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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 "Kā tas noteikt?." 

 

Nedēļas temats:  No sēkliņas līdz stādiņam. 
 

12.04.2021.-16.04.2021. 

 

Ziņa bērnam: Pavasarī – no aprīļa vidus līdz jūnija beigām ir īstais laiks stādīšanai. 

Sasniedzamais rezultāts: Patstāvīgi un secīgi stāsta par izaudzētā auga augšanas ciklu un augšanai 

nepieciešamajiem apstākļiem, balstoties uz savu pieredzi. 

Vērtības un tikumi: 

Darbs  

Cilvēka cieņa  

Ģimene  

Latviešu valoda  

Atbildība  

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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Mērķtiecība  

Uzņēmība  

Centība  

Drosme  

Taisnīgums  

Latvijas valsts 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

• Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 

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) 

• Dejo vienkāršus deju soļus atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. (3. posms) 

Matemātikas mācību joma 

 

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

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

• Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību. (3. posms) 

 

Tehnoloģiju mācību joma 

• Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu un vienojas par kopīgu mērķi. (3. posms) 

 

Valodu mācību joma 

• Atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto; jautā, lai iegūtu informāciju (maz. t.). (3. 

posms) 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

• Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. (3. 

posms) 

Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

    

• Izrāda iniciatīvu. 

 

Digitālās prasmes. 

• Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu. 
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Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

• Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību 

• Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

. 

Pašvadīta mācīšanās. 

• Lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās. 

            Pilsoniskā līdzdalība. 

• Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

Sadarbība. 

• Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

• Klausās, kad stāsta cits. 

• Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 

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

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

• Stāsta par savu pieredzi materiālu izmantošanā 

• Vēro pieaugušā piedāvātos priekšmetus un priekšmetukopas. 

• Izsaka pieņēmumu par to skaitu. 

• Vai nu patstāvīgā darbībā, vai sadarbojoties ar citiem,meklē risinājumus ieceres īstenošanai. 

• Ikdienā veido veselīga dzīvesveida ieradumus – izvēlas veselīgu uzturu, dienas režīmu, 

regulāri piedalās fiziskajās aktivitātēs un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem 

Vecāku darbība: 

• Aicina saziņas situācijā saklausīt dažādas intonācijas un pamatot savu viedokli. 

• Aicina bērnu pastāstīt par sevi un piederību ģimenei, arī par savu dzīvesvietu un tuvākajā apkārtnē 

esošajiem objektiem. 

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

• Aicina salīdzināt, piemēram, stikla, plastmasas un papīra glāzes un pastāstīt par novēroto. 

• Aicina bērnu ikdienas situācijās izteikt pieņēmumu par skaitu un pārbaudīt to. 

• Uzklausa bērnu un, ja nepieciešams, piedāvā dažus risinājumus vai atbalsta materiālus, piemēram, 

dažas piegrieztnes, šablonus kastītei. 

• Aicina bērnu vērtēt, kurus ieradumus izdodas veidot viegli,kuri – sagādā grūtības. 
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Rīta rosme. 
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Iespējas rīta vingrinājumiem  

Tiek izmantoti dažādas formas  rīta vingrinājumi: 

- tradicionālā forma, izmantojot vispārīgus attīstības vingrinājumus; 

- zemes gabala izspēle: “Pastaigā”, “Mēs devāmies uz pļavu”, “Zvirbuļi” utt .; 

- spēles raksturs (no 3-4 āra spēlēm); 

- ritmiskās vingrošanas, deju kustību, apaļo deju elementu izmantošana; 

- labsajūtas skrējiens (tiek veikts uz vietas 3-5 minūtes, pakāpeniski palielinot attālumu, intensitāti, laiku); 

- šķēršļu joslas izmantošana (jūs varat izveidot dažādus šķēršļu celiņus, izmantojot dažādus moduļus); 

- izmantojot visvienkāršākos simulatorus (bērnu paplašinātāju, vingrošanas veltni utt.) un sarežģītas ierīces 

("Velosipēds", "Airēšana", " Skrejceļš"," Batuts "un citi.) 
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Lasīšanai:  

 

Attapīgā meita 

Kāda kunga meita bija iemīlējusi nabaga kalpa dēlu. Meita labprāt puisi precētu, bet to labi zin: kā teiks 

tēvam, tas nelaidīs. Vai tur nav gals rokā? Tomēr beidzot kunga meitai iešaujas labs padoms prātā. Viņa 

lūdz tēvu, lai pieņemtu puisi par savu sulaini. Varbūt, ja tik sulainis tēvam labi iztaptu, ka tad vecais pēc 

kāda laika apdomājas un atvēlē abiem precēties. Bet, tādu ceļu iedama, nabadzīte tālu netika. Pavārs jau 

pirmā nedēļā saodis, kas jauniem ļaudīm aiz ādas. Tas pasaka kungam, un nu uguns pie pakulām. Kungs 

liek sulaini iebāzt maisā un uz piedarbu aiznest, lai tas badā nomirtu. Meitai puiša ļoti žēl, bet neko darīt — 

neuzdrošinās ne raudāt. Te otrā dienā kungam ievajagas kaut kur ciemā aizbraukt. Meitai nu bija laiks puisi 

atpestīt. Viņa izlaiž to no maisa, sacīdama: «Ej, puisīt, pie ķēniņa, kalpo tur. Nerādies te tik nevienam, lai 

tēvs labāk domātu, ka tu maisā esi badā nomiris.» Puisis aiziet pie ķēniņa un salīgst. 

    

 

 

 

Drīz pēc tam ķēniņam izceļas karš ar otru ķēniņu. Un, re, ko nu kunga meita sadomājusi? Viņa pārģērbjas 

vīriešu drēbēs, aiziet pie tā ķēniņa, kur puisis, un piedāvājas ķēniņam par karavīru. Ķēniņam kara laiks, tas 

pieņem. Bet nu bija gan ko redzēt, ko sievietis, vīriešu svārkos iekāpis, spēj darīt! Lai kāds nāk — nost kā 

muša. Ķēniņš tādu karavīru vēl nebija atradis. Viņš ieceļ to par pašu karavadoni. Tie bija gan brīnumi. 

Nevienam tas ne prātā, ka tik sirdīgs karavīrs kunga meita. Tomēr kas tiesa, tas tiesa. Jaunais karavadonis 

pārvar ienaidnieku, nobeidz karu ātrāki, nekā ķēniņš to būtu domājis. Pēc kara ķēniņš nezin, cik samaksāt 

jaunajam karavadonim, bet karavadonis atsaka: «Ko, ķēniņ, tur tik daudz maksāt? Atdod man tik to puisi, 

ko viņreiz salīgi par sulaini, — pietiks!» 

   Ķēniņš atdod. Puisis noiet pie karavadoņa, un, saprotama lieta, tam ne jausmas, ka tā viņa paša līgaviņa. 

Otrā dienā karavadonis izstāsta puisim visu atgadījumu un tad pamāca tā: 

 «Pārģērbies tagad manās karavadoņa drēbēs un pēc trim dienām atnāc pie mana tēva mani par līgavu 

bildināt. Tādam varenam karavadonim viņš savu meitu neliegs. Es steigšos uz māju un nelikšos ne zinot. Ja 

tēvs prasīs, kur tik ilgi esmu bijusi, tad teikšu, ka mežā apmaldījos.» 
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   Pēc trim dienām puisis karavadoņa drēbēs klāt, un pirmā runa tūlīt: vai kungs nedošot viņam savu meitu 

par sievu. 

   «Ak tu manu dieniņu!» kungs iesaucās. «Tādam varenam vīram nu meitas liegšu. Ja patīk — rītu tūlīt 

kāzas!» 

   «Labi, dzersim rītu kāzas!» puisis atbild. 

   Tā notiek. Pēc kāzām jaunais pāris ņemas visu izstāstīt. Kungs iesākumā gan tā kā dusmojas, bet vēlāk 

saka: «Kas izliets, tas izliets — sasmelt vairs nevar. Es pārskatījos, kad jūsu patiesīgo laimi gribēju ārdīt, 

un jūs abi pārskatījāties, kad mani, vecu vīru, piekrāpāt.    Bet kas bijis — bijis, uz priekšu dzīvosim 

saderībā.» 

 

    

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/a/attapiga-meita/ 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/a/attapiga-meita/
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Burtu V var iemācīties pavisam vienkārši, arī izrunāt to ir viegli. V ir skaists burts, ar to sākas skaistu 

lietu vārdi – varavīksne, vasara, vainags. 

Idejas darbam ar burtu grāmatu: 

Grāmatā uzzīmē varavīksni. 

Uzraksta vārdus vanna, vārna, vāvere un  citus no zemāk dotajiem. 

Iezīmē vai ielīmē attēlus, kurā redzamā lieta sākas ar V. 

No avīzes vai žurnāla izgriezt vārdus, ielīmēt tos grāmatā, apvelkot visus burtus V. 

Rakstīt burtu V. 

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai 

Noskaidrojiet, kas ir, ko nozīmē: vijole, vijolīte, viens, veste, viļņi, vabole, vadi, vafeles, vagons, vainags, 

vāks, vālodze, valrieksts, vanna, varavīksne, vārna, vārti, vāvere, vāze, vēzis, vīnogas, vista, vitamīni, 

vītols, volejbols. 

Noskaidro, kas var būt vīle – vīle apģērbā un instruments vīle. Kā saprast uzrakstīto – vīlē vīles (par 

apģērbu) un vīlē vīles (par instrumentiem). 

Noskaidro, kā atšķiras vīle un vīlīte. 

Noskaidro, kas ir vīzas, kas vīzes. 

Aktivitātes kopā ar bērnu 

Viens V. Vēlreiz V! Visi spēles dalībnieki iemācās ar rādītājpirkstu un vidējo pirkstu attēlot burtu V. 

Iemācās to parādīt ar abām rokām. Spēles vadītājs sauc pa diviem vārdiem. Ja abi vārdi sākas ar burtu V, 

gaisā paceļ abas rokas, rādot burtus V ar pirkstiem. Ja ar V sākas tikai viens vārds, tad paceļ vienu roku, 

rādot V. Ja neviens no abiem nosauktajiem vārdiem nesākas ar V, rokas nav jāceļ. 

 

Izmantojamie vārdi: vīrs, vecmāmiņa, vista, vēl, vakars, vara, vērdiņš, vaibsti, vārīt, varš, vēders, vaigi, 

veiksme, visi, vienmēr, volejbols, valsts, vasara, viltīgs, vīstošs, vecs, valoda, veselība, veseris, vienkāršs, 

valrieksts, vajadzīgs, vairāk, vienreiz, vienmēr, vēlreiz, vienkāršs, vingrošana, virtuozs, videofilma, 

viesnīca, vēzis, vējš, vesels, vitamīni. 

 

Atmini mīklas un izdomā savas! 

Lec kā zaķis, nav zaķis, peld kā zivs, nav zivs. (Varde) 

Kas ir skaists, dzīvo uz sauszemes un ūdenī, prot skaisti kurkstēt. (Varde) 

Bez spārniem pa koku galiem lido. (Vāvere) 
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Kā sauc gaiļa sievu? (Vista) 

Kā sauc cāļa māti? (Vista) 

Ko skolasbērni tik ļoti gaida, bet kas tik ātri paiet? (Vasara) 
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperiments: 

Картотека экспериментов с цветом 

 

Цвет существует независимо от нашего сознания и отражается в нем посредством зрительных 

ощущений. Цвет служит мощным стимулятором эмоционального и интеллектуального развития 

детей. 

Чувство красоты цвета и вообще вкус к цвету можно и необходимо воспитывать. На раннем этапе 

знакомства с цветом важно сохранить у ребят чувство удивления, восторга, праздника, чтобы 

процесс изучения проходил в более интересной и запоминающейся форме. А учитывая то, что в 

дошкольном возрасте дети не усидчивы, часто переключают своё внимание с одного вида 

деятельности на другой, то экспериментирование - это наиболее эффективный метод работы в 

данном проекте, так как детям объяснить то или иное явление намного проще не с помощью фактов 

из литературы или наших жизненных наблюдений, а именно посредством наглядного примера. 

 

Опыт 1: Получение нового цвета 

 

 Вовремя этого эксперимента можно пронаблюдать процесс получения нового цвета при 

смешивании двух цветов: желтого и синего. 

Понадобится: Три стакана, пищевые красители, две салфетки 

Ход: возьмите три стакана: в первый налейте воду и добавьте синий краситель, во второй – воду и 

желтый краситель. Третий (пустой стакан) поставьте между стаканами с красителями. Теперь 

возьмите две салфетки, сверните и опустите в стаканы так, чтобы один их конец был в стакане с 

красителем, а второй - в пустом стакане. Начинаем следить как окрашенная вода, впитываясь в 

салфетки, будет переходить в пустой стакан и смешиваться. По истечении определенного времени 

замечаем, что в пустом стакане начала появляться вода, окрашенная в зеленый цвет. Благодаря 

этому эксперименту дети заинтересуются процессом смешивания красок. 

                       


