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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: "Pastāsti man!" Nedēļas temats: "Pavasara vēstneši." 

22.03.2021.-26.03.2021. 

Ziņa bērnam 

Pēc ziemas bus pavasaris. 

Saturs 

Sasniedzamais rezultāts:Spriež par debess ķermeņu kustību, spožuma un 

novietojuma attiecībā pret vērotāju izmaiņām diennakts un gada laikā 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Daba 

 Darbs 

 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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 Atbildība 

 Drosme 

 Latvijas valsts 

 Mērķtiecība 

 Mērenība 

 Solidaritāte 

 Tolerance 

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 

o Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju 

lomu. 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 
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o Atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, mācās pārvaldīt savu uzvedību. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

o Izsaka savas domas un jūtas. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Vēro un nosauc dažādas dabas parādības . 

 Vēro mākslas darbu. 

 Veic darbības ar dažādiem priekšmetiem telpā attiecībā pret sevi vai objektu 

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

 Atdarina labu rīcību, piemēram, palīdz citiem, dalās ar rotaļlietām. 

 Izvēlas papīru, tekstilmateriālus un tehnoloģiskos paņēmienus. 

 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 objektu vai priekšmetu. 

 Piedāvā dažādas rotaļas, piemēram, meklēt, kur atrodas kāds priekšmets. 

 Ikdienas situācijās pievērš bērna uzmanību labai un sliktai rīcībai saskarsmē 

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. 

Saulīte jau logā 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 

laiks ir atmosties (berzējam acis) 

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

strautā mazgāties! (mazgājamies) 

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 

 

Tik - tak, tik - tak! 

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

 

Labrīt! 

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). 
 

 

 

 
 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289469/tik---tak-tik---tak
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Idejas radošai darbībai  
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Lasīšanai:   

Птичка 

Наступила дождливая осень. Было сыро и холодно. Кругом разлились серые 

лужи, в которых плавали желтые и коричневые листья деревьев. Постоянно 

моросил дождик. Он то затихал, и тогда можно было выйти на улицу и 

немного подышать свежим осенним воздухом, а то расходился снова, и тогда 

уже никуда не хотелось выходить. 

Ёжик вот уже целую неделю сидел дома. Он смотрел в окно на серые тучи, 

закрывшие небо, смотрел на струйки дождя, стекавшие с дерева, под 

которым располагался его домик. На улицу выходить совсем не хотелось, а 

хотелось немного тепла и света, которые, казалось, ушли до следующей 

весны. 

В один из осенних вечеров Ёжик, попив чаю с сушеной смородиной, лег 

спать. Под размеренный шум дождя всегда хорошо спалось. Ёжик быстро 

заснул и ему приснился прекрасный сон о том, как будто наступило лето, и 

он гуляет по лесу и слушает пение птиц, а кругом кружатся бабочки и 

стрекозы, цветут цветы. Утром Ёжик проснулся со счастливой улыбкой на 

лице. Он долго валялся на кровати и ему казалось, что сон продолжается. 

Ёжику чудилось, что ярко светит солнце и поют птицы. Наконец, Ёжик 

совсем проснулся и заметил, что сквозь окно в комнату падает яркий 

солнечный лучик. Ёжик даже почувствовал его тепло. Не веря своим глазам, 

Ёжик соскочил с постели и подбежал к окну. Распахнув окно, он увидел на 

небе не по осеннему яркое и тёплое солнце. Оно озаряло лес своим сиянием, 

а деревья, подражая ему, сверкали золотыми листьями. 

— Красота какая, — прошептал восхищенно Ёжик. 

И тут Ёжику показалось, что он даже слышит пение птиц. Он сел у 

подоконника и, положив голову на лапки, закрыл глаза. Пение переливалось 

разными голосами и было настолько прекрасным, что Ёжик снова расплылся 

в улыбке. Неожиданно Ёжик понял, что пение ему не мерещится и, 

действительно, где-то поёт птичка. Ёжик никак не мог объяснить, как это 

могло получиться, ведь все певчие птицы уже давно улетели на юг. Ему 

стало очень любопытно, и он быстро выбежал на улицу. 

На улице было светло и тепло. Яркое солнце пригревало землю. Ветра не 

было. В воздухе стоял приятный осенний запах опавших листьев. Солнечные 

зайчики играли в кронах деревьев, а на нижней ветке ели сидела какая-то 

птичка и пела. Ёжик никогда не видел таких птиц. Она была очень 

необычная: перья её отливали радугой и позолотой, длинный хвост был 

разделен на две части, крылья были синего цвета, на груди горел ярко-

красный бант. Птичка пела, подняв голову к солнцу. На голове ее красовался 

радужный хохолок. Птичка бала прекрасна и пела тоже изумительно. Её 

пение напоминало Ёжику пение всех летних птиц, давно улетевших на юг. 
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Заметив Ёжика, птичка на секунду прервалась и насторожилась, но, увидев 

восторженный взгляд, она тут же продолжила. Ёжик сидел на траве и 

слушал, улыбаясь. Ему казалось, что он спит или попал в волшебную сказку, 

где круглый год лето. Вскоре подул прохладный ветерок, и птичка перестала 

петь. Она посмотрела на небо и расправила крылья, чтобы взлететь. 

— Постой, — крикнул Ёжик, — не улетай. 

Птичка посмотрела на Ёжика и улыбнулась: 

— Мне надо торопиться, — ответила она звонким голоском, — скоро станет 

совсем холодно. 

— Хочешь, я напою тебя чаем и ты согреешься? — Предложил Ёжик. 

— Спасибо, но я очень спешу. 

Ёжику никак не хотелось расставаться с неожиданным чудом, но он понимал, 

что птичке, действительно, некогда. 

 
— Скажи, кто ты? Почему я тебя раньше никогда не видел? — спросил Ёжик, 

подбегая поближе. 

— Потому,- ответила птичка,- что я никогда тут не останавливаюсь. Летом я 

живу на севере, а к зиме перелетаю на юг. Сегодня, когда я пролетала мимо 

ели и увидела восход солнца, мне так захотелось остановиться ненадолго и 

спеть песню, пусть даже её никто не услышит. 

— Я услышал твою песню, — радостно закричал Ёжик, — она мне очень 

понравилась! 

— И тебе спасибо, — крикнула птичка, взлетая. 

Она быстро вспорхнула и понеслась над лесом. Ёжик долго стоял и смотрел 

ей вслед. Вскоре опять небо заволокли тучи, и пошёл мелкий дождь. Ёжик 

ушёл домой. Он сидел у окошка и думал о странном чуде, о птичке, которая 

летела в дальние края и, остановившись ненадолго, вернула лето. Птичка 

улетела, унеся с собой хорошую погоду, но она оставила в душе Ёжика часть 

своей песни, отчего ему было тепло и радостно. 

https://segor.ru/wp-content/uploads/2013/10/ptichka.jpg
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Eksperimenti: 

Ceļojošais ūdens 

  

Nepieciešams: 

 ūdens 

 pārtikas krāsas 

 trīs caurspīdīgi trauki 

 papīra dvielis 

Sagatavošanās: 

1. Divos traukos ielej ūdeni un pievieno atšķirīgas pārtikas krāsas. 

2. Papīra dvieli sadala uz pusēm un gareniski saloka šaurākās sloksnēs. 

3. Sagatavotās papīra sloksnes vienu galu iemērc traukā ar ūdeni un otru ievieto 

tukšajā traukā. 

Rezultāts: ūdens no pilnajiem traukiem pārceļo uz tukšo, līdz ūdens līmenis 

traukos ir vienāds. 

Kāpēc tā notiek? Pievilkšanās spēks starp ūdens un papīra dvieļa daļiņām ir 

lielāks nekā ūdens daļiņu starpā. Ūdens daļiņas iekļūst mazajās spraudziņās starp 

papīra dvieļa šķiedrām un tādā veidā izplatās pa visu papīra dvieli. Līdzīgs process 

notiek augos, kad šķidrums ceļo no auga saknēm līdz pārējām auga daļām. 

Šo eksperimentu vislabāk uzsākt dienas pirmajā pusē, jo nepieciešamas dažas 

stundas, lai ūdens pārceļotu no pilnā trauka tukšajā. 

 

 

 

https://i2.wp.com/endijs.com/wp-content/uploads/2015/02/udens1.jpg?ssl=1


                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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