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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-

macisanosmajas  

 

Mēneša temats: “Kā tas notiek?” 

Nedēļas temats: "Mans kermeņis." 

18.04.21-22.04.21. 

Ziņa bērnam:   Tavs kermeņis mīļ ,kad tu viņu zin un mīļ! 

Sasniedzamais rezultāts: Izprast,kur un kādi ir ķermeņā daļās. 

Vērtības un tikumi: 

• Dzīvība 

• Daba 

• Darbs 

• Ģimene 

• Uzņēmība  Drosme 

• Atbildība 

• Laipnība 

• Līdzcietība 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

• Dabaszinātņu mācību joma 

Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. (2. posms) 

 

 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Vēro, klausās, spēlējas un iztēlojas; rada un īsteno ideju sevi interesējošā mākslinieciskā darbībā. (2. 

posms) 

 

• Matemātikas mācību joma 

Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, formas. (2. posms) 

 

https://www.skola2030.lv/
https://www.skola2030.lv/
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• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 

 

• Tehnoloģiju mācību joma 

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 

Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par zināmiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm un darbībām (maz. 

t.). (2. posms) 

 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Pārvar šķēršļus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem nosacījumiem sev piemērotā 

tempā. (2. posms) 

 

 

 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto. 

 

 Pašvadīta mācīšanās 

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

 

 Pilsoniskā līdzdalība 

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

 

 Sadarbība 

Palīdz un pieņem palīdzību. 
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Bērna plānotā darbība: 

Dabaszinātņu mācību joma: Vēro, tausta, grupē iežus pēc norādījuma. 

Matemātikas mācību joma: Darbojas ar priekšmetiem, novieto tos noteiktā vietā, piemēram, lapu uz galda, 

ratiņus zem plaukta. 

Tehnoloģiju mācību joma: Izver auklu caur sacaurumotu pamatni. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Velk un stumj dažādus priekšmetus. 

Valodu mācību joma: Vārdos un neverbāli pauž savas emocijas. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Vajadzības gadījumā vēršas pie pieaugušā pēc palīdzības. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Piedalās svētku svinēšanā. 

 

Vecāku darbība: 

Dabaszinātņu mācību joma: Rosina veikt daudzveidīgas darbības ar iežiem un skaidrot, kas ir novērots. 

Matemātikas mācību joma: Rosina novietot rotaļlietas noteiktā vietā  telpā vai ārā. 

Tehnoloģiju mācību joma: Seko, lai darbošanās ar sīkiem priekšmetiem būtu bērnam droša. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Rosina bērnu izvērtēt situāciju un izvēlēties situācijai 

atbilstošu darbības veidu. 

Valodu mācību joma: Stāstot un jautājot pievērš bērna uzmanību konkrētām ikdienas darbībām. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Rosina bērnu noģērbties patstāvīgi. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Uzslavē  bērnu par viņa iesaistīšanos un 

paveikto. 
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Rīta rosmes dziesmiņa. 

*** 

Rīta dziesma 

 

 

Kas mums te ir pamodies? 

Kam ir vaļā actiņas? 

Lācītis? Nē! Bullītis? Nē! 

Brālītis? Jā! 

Tas ir mūsu brālītis, 

Mīļais, mazais brālītis! 

 

Kas mums te ir pamodies? 

Kam ir vaļā actiņas? 

Kaķītis? Nē! Zaķītis? Nē! 

Māsiņa? Jā! 

Tā ir mūsu māsiņa, 

Mīļā, mazā māsiņa! 

 

Kas mums te ir pamodies? 

Kam ir vaļā actiņas? 

Skudriņa? Nē! Stirniņa! Nē! 

Māmiņa? Jā! 

Tā ir mūsu māmiņa, 

Mīļā, labā māmiņa! 

 

Kas mums te ir pamodies? 

Kam ir vaļā actiņas? 

Alnītis? Nē! Briedītis? Nē! 

Tētītis? Jā! 

Tas ir mūsu tētītis, 

Mīļais, labais tētītis! 

 

 

*** 

 

 

УТРЕННЯЯ ПЕСЕНКА 

С добрым утром — будет спать!.. 

Видишь: встало солнце… 

И тебе пора вставать! 

Погляди в оконце: 

Умываются цветы 

Светлою росою… 

Как цветочки, так и ты 

Освежись водою! 

Видишь, пчелка тянет сок 

Из медовой кашки… 

https://www.martamarijamusic.lv/dziesmu-vardi
https://www.martamarijamusic.lv/dziesmu-vardi
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Ты ж напейся, мой сынок, 

Молочка из чашки! 

Вон оделся весь листвой 

Сад наш, зеленея… 

Ты оденься, мальчик мой, 

Также поскорее!.. 

И беги, беги, играй 

На свободной воле, 

И расти, и расцветай, 

Как цветочек в поле! 

 

 

 

 

 

Idejas radošai darbībai 
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Lasīšanai: 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/s/stiprajam-taisniba-gudrajam-padoms/ 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/dzukstes_pasakas/v/vilks/ 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/dzukstes_pasakas/l/lapsa-un-kruze/ 

 

 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а 

пришла 

в лесу к домику. 

Дверь была отворена; она посмотрела в дверь, видит: в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили 

три 

медведя. Один медведь был отец, звали его Михайло Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была 

медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали 

его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. 

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе 

три 

чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михайлы Иваныча. Вторая чашка, поменьше, была 

Настасьи Петровнина; третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: 

большая, средняя и маленькая. 

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и 

похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки; и 

Мишуткина 

похлебка ей показалась лучше всех. 

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой — Михайлы Иваныча; другой поменьше — 

Настасьи Петровнин, а третий, маленький, с синенькой подушечкой — Мишуткин. Она полезла на большой 

стул 

и упала; потом села на средний стул, на нем было неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась 

— 

так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала 

качаться 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/s/stiprajam-taisniba-gudrajam-padoms/
http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/dzukstes_pasakas/v/vilks/
http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/dzukstes_pasakas/l/lapsa-un-kruze/
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на стуле. 

Стульчик проломился, и она упала на пол. 

Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати: одна большая — 

Михайлы 

Иваныча; другая средняя — Настасьи Петровнина; третья маленькая — Мишенькина. 

Девочка легла в большую, ей было слишком просторно; легла в среднюю — было слишком высоко; легла в 

маленькую — кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула. 

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел 

страшным голосом: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ? 

Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ? 

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ И ВСЕ ВЫХЛЕБАЛ? 

Михаиле Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА? 

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА? 

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СЛОМАЛ ЕГО? 

Медведи пришли в другую горницу. 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ? — заревел Михаиле Иваныч страшным голосом. 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ? — зарычала Настасья Петровна не так громко. 

А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом: 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ? 

И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его режут: 

— Вот она! Держи, держи! Вот она! Ай-я-яй! Держи! 
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Он хотел ее укусить. 

Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто, она выскочила в окно и 

убежала. И медведи не догнали ее. 

 

 

 

 

 

Eksperimenti: 

 

Mirguļojošais vulkāns 

Sajauc kopā etiķi, dzeramo sodu un gliterus (spīdumiņus) pudelē, lai redzētu spīdīgu vulkāna izvirdumu! 

Sāc ar sodu, tad pievieno spīdumus, sakrati, lai abi samaisās un tad pa virsu uzlej etiķi. Lai neradītu 

pārāk lielu šmuci, pudeli novieto vai nu ārpus telpām, vai zem pudeles paliec bļodu vai tai līdzīgu trauku, 

lai putas sakrātos tur. 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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