiņām tuvākajā apkārtnē, diennakts daļās un laikapstākļos. 

 Salīdzina vienādas un nevienādas kopas pēc skaita skaitot vai neskaitot (savieto 

priekšmetus attiecībā viens pret vienu), lieto jēdzienus tikpat, vairāk, mazāk. 

 Plāno, kā iekārtot savu darba vietu. 
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 Ikdienā veido veselīga dzīvesveida ieradumus – izvēlas veselīgu uzturu, dienas režīmu, 

regulāri piedalās fiziskajās aktivitātēs un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 

Vecāku darbība: 

 Ja nepieciešams, palīdz formulēt vajadzību, vispirms ļaujot padomāt un atcerēties 

vajadzīgos vārdu. 

 Rosina spriest par sekām, kas varētu notikt, ja neievēro noteikumu. 

 Uzklausa bērna teikto un, ja nepieciešams, papildina. 

 Rosina stāstīt par novēroto. 

 Aicina salīdzināt priekšmetus pēc lieluma un skaita. 

 Aicina pašam plānot, kā iekārtot savu darba vietu. 

 Uzslavē par veselīga dzīvesveida ieradumiem ikdienā. 

RĪTA ROSME:  
 

Vingrojumi ar krēsliem.  

Soļošana izklaidus starp krēsliem. 

Teciņus skrējiens starp krēsliem; pēc signāla apsēsties. 

Sēdus aiz krēsla; vēzēt rokas sānis, augšā, sānis, lejā.  

Stāvus aiz krēsla; pietupieni atbalstoties pret atzveltni.  

Stāvus aiz krēsla; vēzēt atpakaļ labo kāju, kreiso kāju. 

Sēdus uz krēsla; kājas iztaisnotas; noliekties pie pirkstgaliem, iztaisnoties , ielikt rokas sānos, 

griezties pa labi, pa kreisi.  

Sēdus uz krēsla, uzlikt uz krēsla pārmaiņus labās un kreisās kājas papēdi.  

Rāpošana ap krēslu, pēc signāla apsēsties.  

Sēdus uz krēsla, acis ciet, rokas gar sāniem, ieklausīties trokšņos. 

 

Mēles vingrinājumi: 

Mēlei patika tīrība, tāpēc viņa slaucīja grīdu, griestus. 

Viņai patika skatīties ārā pa logu: uz vienu pusi, uz otru pusi, uz augšu, uz leju.  

Citreiz mēlei patika dusmoties, sakot r-r-r-r-r. 

Vēl mēlītei patika dziedāt la-la-la-lā (klusāk, skaļāk).  

Mēlītei patika pūst taurītē (saloka mēlīti rozītē un pūš gaisu). 

Viņai patika aplau-dēt (klakšķina ar mēli klusāk, skaļāk ) 

 

Sasveicināšanās. 

Saulīte lec, (Rokas augšā.) 

Dieniņa aust 

Izberzē actiņas – (Berzē acis.) 

Vingrini pirkstiņus. (Kustina pirkstus.) 

Kustini kājiņas, (Kustina kājas.) 

Modini sirsniņu –(Rokas pie sirsniņas.) 

Darbiņi gaida 
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LASĪŠANAI: 

 

 Ai, kāds prieks, ai, kāds prieks – 

Nokusis ir sniegs! 

Ai, kāds prieks, ai, kāds prieks – 

Putniņš laukā dzied! 

Ai, kāds prieks, ai, kāds prieks – 

Skaties tur un tur! 

Ai, kāds prieks, ai, kāds prieks – 

Saule pavasari bur!” 

 

„Pavasari, pavasari, 

Nāci šurpu dziedādams. 

Lai iet ziema raudādama, 

 Savu sniegu līdz ņemdama.” 

Pavasara atnākšana. 

Kādreiz bija Pavasaris. Viņa bija tik jauka, ka tikai sniegpulkstenīti, kas bija pirmais 

zieds uz zemes pēc garās ziemas, varēja salīdzināt ar viņas izskatu. Pavasarim bija gari mati 

saules staru krāsā, milzīgas zilas acis un sarkanas lūpas. Meitene bija tērpusies gaiši zaļas krāsas 

kleitās. 

Pavasaris dzīvoja blīvā mežā, mežonīgā būdā, kuru parastam cilvēkam nebija iespējams 

sasniegt. Viņas mazajā pasaulē lidoja tikai putni un dzīvnieki, un svaigs vējiņš atnesa ziņas no 

tālajiem krastiem. 

Kādu dienu vējš viņai nočukstēja, ka ir pienācis laiks pakāpties uz zemes. Pavasaris 

pameta būdiņu un devās ārā no meža. Viņa staigāja basām kājām aukstajā sniegā, un sniegs 

izkusa, atklājot ziemas nogurdināto zemi. Tur, kur pavasaris spēra kāju, parādījās ne tikai 

atkusuši plankumi, bet arī pirmie ziedi - sniegpulkstenītes. Ziedi tāpat kā pirmie siltās un 

dedzinošās saules stari rotāja pļavas ar savām dzeltenajām ziedlapiņām, kas stiepās uz zilo 

debesu pusi. 

Pienāca pavasaris, un pēc tam, kad uzziedēja pirmie ziedi, putni lidoja no dienvidiem, 

pūta silts vējš. Viss mainījās: koki atdzīvojās, izplatot zarus, uz tiem uzbriest pumpuri un 

parādījās pirmās lapas; uz ceļiem un meža malām kusa sniegs - un tagad pirmās straumes tiecās 

sasniegt tuvākās upes un ezerus. Pavasara meitene viņai sagādāja troksni un jautrību. Gaisā 

parādījās jauna dzīve, jaunas skaņas: pamodās kļūdas, mušas un odi, pēc ilga ziemas guļas 

pamodās lāči, skaļi un skaļi čivināja putni, piepildot pasauli ar jaunu dzīves melodiju. 

Pavasaris ir pienācis cilvēku būvētās lielajās pilsētās. Bulvāros un parkos nokusa sniegs, 

zālājos parādījās pirmā zaļā zāle, un bija jūtama subbotņiku smaka: cilvēki sāka dedzināt uguni, 

cenšoties atbrīvoties no pagājušā gada lapotnēm un gružiem. Pavasaris ir nokrāsojis debesis zilā 

krāsā un pievienojis tām baltus mākoņus. Viņa pūta vieglu, siltu vēju pāri debesīm, kas lika 

mākoņiem lidot pāri debesīm. Pilsētas ir mainījušās: šķiet, ka tās atdzīvojās, elpojot svaigu 

pavasara gaisu un baudot putnu ierašanos no dienvidiem. Automašīnas, autobusi un 

mikroautobusi līksmāk mirdzēja uz ielām. Cilvēki novilka siltās drēbes un ietērpās skaistās 

vieglās lietās. 

Un pavasaris gāja un turpināja, apejot pilsētas, ciemus un ciematus. Viņa nesa savu laimi 

un prieku, siltumu un sauli, viņa strādāja ar maģiju uz zemes, piešķirot dzīvību ziediem un 
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kokiem, atbrīvojot ezerus no ledus, kas tos saistīja. Pavasarī bija pietiekami pieskarties ziemā 

sasalušam kokam ar roku - un tas atdzīvojās, dzīve sāka ritēt pa tā stumbru. 

Pavasaris bija viegls un laipns, skaists un maigs. Cilvēki neredzēja viņas tēlu, un meiteni 

pamanīja tikai dzīvnieki un putni. Bet tajā pašā laikā Pavasaris nejutās vientuļa: viņa jutās labi 

dabas pasaulē. Viņa palīdzēja visiem pamosties no ziemas, sagādāja sev līdzi dzīvi un prieku. 

 

 

 

Первая проталина. 

Автор: К. В. Гарновский 

 

Ура, появилась первая проталинка! На косогоре, на солнечной его стороне, у 

соснового пня. 

И вся-то — шапкой накрыть. Кругом снег, а тут — мох, прошлогодние листья, 

хвоинки, коричневая трава. Но уже ползают тут мушки, клопики лесные, жучки какие-то. 

Вяло, лениво ползают, ещѐ не разогрелись на солнце. 

Насекомая проталинка, первая. 

Пройдѐт день-другой — проталинка расширится. На ней появятся жѐлтенькие 

овсяночки - зимари, а там и жаворонок прилетит, взовьѐтся с неѐ под облака — объявит 

весну. 

Станет проталинка птичья. 

А ещѐ погреет солнце — разрастѐтся проталинка во весь косогор. С дерева на неѐ 

белочка спустится — шишку подобрать, полущить на пне. И заинька серый прискачет — 

посидеть, отдохнуть после ночи. 

Глядишь, и мальчишка какой прибежит — ножками, без лыж. 

И будет уж тут проталинка всехняя, всем на ней места хватит, вырастет всем на 

радость. 
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Сказка о весенних приключениях зайчишки Антошки и белочки Верочки. 

На лесной опушке, по соседству, жила семья зайчиков и белочек. Жили они 

дружно, в гости друг к другу ходили.  

 

Наступила весна. Мама зайчиха и мама белка затеяли большую уборку в своих 

домиках. Старшие зайчата и бельчата с удовольствием стали помогать своим мамам. Но в 

этих семьях были и малыши, да такие непоседы: у мамы зайчихи – зайчонок Антошка, а у 

мамы белки – белочка Верочка: они не столько помогали, сколько мешали.  

 

И мамы, не сговариваясь, отправили малышей погулять, приказав, далеко от дома 

не уходить. Очень обрадовались встрече Антошка с Верочкой, ведь они были большие 

друзья, как говорят, не разлить водой. Посмотрела белочка Верочка на своего друга и не 

узнала. 

- А где твоя беленькая шубка?- спросила она.  
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- Я весной белую шубку не ношу, у меня теперь серенькое пальтишко, которое я 

буду носить до следующей зимы,- ответил Антошка,-а у тебя тоже другая шубка? 

-Да, я теперь буду рыженькая. 

Друзья стали играть в догонялки,чехарду, прятки,качаться на качелях. 

 

Но вдруг им стало скучно вдвоѐм играть, и, забыв про мамины наказы- далеко не 

ходить от дома, друзья, напевая песенку собственного сочинения: 

-В лес пойдѐм, мы пойдѐм, мы пойдѐм, 

и друзей себе найдѐм, мы найдѐм, мы найдѐм,- 

зайчик Антошка и белочка Верочка, взявшись крепко за лапки, весело подпрыгивая, 

побежали в лес.  

А в лесу уже была весна. 

 

Первым, кого они увидели, был весѐлый звонкий ручеѐк. Он журчал, звенел, как 

колокольчик, подбегал к каждому кустику, дереву и бежал дальше. 

-Зачем ты подбегаешь к деревьям?- спросили друзья. 

-Корни кустиков, деревьев напьются моей водички, проснутся, откроют свои 

«зелѐные глазки» - почки, и распустятся листочки, а потом уже цветочки. 

-Поиграй с нами,- попросили друзья. 
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-Нет, извините, мне некогда, у меня ещѐ много работы,- ответил ручеѐк и, весело 

звеня, побежал дальше.  

Антошка и Верочка продолжили своѐ путешествие в поисках друзей. 

Рядом кто-то засопел, запыхтел. Малыши присмотрелись и увидели ежа, которого 

тоже разбудил быстротечный ручеѐк. 

-А ты не поиграешь с нами, Ёжинька?- спросили друзья. 

-Хорошо, только немножко, ведь здесь пока что очень сыро, много водички - тает 

снег - моим лапкам холодно. 

Нашли сухую полянку, и Ёжинька с белочкой Верочкой пустились в пляс. 

 

Поблагодарив Ёжиньку, зверюшки – «ребятишки» продолжили свой путь и 

увидели медвежонка Мишутку с мамой медведицей. Их тоже разбудил наш знакомый 

ручеѐк. 

 

-Мокро, сыро стало в берлоге, пришла пора покинуть еѐ - весна, весна,- сказала мама 

медведица. 

Играть они отказались, предложив придти белочке и зайчику попозже, летом, когда 

будет сухо, тепло и зелено и можно тогда поиграть в прятки. 
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А потом зайчишка Антошка и белочка Верочка увидели поляну с первыми весенними 

цветами-подснежниками и крокусами. Они хотели нарвать букеты цветов, но вспомнили, 

что этого делать нельзя. Эти цветы занесены в Красную книгу: об этом им читали старшие 

сѐстры и братья. 

 

Прошло уже много времени, и друзья вспомнили, что им пора домой, но они уже 

не помнили дорогу назад. Огорчились, заплакали. Но тут к ним подошла сама красавица 

Весна. 
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Она предложила проводить их до дома. От еѐ тѐплых ног, которыми она ступала по 

земле, оставалась сухая дорожка без снега. Антошка и Верочка побежали за Весной и 

очень скоро оказались около своих домиков. Мамы закончили уборку, приготовили 

вкусные обеды и уже стали волноваться: малышей не было около домиков. А вот и они 

вместе с Весной. 

Зайчишка Антошка и белочка Верочка успокоили мам, пообещали больше без 

разрешения далеко не убегать. 

 

Они поблагодарили красавицу Весну за помощь. Весна продолжила свой путь, 

оставляя за собой проталинки, на которых появлялись первые весенние цветы, а друзья 

наперебой стали рассказывать о своих приключениях в весеннем лесу. 
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Iepazīstamies ar burtu Š 
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