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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: "Notikumi starp ziemu un 

pavasari." 

01.03.2021.-05.03.2021. 

Ziņa bērnam 

Pec ziemas bus pavasaris. 

Saturs 

SR: Vērot un stāstīt par agrīnās pavasara izmaiņām 

 Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

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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 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Līdzcietība 

 Mērķtiecība 

 Savaldība 

 Solidaritāte 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Valodu mācību joma 

o Mācās pareizi izrunāt visas skaņas. (2. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Sakārto savu darba vietu pēc darba. (2. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Runā skaitāmpantus un īsus dzejoļus. (2. posms) 

 Dabaszinātņu mācību joma 

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

 Matemātikas mācību joma 

o Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, 

formas. (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) 

 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 

o Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju 

lomu. 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 
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o Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Mācās paveikt uzticēto pienākumu. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, 

saprot, pieņem un ievēro tos. 

 Sadarbība 

o Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Klausās un atdarina pareizu skaņu izrunu daudzveidīgārotaļdarbībā 

 Zina, kur katrai lietai telpā jāatrodas. 

 Klausās skaitāmpantus un īsus dzejoļus 

 Vēro un nosauc dažādas dabas parādības, 

 Grupē priekšmetus pēc nosacījuma. 

 Mācās locīt plānu papīru 

 Zina, ka regulāri jāpiedalās fiziskās aktivitātēs. 

Skolotāja darbība 

 Piedāvā rotaļas un spēles skaņu saklausīšanai un vārdu, kurisākas ar noteiktu 

skaņu, nosaukšanai 

 Kopā ar bērnu sakārto telpā rotaļlietas un instrumentus. 

 Runā dzejoli izteiksmīgi, lietojot dažādas runas intonācijas 

 Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos, pievērš bērnauzmanību dabas 

parādībām 

 Piedāvā dažādus priekšmetus grupēšanai, piemēram, ķirbju,saulespuķu, 
gurķu sēklas 

 Pievērš uzmanību precizitātei papīra locīšanā. 

 Piedāvā attēlus vai stāsta par problēmsituāciju, kurā netiekievērots kāds no 

veselīga dzīvesveida pamatprincipiem 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 
Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām)  

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) 

(J. Bērziņa) 
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Idejas radošai darbībai  
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Lasīšanai:   

 

Русская народная сказка "Как Весна Зиму 

поборола" 

 

Жила-была в одном селе Машенька. Сидела она под окном с берёзовым 

веретеном, пряла белый ленок и приговаривала: 

— Когда Весна придёт, когда талица ударится и с гор снега скатятся, а по 

лужкам разольётся вода, напеку тогда я куликов да жаворонков и с 

подружками Весну пойду встречать, в село погостить кликать-звать. 

Ждёт Маша Весну тёплую, добрую, а той не видать, не слыхать. Зима-то и не 

уходит, всё Морозы куёт; надокучила она всем, холодная, студёная, руки, 

ноги познобила, холод-стужу напустила. Что тут делать? Беда! 

Надумала Маша идти Весну искать. Собралась и пошла. Пришла она в поле, 

села на взгорочек и зовёт Солнце: 

https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/detym/skazka_pro_vesnu_1.jpg
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Солнышко, Солнышко, 
Красное вёдрышко, 

Выгляни из-за горы, 

Выгляни до вешней поры! 

Выглянуло Солнце из-за горы, Маша и спрашивает: 
— Видело ли ты, Солнышко, красную Весну, встретило ли свою сестру? 

Солнце говорит: 

— Не встретило я Весну, а видело старую Зиму. Видело, как она, лютая, от 
Весны ушла, от красной бежала, в мешке стужу несла, холод на землю 

трясла. Сама оступилась, под гору покатилась. Да вот в ваших краях 

пристоялась, не хочет уходить. А Весна про то и не знает. Иди, красная 

девица, за мной, как увидишь перед собой лес зелен весь, там и ищи Весну. 

Зови её в свои края. 

Пошла Маша искать Весну. Куда Солнце катится по синему небу, туда и она 

идёт. Долго шла. Вдруг предстал перед ней лес зелен весь. Ходила ходила 
Маша по лесу, совсем заблудилась. Лесовые комарочки ей плечики искусали, 

сучки-крючки бока протолкали, соловьи уши пропели, дождевые капели 

голову смочили. Только присела Маша на пенёк отдохнуть, как видит — 
летит лебедь белая, приметливая, снизу крылья серебряные, поверху 

позолоченные. Летит и распускает по земле пух да перья для всякого зелья. 

Та лебедь была — Весна. Выпускает Весна по лугам траву шелковую, 

расстилает росу жемчужную, сливает мелкие ручейки в быстрые речки. 

Стала тут Маша Весну кликать-звать, рассказывать: 

— Ой, Весна-Весна, добрая матушка! Ты иди в наши края, прогони Зиму 

лютую. Старая Зима не уходит, всё Морозы куёт, холод-стужу напускает. 

Услышала Весна Машин голос. Взяла золотые ключи и пошла замыкать Зиму 

лютую. 

А Зима не уходит, Морозы куёт да посылает их наперёд Весны заслоны 
сколотить, сугробы намести. А Весна летит, где крылом серебряным махнёт 

— там и заслон сметёт, другим махнёт — и сугробы тают. Морозы-то от 

Весны и бегут. Обозлилась Зима, посылает Метель да Вьюгу повыхлестать 

Весне глаза. А Весна махнула золотым крылом, тут и Солнышко выглянуло, 
пригрело. Метель с Вьюгой от тепла да света водяной порошей изошли. 

Выбилась из сил старая Зима, побежала далеко-далеко за высокие горы, 

спряталась в ледяные норы. Там её Весна и замкнула ключом. 

Так-то Весна Зиму поборола! 

Вернулась Маша в родное село. А там уже молодая царица Весна побывала. 

Принесла год тёплый, хлебородный. 
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Eksperimenti: 

 

 Salasi ārā lapas, bet skaties lai tās būtu zaļas. Mājās uztaisi izkārtni, pakar to 

sev redzamajā vietā un novēro, kas notiek ar lapām. Vērojumus veic katru 

dienu, pastāsti, kādas izmaiņas tu pamani.  

 
 

 Iepriekšējā vakarā sasaldē ūdeni mazos trauciņos. Nākamā dienā atsevišķās 

glāzēs sagatavo stipru sāls šķīdumu, un pievieno krāsas. Izvieto ledus 

gabaliņus uz paplātes un ar pipeti vai tējkaroti pilini šķīdumus tiem virsū. Sāls 

kausēs ledu, veidojot tajā “ejas”, kuras no iekšpuses kļūs krāsainas.  
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 

 


	Mācību materiāli attālinātām mācībām.
	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.
	Mēneša temats: "Pavasaris klāt!". Nedēļas temats: "Notikumi starp ziemu un pavasari."
	01.03.2021.-05.03.2021.
	Ziņa bērnam
	Pec ziemas bus pavasaris.
	Saturs
	SR: Vērot un stāstīt par agrīnās pavasara izmaiņām
	Vērtības un tikumi
	 Brīvība
	 Cilvēka cieņa
	 Daba
	 Darbs
	 Dzīvība
	 Ģimene
	 Latviešu valoda
	 Latvijas valsts
	 Atbildība
	 Centība
	 Drosme
	 Līdzcietība
	 Mērķtiecība
	 Savaldība
	 Solidaritāte
	 Uzņēmība
	Mācību jomu pamatprasmes
	 Valodu mācību joma
	o Mācās pareizi izrunāt visas skaņas. (2. posms)
	 Sociālā un pilsoniskā mācību joma
	o Sakārto savu darba vietu pēc darba. (2. posms)
	 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
	o Runā skaitāmpantus un īsus dzejoļus. (2. posms)
	 Dabaszinātņu mācību joma
	o Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. (2. posms)
	 Matemātikas mācību joma
	o Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, formas. (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 vienk...
	 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 dzī...
	Caurviju prasmes
	 Digitālās prasmes
	o Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu.
	 Jaunrade un uzņēmējspēja
	o Izrāda iniciatīvu.
	 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana
	o Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās.
	 Pašvadīta mācīšanās
	o Mācās paveikt uzticēto pienākumu.
	 Pilsoniskā līdzdalība
	o Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos.
	 Sadarbība
	o Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem.
	Papildu informācija
	Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai
	 Klausās un atdarina pareizu skaņu izrunu daudzveidīgārotaļdarbībā
	 Zina, kur katrai lietai telpā jāatrodas.
	 Klausās skaitāmpantus un īsus dzejoļus
	 Vēro un nosauc dažādas dabas parādības,
	 Grupē priekšmetus pēc nosacījuma.
	 Mācās locīt plānu papīru
	 Zina, ka regulāri jāpiedalās fiziskās aktivitātēs.
	Skolotāja darbība
	 Piedāvā rotaļas un spēles skaņu saklausīšanai un vārdu, kurisākas ar noteiktu skaņu, nosaukšanai
	 Kopā ar bērnu sakārto telpā rotaļlietas un instrumentus.
	 Runā dzejoli izteiksmīgi, lietojot dažādas runas intonācijas
	 Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos, pievērš bērnauzmanību dabas parādībām
	 Piedāvā dažādus priekšmetus grupēšanai, piemēram, ķirbju,saulespuķu, gurķu sēklas
	 Pievērš uzmanību precizitātei papīra locīšanā.
	 Piedāvā attēlus vai stāsta par problēmsituāciju, kurā netiekievērots kāds no veselīga dzīvesveida pamatprincipiem
	Русская народная сказка "Как Весна Зиму поборола"
	Eksperimenti:

