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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. -19.03.2021. 

Ziņa bērnam:     Pavasaris ir laiks, kad daba mostas no ziemas sala un apkārtējā vidē notiek  pārmaiņas. 

Sasniedzamais rezultāts:  Vērot un stāstīt par agrīnās pavasara izmaiņām. 

                                        

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) 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
  

           Izmanto mākslinieciskajā darbībā dažādus materiālus un tehniskos paņēmienus. (1. posms)  

 

• Matemātikas mācību joma 

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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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. 

*** 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

 

*** 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām) 

 

*** 

Мы ногами топ-топ-топ, 

(ходим по комнате и топаем) 

А в ладошки хлоп, хлоп, хлоп! 

(хлопаем в ладоши) 

Ай да малыши, ай да крепыши! 

По дорожке мы шагаем 

(топаем по комнате) 

И в ладошки ударяем. 

(хлопаем в ладоши) 

Топ-топ, ножки, топ! 

(топаем на месте) 

Хлоп, хлоп, ручки, хлоп! 

(хлопаем) 

Ай да малыши! 

(руки на пояс, кружимся) 

Ай да крепыши! 

                  (А. Ануфриева) 

 

*** 

Жил – был зайчик, 

Длинные ушки. 

(приставляем ладошки к голове) 

Отморозил зайчик 

Носик на опушке. 

(прикрываем носик рукой) 

Отморозил носик, 

Отморозил хвостик 

(прикрываем попу) 

И поехал греться 

(обнимаем сами себя) 

К ребятишкам в гости. 

                     (В.Хорол) 
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 Idejas radošai darbībai 
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Lasīšanai: 
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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%8010.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

%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%809.html 

 

http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/s/sadancotas-kurpes/ 

 

https://pedsovet.su/zagadki/zagadki_o_vesne 

 

 

 

Русская народная сказка "Ручей и камень" 

 
 

 

 

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%8010.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%8010.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%8010.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%809.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%809.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%809.html
http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/s/sadancotas-kurpes/
https://pedsovet.su/zagadki/zagadki_o_vesne
https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/detym/skazka_pro_vesnu_10.jpg
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Бежит весенний ручей к реке, звенит, радуется. Вдруг на его дороге большой камень встал. Ручей бился, 

бился о него, толкал, толкал — и не сдвинул. Прибежал напиться воды заяц. Ручей просит: 

— Заяц, заяц, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Заяц толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Прибежал напиться воды кабан. Ручей просит: 

— Кабан, кабан, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Кабан толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Пришёл напиться воды медведь. Ручей просит: 

— Медведь, медведь, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Медведь толкал, толкал камень, не сдвинул и ушёл. Из норы вылезает крот и говорит: 

— Ручей! Дай мне воды напиться, я сдвину камень. 

А ручей ему: 

— Куда уж тебе, маленькому да слепому, камень сдвинуть! Его заяц, кабан и медведь толкали, толкали и 

— не сдвинули! 

Напился крот воды. И давай под камнем норы да ходы рыть. Всю землю под камнем прорыл-пропахал. 

Камень зашевелился и — провалился под землю. 

Обрадовался ручей, зазвенел, зажурчал и дальше к реке побежал.  

 

Pasaka par pavasari 

Krievu tautas pasaka 

Pa upi tek pavasara straume, zvana, priecājas. Pēkšņi uz viņa ceļa stāvēja liels akmens. Straume sita, sita pret to, 

stumda, stumja - un nespļāva. Atnāca zaķis dzert ūdeni. Kreiks jautā: 

  - Zaķis, zaķis, pārvietojiet akmeni! Es nevaru skriet tālāk! 

Zaķis stumjās, grūda akmeni, nekustas un aizskrēja prom. Atnāca mežacūka, lai dzertu ūdeni. Kreiks jautā: 

  - Kuļa, kuiļa, pārvietojiet akmeni! Es nevaru skriet tālāk! 

  Kuilis stumjās, grūda akmeni, nepakustējās un aizskrēja prom. Lācis nāca dzert ūdeni. Kreiks jautā: 

  - Lāc, lāc, pārvieto akmeni! Es nevaru skriet tālāk! 

  Lācis stumjās, stumda akmeni, nepakustējās un aizgāja. Kurmis izlīst no bedrītes un saka: 

  - Straume! Dodiet man dzert ūdeni, es pārvietošu akmeni. 

  Straume viņam: 

  - Kur jūs, mazs un akls, varat pārvietot akmeni! Viņa zaķis, mežacūka un lācis stumjās, stumjās un - nekustas! 

Ūdens mols piedzērās. Un izraksim caurumus zem akmens un rakt pārcelsimies. Visu zemi pārsprāga zem akmens, 

uzart. Akmens sāka maisīt un nokrita uz zemes. 

  Es priecājos par straumi, zvanīju, gurgled un tad skrēju uz upi. 
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Eksperimenti:                                                            

 

https://pustunchik.ua/online-school/biology/botany/tsikavi-doslidy-z-roslynamy 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pustunchik.ua/online-school/biology/botany/tsikavi-doslidy-z-roslynamy
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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