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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 notiek?" 

Nedēļas temats: "No sēkliņas līdz stādiņam". 

12.04.2021.-16.04.2021. 

 Ziņa bērnam: Ir daudz dažādu sēkliņu veidu. Lai augi augtu, ir nepieciešami nopietni apstākļi. 

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

augšanai nepieciešamajiem apstākļiem, balstoties uz savu pieredzi. 

  

Vērtības un tikumi: 

Daba 

Darbs 

Ģimene 

Latviešu valoda 

Latvijas valsts 

Dzīvība 

Atbildība 

Centība 

Laipnība 

Līdzcietība 

Mērķtiecība 

Mērenība 

Savaldība 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos.  (3. posms) 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas, mūzikas un literārā darba 

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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radīto pārdzīvojumu. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

Ar nosacītiem mēriem nosaka garumu, platību, ietilpību. (3. posms) 

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

 Tehnoloģiju mācību joma 

Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju. (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.  

Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Digitālās prasmes. 

Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās ierīces. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

Spēj paveikt darbību līdz galam. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

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

 Sadarbība. 

Palīdz un pieņem palīdzību. 

   

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Atrod skaņai atbilstošo burtu un parāda to. 

 Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. Stāsta par savu darbību un sasniegto rezultātu. 

 Vēro un salīdzina krāsas, līnijas, laukumus, formas, tekstūras, faktūras un raksturo tās saviem 

vārdiem un izmantojot skolotāja piedāvātos atslēgvārdus. 

 Zina, ka dabas resursi ir augi, dzīvnieki, ieži, ūdens, no kuriem iegūst ikdienas dzīvē 

nepieciešamās lietas un produktus. Zina, kādi noteikumi jāievēro saskarsmē ar augiem.  

 Praktiski darbojoties, dala figūru daļās, iegūstot jaunas figūras, piemēram, no četrstūra iegūst 

divus trijstūrus.  

 Izvēlas tekstilmateriālus vai dabas materiālus, kas pēc krāsas un struktūras ir piemēroti 

iecerei.  

 Saprot, kāpēc nedrīkst atļaut sevi aiztikt svešiem cilvēkiem. Saprot, ka jāparāda sava 

attieksme pret nepatīkamiem citu pieskārieniem. 

 

Vecāku darbība: 

 Rosina atrast skaņai atbilstošu burtu un pārādīt to. 

 Uzmundrina, iedrošina bērnu darboties pašam, jautā, ko un kāpēc viņš dara. Paslavē par 

darbošanos, izdomu, sasniegto rezultātu. 

 Rosina saskatīt mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un to izteiksmīgumu (noskaņa, raksturs) 

mākslas darbos un apkārtējā pasaulē. 
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 Pārrunā, kāpēc jātaupa ikdienā izmantojamās lietas. Pievērš uzmanību drošībai saskarsmē ar 

augiem. 

 Piedāvā dažādu materiālu ģeometriskās figūras. Rosina eksperimentēt ar figūrām, lai iegūtu 

citu figūru. 

 Aicina bērnu pastāstīt par savu ieceri. Ja nepieciešams, demonstrē tehnoloģiskos paņēmienus. 

 Pārrunā ar bērniem, kāpēc katram jārūpējas par savu ķermeni, tā neaizskaramību. Skaidro, ka 

ir cilvēki, kuri vēlas pieskarties bērna ķermenim. 

  

 

RĪTA ROSME:  
 

1. Izstaipām visu ķermeni 

Stāv, pēdas kopā, mugura taisna, rokas 

brīvi gar sāniem. 

a) Ieelpojot paceļ taisnas rokas uz 

augšu un, cik vien var, stiepjas pretī 

griestiem. 

b) Izelpojot lēnām noliec ķermeņa 

augšdaļu uz leju, mazliet iesēžas 

ceļgalos un 

pilnīgi atbrīvo augumu. 

2. Izkustinām krūškurvi un plecus 

a) Stāv, taisna mugura, pēdas plecu 

platumā, rokas paceltas augšā un 

iztaisnotas, 

plaukstas kopā tā, ka delnas skatās uz 

griestiem. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. 

b) Izelpas laikā mazliet iesēžas ceļgalos un, cik iespējams, virza rokas gar ausīm uz 

aizmuguri. Ieelpojot atgriežas sākumstāvoklī. 

Vingrojuma izpildes laikā vēdera lejasdaļa ievilkta un sasprindzināta. 

3. Pamodinām muguras un plecu muskuļus 

Sākumstāvoklis – kā 2. vingrojumā. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. 

Izelpojot noapaļo muguru un rokas nolaiž uz priekšu, plecu augstumā. Vienlaikus 

ar kūkumā saliekto muguru stiepjas uz aizmuguri, bet ar saslēgtajām plaukstām, kā 

arī gurniem – uz priekšu. Zodu noliec uz leju. 

Ieelpojot ieņem sākumstāvokli. 

4. Pastiepjam sānus 

Sākumstāvoklis – kā 2. vingrojumā, bet pēdas novietotas nedaudz platāk par 

pleciem. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. Izelpojot noliecas uz kreiso pusi. 

Ieelpojot atgriežas sākumstāvoklī un pastiepjas augšup. Izelpas laikā noliecas uz 

labo pusi. 

5. Izgrozām vidukli 

Stāv, taisna mugura, pēdas nedaudz platāk par pleciem, rokas izstieptas sānis plecu 

augstumā. 
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Izelpojot ķermeņa augšdaļu viduklī pagriež uz labo pusi. Ieelpojot ieņem 

sākumstāvokli. Izelpas laikā ķermeņa augšdaļu viduklī pagriež uz kreiso pusi 

6. Sapurinām sānu, roku un vidukļa muskuļus 

Pēdas plati, labā roka novietota uz grīdas, kreisā – pastiepta pretī griestiem. 

Izelpas laikā maina rokas vietām. Skatiens seko līdzi rokai, kas pacelta uz augšu. 

7. Izlokām kājas 

Iesēžas dziļā izklupienā: labā kāja iztaisnota uz aizmuguri, kreisā saliekta 90 grādu 

leņķī priekšā. Svarīgi, lai ceļgals atrodas virs potītes, nepārslīd tai pāri, citādi ceļa 

locītavai ir pārāk liela slodze. 

Atbalstās ar plaukstām pret grīdu un izelpas 

 laikā cenšas ar pieri pieskarties kreisās 

kājas īkšķim. Pēc tam samaina kājas vietām  

un tuvina pieri labās kājas īkšķim. 

Elpo dziļi un mierīgi. 

 

 

Физкультминутка 
 

Разные деревья растут у нас в саду! 

(руки соединены над головой, покачивания из стороны 

в сторону) 

Семечко от груши я пойду-найду. 

(марш на месте) 

На дереве искал, под деревом искал… 

(«Козырек» поочередно руками, приседы и наклоны, 

словно ищем) 

Вокруг одни лишь груши, семян я не видал! 

(Разводим руки в сторону, пожимаем плечами) 

 

А вы как думаете, где спрятались семена от 

грушевого дерева? (Ответы детей) Правильно, в 

самих грушах. 

Iemāc. multfilma: 

https://www.youtube.com/watch?v=dfA2BXxNlus 

LASĪŠANAI: 

Экологическая сказка «Семечко» 

Жило-было семечко. Лежало оно на зеленой 

поляне и не знало, для чего оно на свет рождено.  

Вот однажды увидело семечко репей, и так репей 

ему понравился, что семечко попросило: 

— О, прекрасный  цветок! Позволь мне остаться с тобой и стать 

братом твоим семечкам. Я стану таким же ярким, большим и 
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красивым, как ты!  

— Нет, - ответил репей, - у семян моих есть крючочки. Как пристанем мы к шерсти 

животных, так и попадем на другое место, и там вырастет новый прекрасный репей. А где 

твои крючочки? Ты гладкий и жалкий! 

Поникло семечко и побрело дальше. Вдруг увидело семечко могучее дерево клён, и так 

клен ему понравился, что семечко спросило:  

— О, могучее дерево! Позволь мне остаться с 

тобой и стать братом твоим семечкам. Я стану 

таким же огромным, кудрявым и раскидистым, 

как ты! 

— Нет, - ответил клён, - у семян моих есть 

крылышки. Как подуют ветры сильные, так и 

полетим мы на другое место, и там вырастет 

новый могучий клён. А где твои крылышки? Ты 

гладкий и жалкий! 

Стыдно стало семечку, что ни для чего оно не годно. И решило 

семечко спрятаться от всего белого света. И зарылось оно в 

землю рыхлую.  

Солнышко ярко светило на землю — тепло доставалось и 

семечку. Дождик щедро поливал землю — вода доставалась и 

семечку. И само того не замечая, стало семечко прорастать. 

Сначала маленький росток из семечка получился, потом все 

больше и больше. 

И так приятно 

стало семечку 

солнышком и 

дождиком 

питаться, что забыло оно о своей беде.  

Много зим и вёсен прошло, когда выросла 

из нашего семечка большая-пребольшая… 

яблоня! Тогда семечко и поняло, для чего 

оно на свет рождено. 

Стали на ветвях его рождаться яблоки, а в 

них таких семечек — видимо-невидимо. 

Покажется нам, что яблоня листочками 

шуршит, а она своим деткам говорит: «Для 

пользы, родные, вы рождены! Листочками 

тень создавать, от сырости в дождь 

укрывать, яблочками зверей и птиц 

кормить! Солнышком пригревайтесь,  
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дождичком поливайтесь, растите большие, больше репейника, больше клена!» 

Вопросы для беседы: 

— Кого встретило семечко? 

— Как переносятся семена репейника? (Показываем картинки с похожими семенами). 

— Как переносятся семена клёна? (Показываем картинки с похожими семенами). 

— Что нужно для того, чтобы семечко проросло? 

— Почему семечку стало грустно? Как вы думаете, если бы репейник и клен вежливо 

разговаривали с семечком, изменилось бы его настроение? 

— Как вы считаете, если бы репейник и клен разрешили семечку остаться, смог бы 

вырасти из этого семечка репейник или клён? Почему? 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Matemātika: 
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Mūsu radošie darbi: 
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Eksperimenti :  

Огородик на губке 

Помогите понять детям жизнь растений таким необычным способом. 

Для проекта нам нужны: 

 Кухонные губки; 

 Семена кресс-салата или льна (они очень удобны, так как прилипают к любой 

влажной поверхности); 

 Вода и зубочистки или булавки. 

 

 

https://g.janecraft.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/Make-a-sprout-house.jpg
https://g.janecraft.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/DIY-sprout-house-that-really-grows-plants.jpg
https://g.janecraft.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/ogorodik-dla-detey.jpg
https://g.janecraft.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/zhizn-rasteniy-detjam.jpg
https://g.janecraft.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/proyekty-dlya-detey.jpg
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Большой плюс именно этого варианта — съедобность проростков и большая скорость их 

всхожести. Домик из губок может стать милым украшением подоконника и будьте 

уверены, интерес вашего малыша к огородику будет всегда подогреваться причудливым 

ростом маленькой зелени. 

Независимо от того, какой способ «формовки» губок вы выберете, есть 

пара универсальных правил: 

1. Мочалочки легче режутся во влажном состоянии. 

2. Первый раз губки должны быть влажными, но с них не должно капать. 

3. Увлажняйте губки несколько раз из пульверизатора. 

4. 2-3 дня огородик стоит прикрывать пакетом, чтобы за ночь смена не пересыхали. 

5. Для крыши домиков к семенам можно добавить воды и дать набухнуть — 

получится липкий «паштетик» из семян, который уже никуда не убежит с губки. 

Проростки можно кушать, а ваши детки будут переполнены гордостью, жуя бутерброд с 

маслом и собственноручно выращенным кресс-салатом! 

https://g.janecraft.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/domashniye-proyekty-dlya-detey.jpg
https://g.janecraft.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/Spouge_House1.jpg

