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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: "Notikumi starp ziemu un pavasari." 
                                01.03.2021.-05.03.2021. 

Ziņa bērnam: Pavasaris ir laiks, kad daba pamostas. 

Sasniedzamais rezultāts:  Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties gadalaikiem, diennaktij, 

laikapstākļiem. 

Vērtības un tikumi 

Cilvēka cieņa 

Daba 

Darbs 

Dzīvība 

Ģimene 

Latviešu valoda 

Atbildība 

Centība 

Mērenība 

Mērķtiecība 

Taisnīgums 

Uzņēmība 

Laipnība 

 

 

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 

 Skaitu apzīmē ar tam atbilstošiem cipariem, raksta ciparus. (3. posms) 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 Skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas; vajadzības gadījumā sniedz emocionālu un praktisku 

atbalstu. (3. posms) 

Tehnoloģiju mācību joma 

 Īsteno savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba piederumu un 

instrumentu  lietojumu. (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: 

Digitālās prasmes 

 Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu.  

Jaunrade un uzņēmējspēja 

 Izrāda iniciatīvu. 

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

Pašvadīta mācīšanās 

 Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

Pilsoniskā līdzdalība 

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

lietojot. 

Sadarbība 

 Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:  

 Piedalās daudzveidīgās darbībās, kurās jāsaklausa, jāatšķir un jānosauc skaņas, piemēram, 

nosauc attēlā redzamā priekšmeta nosaukumu pa skaņām . 

 Mācās ievērot labas uzvedības noteikumus saskarsmē. 

 Rada kompozīciju plaknē uz cietas pamatnes vai telpā (maketu), kombinē vairākus materiālus, 

izvēlas savai iecerei atbilstošus tehniskos paņēmienus. 

 Stāsta par novērotajām pārmaiņām tuvākajā apkārtnē dažādos gadalaikos, diennakts daļās un 

laikapstākļos . 

 Ciparu kartīti pieliek pie atbilstošas priekšmetu kopas. Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu 

skaitu. Raksta ciparus . 
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 Īsteno savu ieceri atbilstoši plānotajiem īstenošanas soļiem, ievērojot drošības noteikumus darbā 

ar darba piederumiem un instrumentiem . 

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

 Skaidro, kāpēc ir svarīga tīrība un kārtība . 

Vecāku darbība: 

 Aicina runāt līdzi un pie katras nosauktās skaņas veic kādu iepriekš norunātu kustību, tad kopā 

secina, cik skaņu vārdā. 

 Rosina novērtēt rīcību un prognozēt tās iespējamās sekas. 

 Nodrošina dažādu materiālu pieejamību, demonstrēto pielietojumu. 

 Rosina stāstīt par novēroto. Rosina radoši attēlot novēroto un pastāstīt par radošo darbu. 

 Izvieto telpā ciparu un noteikta skaita attēlu kartītes. Piedāvā rakstīt ciparus uz dažādām 

virsmām (smiltīs, uz papīra, uz gaismas galda) neierobežotā laukumā. 

 Jautā par veikto darbību, izmantotajiem materiāliem un tehnoloģiskajiem paņēmieniem. 

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

 

 

Rīta rosme 

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)  

 

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)                                 

 

 

 

 

LASĪŠANAI: 
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                         Pasaka par pavasari 

 

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

pret to, stumda, stumjas - un nespļāva. Atnāca zaķis dzert ūdeni. Kreiks jautā: 

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

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

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

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

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

  Lācis stumjas, 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 stumjas, stumjas 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, gārgale un tad skrēju uz upi. 

 

 

Сказка о Весне 
  

 

Собралась Весна красна в гости в северные края. Всю зиму она провела вместе с перелётными 

птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё выше и выше на небе подниматься, тут она и 

решила лететь. 

Просит Весна перелётных птиц — гусей, лебедей: «Отнесите меня подальше на север, там меня 

ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные крохотные жучки-паучки». Но птицы 
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побоялись лететь на север: «Там, говорят, снег и лёд, холод и голод, там, говорят, мы все замёрзнем 

и погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел её в северные края отнести. Совсем она 

загрустила: что же, видно, придётся всю жизнь на юге прожить. Вдруг она слышит голос откуда-то 

с вышины: «Не печалься, Весна красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». 

Взглянула вверх, а по небу над ней плывёт белое пушистое облако. Обрадовалась Весна, забралась 

на облако и полетела в северные края. Летит да вниз, на землю, поглядывает. А там, на земле, все 

радуются, все её встречают. В полях пестреют проталины, бегут ручьи, взламывают на речке лёд, а 

кусты и деревья в лесах и садах покрываются крупными, готовыми вот-вот уже раскрыться 

почками. 

Полетела Весна красна с юга на север на белом пушистом облаке. А следом за ней потянулись в 

родные края несметные стаи перелётных птиц — гусей, лебедей и всякой крылатой мелочи: 

жаворонки, скворцы, дрозды, зяблики, пеночки, славки… 

Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое облако, так, значит, на 

нём Весна красна прилетит. Жди теперь со дня на день тепла, полой воды, жди с юга весёлых 

крылатых гостей… 

 

           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: 

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: 
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— 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. 

 

 

"К нам весна шагает" 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 
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Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла весна. 

 

(Е. Карганова) 

 

 

"Dili dili dili din 

Atskan zvaniņš dzin dzin dzin, 

pamodina vabolīti, 

pamodina taurenīti, 

pamodina zirneklīti, 

pamodina mazulīti!" 

Mīklas par pavasari. 

• Рыхлый снег 

На солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла ... 

Ответ (Весна) 

 Тает снежок,  
Ожил лужок, 
День прибывает.  
Когда это бывает?  
(Весной) 

• Ручейки бегут быстрее, 
Светит солнышко теплее. 
Воробей погоде рад 
- Заглянул к нам месяц ... 
Ответ (Март) 

• Мишка вылез из берлоги, 
Грязь и лужи на дороге, 
В небе жаворонка трель 
- В гости к нам пришёл ... 
Ответ (Апрель) 

 Сад примерил белый цвет, 

Соловей поет сонет, 

В зелень наш оделся край 

— Нас теплом встречает…(май) 

 Я выступаю перед вами, 

Как молодой весны гонец, 

Я рад увидеться с друзьями 

Ну, а зовут меня…(Скворец) 

Солнце греет у порога  

И растаяли сугробы,  

Потекли рекой ручьи,  

Прилетели к нам ... (грачи) 

Появился из-под снега, 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый самый нежный, 

Чистый маленький ... 

(Подснежник) 

Ой, беда! Ой, беда! 

Тает снег, кругом вода. 

Не обуешь валенки, 

На снегу… (проталинки) 

 Снежок растаял и с полей 

Бежит проворливый …(ручей) 
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Буква  Ь 
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Matemātika
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Idejas radošajai darbībai: 
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Eksperimenti: 
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