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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. 

 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: "Pastāsti man!" 

Nedēļas temats: "Pavasara vēstneši" 

22.03.2021.-26.03.2021. 

 Ziņa Bērnam: Pirmie pavasara ziedi un putni, kas atgriežas no siltajām zemēm ir pavasara 

vēstneši. 

Sasniedzamais rezultāts: Bērni stāsta par gājputniem, nosauc tos, spēs pastāstīt, ar kādām 

grūtībām putniem jāsastopa, kad  atgriežas no siltajām zemēm. 

  

Vērtības un tikumi: 

Daba 

Darbs 

Ģimene 

Latviešu valoda 

Latvijas valsts 

Dzīvība 

Atbildība 

Centība 

Laipnība 

Līdzcietība 

Mērķtiecība 

Mērenība 

Savaldība 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

 Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina tuvākajā apkārtnē raksturīgo dzīvo 

organismu – augu, dzīvnieku un sēņu – pazīmes. (3. 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 

Zīmē, glezno, veido, rada kolāžu, mērķtiecīgi variē un kombinē krāsas, līnijas, laukumus, 

tekstūras dažādos formātos un ritmos. (3. posms)  

 Matemātikas mācību joma 

Ar lineālu mēra garumu. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
 Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Stāsta par savas ieceres nepieciešamību, risinājuma meklēšanu un izvēli. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

       Atšķir un nosauc skaņas vārdā. (3. posms) 

 Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. (3. posms)  

 

      Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja.  

Izrāda iniciatīvu. 

 Digitālās prasmes. 

Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nes nejus, tai skaitā digitālās 

ierīces. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

 Plāno darbību, lai īstenotu ieceri.  

 Pilsoniskā līdzdalība. 

Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos 

lietojot. 

 Sadarbība. 

  Palīdz un pieņem palīdzību. 

   

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Saskata un novēro tuvākajā apkārtnē sastopamos gadalaikam raksturīgos gājputnus, stāsta 

par novēroto (izskats, uzvedība, augšana, barība). 

 Patstāvīgi zīmē un glezno dažādas formas laukumus; zīmē,griež un līmē dažādas formas 

un teksturējuma laukumus kolāžas kompozīcijā; veido dažādas formas un fakturē tās. 

 Iepazīstas ar dažāda garuma un dažādu veidu lineāliem, kurus izmanto biežāk. 

 Izvēlas nepieciešamos resursus darbam. Sakārto savu darbavietu pēc darbošanās. 

 Izsaka dažas idejas par nepieciešamajiem materiāliem un tehnoloģiskajiem paņēmieniem 

ieceres īstenošanai. Izvēlas vienu ideju savas ieceres īstenošanai. 

 Izdara secinājumus, prognozē, kas varētu notikt, ja nemazgātu rokas, nesakārtotu mantas 

utt. Skaidro, kāpēc ir svarīga tīrība un kārtība. 

 Piedalās daudzveidīgās darbībās, kurās jāsaklausa, jāatšķirun jānosauc skaņas. Nosauc 

saklausīto skaņu. Atrod skaņai atbilstošo burtu un parāda to. 
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Vecāku darbība: 

 Organizē pastaigas un vērojumus dabā dažādos gadalaikos. Rosina pastāstīt par novēroto. 

 Rosina bērnu eksperimentēt ar krāsām, līnijām, laukumiem,tekstūrām. Nesteidzina bērnu, 

ļauj izbaudīt atklājuma prieku, pārrunā iegūto rezultātu. 

 Piedāvā lineālu izpētei un mērīšanai. Aicina bērnu pastāstīt, ko viņš ir izpētījis. 

 Rosina bērnu patstāvīgi sagatavot savu darba vietu. Paredz laiku, lai bērns patstāvīgi 

varētu sagatavoties darbam. 

 Uzklausa un atbalsta bērna vajadzību uzlabot apkārtējo vidi vai radīt kādu jaunu 

produktu. Rosina izdomāt vairāk par vienu ideju ieceres īstenošanai. 

 Seko, lai ikdienā bērni ievērotu personīgo higiēnu, vajadzības gadījumā sniedz palīdzību. 

 Piedāvā rotaļas un spēles skaņu saklausīšanai vārdos .Aicina patstāvīgi nosaukt skaņas 

vārdā. Rosina atrast skaņai atbilstošo burtu un parādīt to. 

  

 

RĪTA ROSME: 

 
Ieteikumi rīta rosmei 

 

! Ja no paša rīta nav ēstgribas, vērtīgi rīta rosmi ieplānot pirms brokastīm – labs pamošanās 
rituāls, būs mundrums un parādīsies apetīte. 

Ja bez brokatīm nevar dienu iesākt, jāvingro vismaz 1h pēc ēšanas, bet tad tā varbūt 

vairs nesanāk kā RĪTA rosme. Pilnīgi pietiks ar 10 – 15 minūtēm daudzpusīgas 

izkustēšanās! 

 
• Sākumā elpošana – stāvus kājās veic 4-5 dziļas ieelpas un izelpas. Var papildus pielikt 

klāt kustības ar rokām. 
 Tad veic nelielu pastiepšanos. Piemēram, stāvot kājās, rokas virs galvas, pastiepjas uz 

augšu – nedaudz noliecas uz vienu pusi – tad uz otru pusi. 
 Ritmiskāki, aktīvāki vingrojumi – soļošana, paskriešana uz vietas vai pa lielāku 

māju to var arī plašākā mērogā īstenot. Ja tas ir iespējams, vingro laukā. 

 Iesaista mājās pieejamos rīkus – neliela bumba, kāda bērnam mīļa rotaļlieta vai 

kas cits. Noteikti jāiestaistās arī vecākiem vai brāļiem un māsām, piemēram, ar 

bumbu rokās veic pietupienu – nodod pāriniekam – pārinieks veic darbību. Var 

ietvert arī, piemēram, vakardienas nesavākto mantu salikšanu pa vietām – kurš 

ātrāk šo vai to paņems, aiznesīs, uzliks, ieliks. Katram šeit būs sava pieeja. 

 Iekļauj līdzsvara vingrojumus. 
 Beigās veic līdzīgus pastiepšanās un elpošanas vingrojumus kā sākumā, var arī guļus 

pozīcijā. 
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LASĪŠANAI: 

Putni māca balodim ligzdu taisīt. 

Iesākumā balodis olas dējis zemē. Bet lapsa vienreiz izēdusi olas. Par to balodis 

briesmīgi sūdzējies: "Puspūru olu piedēju! - tukš!" 

Un tā viņš vēl šodien daudzinot. Bet nu lai turpmāk nelaimi novērstu, balodis 

saaicinājis citus putnus un apņemies izmācīties perēkli taisīt. 

Tomēr, kas noticis? Citi putni, tikko sākuši zarus vīt kopā — balodis jau saucis: 

"Protu, protu!" Labi, šie aizlaidušies: kad prot, ko tur vairāk darīt! 

Bet vēlāk balodis atjēdzies: neprot vis. Nu aicinājis otrreiz putnus talkā. Šie 

sanākuši, ievijuši atkal dažus zarus, gandrīz jau pusē būtu bijis gatavs, te balodis 

pulkā atkal: "Protu, protu!" 

Labi, kad prot, ko tur darīt — aizlaidušies. Bet, kur nu nejēga — ne pratis, nekā. 

Nu aicinājis vēl trešoreiz palīgā; bet putni vairs nenākuši. Un tā baloža pērklis 

palicis tāds rets: kā tikko olas cauri nekrīt. 

 

 

 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labu-nakti/putni-maca-balodim-ligzdu-taisit.a109867/ 

(Pasaku ierunājusi Fonda Nāc līdzās! dalībnieki Laima Mūrniece un Kristaps Kaņuks.) 

 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labu-nakti/putni-maca-balodim-ligzdu-taisit.a109867/
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Чья проталина? 
                                                                                          

Увидела Сорока первую проталину — тѐмное пятнышко на белом снегу. 
— Моя! — крикнула. — Моя проталина, раз я первая еѐ увидела! 
На проталине семена, жучки-паучки копошатся, бабочка-лимонница лежит на 
боку — отогревается. У Сороки глаза разбежались, уж и клюв разинула, да откуда 
ни возьмись — Грач. 
— Здр-расте, уже явилась! Зимой по вороньим помойкам шастала, а теперь на мою 
проталину! Некрасиво! 
— Это почему же она твоя? — застрекотала Сорока. — Я первая увидала! 
— Ты увидала, — гаркнул Грач, — а я о ней всю зиму мечтал. За тыщу вѐрст к ней 
торопился! Ради неѐ тѐплые страны покинул. Без неѐ и меня бы тут не было. Где 
проталины, там и мы, грачи. Моя проталина! 
— Что он тут каркает! — затарахтела Сорока. — Всю зиму на юге грелся-нежился, 
ел-пил что хотел, а вернулся — проталину ему без очереди подавай! А я всю зиму 
мѐрзла, с помойки на свалку металась, вместо воды снег глотала и вот, чуть живая, 
слабая, высмотрела наконец проталину, так и ту отнимают. Ты, Грач, только на 
вид тѐмный, а сам себе на уме. Кыш с проталины, пока в темя не клюнула! 
Прилетел на шум Жаворонок, огляделся, прислушался и защебетал: 
— Весна, солнце, небо ясное, а вы ссоритесь. И где — на моей проталине! Не 
омрачайте мне радость встречи с ней. Я жажду песен! 
Сорока и Грач только крыльями всплеснули. 
— Почему же она твоя? Наша это проталина, мы нашли. Сорока всю зиму еѐ 
ждала, все глаза проглядела. 
А я, может, так торопился с юга к ней, что чуть крылья в пути не вывихнул. 
— А я родился на ней! — пискнул Жаворонок. — Если поискать, так тут ещѐ и 
скорлупки от яичка, из которого я вылупился, можно найти! Вспомню, бывало, 
зимой на чужбине гнездо родное — и петь неохота. А сейчас песня так и рвѐтся из 
клюва — даже язык дрожит. 

 

Вспрыгнул Жаворонок на кочку, глаза прижмурил, горлышко у него задрожало — 
и полилась песня как весенний ручеѐк: зазвенела, забулькала, зажурчала. Сорока 
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и Грач клювы разинули — заслушались. Им-то никогда так не спеть, горло у них 
не то, только и могут, что стрекотать и каркать. 
Долго бы, наверное, слушали, разомлев на вешнем солнышке, да дрогнула вдруг 
под ногами земля, вспучилась бугорком и рассыпалась. 
И выглянул Крот — зашмыгал носом. 
— Никак прямо в проталину угодил? Так и есть: земля мягкая, тѐплая, снега нет. И 
пахнет… Уф! Весной, что ли ча, пахнет? Весна, что ли ча, у вас наверху? 
— Весна, весна, землерой! — сварливо закричала Сорока. 
— Знал, куда угодить! — подозрительно буркнул Грач. — Хоть и слепой… 
— Тебе-то зачем наша проталина? — проскрипел Жаворонок. 
Крот принюхался к Грачу, к Сороке, к Жаворонку — глазами-то он худо видит! — 
чихнул и говорит: 
— Ничего мне от вас не надо. И проталина ваша мне не нужна. Вот землю 
вытолкну из норы и назад. Потому что чую: погано у вас. Ссоритесь, чуть не 
дерѐтесь. Да ещѐ и светло, сухо, воздух свежий. Не то что у меня в подземелье: 
темно, сыро, затхло. Благодать! Ещѐ и весна у вас тут какая-то… 
— Как ты можешь так говорить? — ужаснулся Жаворонок. — Да знаешь ли ты, 
землерой, что такое весна! 
— Не знаю и знать не хочу! — фыркнул Крот. — Не нужна мне никакая весна, у 
меня под землѐй круглый год одинаково. 
— Весной проталины появляются, — мечтательно сказали Сорока, Жаворонок и 
Грач. 
— А на проталинах скандалы начинаются, — снова фыркнул Крот. — А ради чего? 
Проталина как проталина. 

 

— Не скажи! — подскочила Сорока. — А семена? А жуки? А ростки зелѐные? Всю 
зиму без витаминов. 
— Посидеть, походить, размяться! — гаркнул Грач. — Носом в тѐплой земле 
порыться! 
— А петь-то как над проталинами хорошо! — взвился Жаворонок. — Сколько в 
поле проталин — столько и жаворонков. И все поют! Нет весной ничего лучше 
проталины. 
— А чего тогда спорите? — не понял Крот. — Жаворонок хочет петь — пусть поѐт. 
Грач хочет маршировать — пусть марширует. 
— Правильно! — сказала Сорока. — А я пока семенами и жуками займусь… 
Тут снова начались крики и перебранка. 
А пока кричали и ссорились, в поле новые проталины появились. Разлетелись 
птицы по ним весну встречать. Песни петь, в тѐплой земле порыться, червячка 
заморить. 
— Пора и мне! — Крот сказал. И провалился туда, где ни весны, ни проталин, ни 
солнца и ни луны, ни ветра и ни дождя. И где даже спорить не с кем. Где всегда 
темно и тихо. 

 

                                                                                                                 Николай Сладков. 
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Pavasarī atgriežas gājputni. 

Krauķis 

 

 

Lakstīgala 
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Strazds 

 

Bezdelīga 
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Dzeguze 

 

Stārķis 
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Pīle 

 

Dzērve 
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Cīrulis 

 

 

Pavasarī putni dzied, vij ligzdas, perē olas un baro mazuļus. 
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Uz laukumiem, kur jau nav sniega, parādās sniegpulkstenītes. 

 

 

Plaukst pūpoli. 
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ABC: 
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai :  
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Eksperimenti : 

Zobu pasta zilonim. 

 

KAS VAJADZĪGS: Plastmasas pudele, paplāte, sausais raugs, 6% ūdeņraža pārskābe, pārtikas 

krāsviela, trauku mazgājamais līdzeklis, ūdens. 

 

EKSPERIMENTS: Novieto pudeli uz paplātes. Ielej pusglāzi ūdeņraža pārskābes, pievieno 

mazliet mazgājamā līdzekļa un labi daudz pārtikas krāsas. Atsevišķā bļodiņā samaisi 2 

ēdamkarotes silta ūdens un 1 ēdamkaroti rauga (maisi cītīgi vismaz minūti), tad ielej to visu 

pudelē. Gandrīz uzreiz no pudeles izlīdīs masa, kas izskatās pēc zobu pastas, kad to izspiež no 

lielas tūbas. 

 

KAS NOTIEK: Ūdeņraža pārskābe sadalās par ūdeni un skābekli, bet raugs paātrina reakciju. 

Ziepes padara masu putojošāku. Starp citu, reakcija izdala siltumu, un pudele tās laikā krietni 

sasils! 
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