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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: "Kā tas noteikt?" Nedēļas temats: "Liela diena atnākusi." 

29.03.2021.-09.04.2021. 

Ziņa bērnam 

Bērni uzzinās par Lieldienu tradīcijām. 

Saturs 

Sasniedzamais rezultāts: 

Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem. 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

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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 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Centība 

 Laipnība 

 Mērenība 

 Mērķtiecība 

 Savaldība 

 Solidaritāte 

 Taisnīgums 

 Tolerance 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Piedalās apkārtnes sakopšanā, augu un dzīvnieku kopšanā. (2. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Izspēlē atsevišķas epizodes no dzirdētā literārā darba. (2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Praktiskā darbībā apkārtējā vidē izzina ģeometriskās figūras (riņķi, 

trijstūri, četrstūri) un telpiskus ķermeņus (lodi, kubu, piramīdu) un 

raksturo to formu. (2. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Atšķir raksturīgākās emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes). (2. 

posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Mācās pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. (2. 

posms) 

 Valodu mācību joma 

o Raksta burtu elementus neierobežotā laukumā. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Pārvietojas dažādās vidēs pēc nosacījuma: soļo, skrien, rāpo, lien, 

veļas, lec, mācās noturēt līdzsvaru. (2. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

o Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju 

lomu. 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 
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o Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt 

izvēles un vērtēt izdarīto. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, 

saprot, pieņem un ievēro tos. 

 Sadarbība 

o Palīdz un pieņem palīdzību. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Darbojas kopā ar pieaugušo (laista telpaugus, grābj lapas, lasa nokritušos 

zarus). 

 Piedalās dzirdētā teksta fragmenta dramatizācijā, spēlējot kādu lomu (paša 

izvēlētu vai pēc skolotāja pamudinājuma). 

 Grupē ģeometriskās figūras, nosauc tās un raksturoto formu. 

 Nosauc savas emocijas (priecīgs, bēdīgs, dusmīgs, bailīgs). 

 Novēro, kā pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. 

 Vēro, kā pieaugušais raksta uz dažādām virsmām ar dažādiem 

rakstāmpiederumiem. 

 Tver pieaugušā mestu priekšmetu. 

Skolotāja darbība: 

 Piedāvā daudzveidīgu inventāru (lielāku, mazāku, smagāku, vieglāku, 

augstāku, zemāku) vienam un tam pašam kustību uzdevumam. 

 Pievērš uzmanību apkārtnē nepieciešamajiem sakopšanas darbiem, ja tādi ir. 

 Aicina bērnu izmēģināt rakstīšanu ar dažādiem rakstām piederumiem uz 

dažādām virsmām, 

 Ikdienas situācijās nosauc savas emocijas un paskaidro, kāpēc tā jūtas. 

 Demonstrē bērnam, kā tos pareizi satvert un lietot. 

 Darbojas kopā ar bērnu, nosauc savas darbības. 

 Aicina apkārtējā vidē saskatīt dažādas ģeometriskās figūras, to skaitā 

telpiskus ķermeņus un pastāstīt par tiem. 
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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:   

Сказка на ночь про цыпленка. 

Жил-был цыпленок. Характер у него был солнечный. И был у 

него друг – щенок Потап. Однажды друзья не поладили… 

Жил-был цыпленок Тарас. Он был желтым, как солнышко. И характер у него 

был солнечный. Цыпленок был доверчивый и со всеми старался 

подружиться. Однажды на пути цыпленка появился петух. Петух очень 

удивился тому, как выглядел Тарас — тот был испуган, всклокочен, перышки 

его дрожали. 

— Что с тобой, цыпленок? – спросил петух. 

— Сейчас я всё тебе расскажу, — сказал цыпленок. 

— Когда я был совсем маленьким, то дружил со щенком Потапом. Я был с 

ним на короткой ноге. Но в один далеко не прекрасный день щенок встал не 

той ноги. И с этого момента начались наши неприятности. Щенок вообразил, 

что раз он – в будущем взрослый пёс, то должен пугать меня и гонять по 

двору. Вот и сегодня гонял. Я со всех ног побежал домой, в курятник. А он за 

мной. Я еле ноги унес. Теперь к нему ни ногой. 

— Зря ты обиделся, — сказал петух. Потап любит побегать, но зла он не 

держит. Вот смотри, он пошалил немного и теперь спит без задних ног. 

Давай поиграем с ним, когда он проснется. 

— Ноги моей больше около его конуры не будет, — пробормотал цыпленок 

и пошел играть с утёнком. 

Но петух всё-таки решил примирить бывших друзей. Когда Потап проснулся, 

петух рассказал ему о том, что цыпленок на него обиделся. Потап полаял для 

порядка, и пошёл с Тарасом мириться. Он оглядел цыпленка с головы до ног 

и сказал, что тот похож на маленькое пушистое солнышко. Тарас 

недоверчиво поглядел на щенка, но отворачиваться не стал. Тогда щенок 

достал из своего тайника сахарную косточку и предложил её цыпленку. 

https://detskiychas.ru/skazki_na_noch/skazka_na_noch/
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— Спасибо, Потап, но цыплята косточек не едят, — сказал Тарас. 

Щенок покраснел и спрятал косточку. Но мир был восстановлен. Петух ушел 

восвояси, утёнка позвала мама, а цыпленок и щенок начали играть в прятки. 

Они играли до тех пор, пока солнышко не спряталось за тучку. Стало 

темнеть, и друзья отправились по домам. 

Цыпленок был рад тому, что наконец-то он помирился со щенком. Цыпленку 

снились теплые дружеские сны. 

Щенок тоже счастливо улыбался во сне. Он потихонечку сопел. Он, в 

сущности, был хорошим псом. 

Счастливых, теплых снов и тебе, дружок. 

Спокойной ночи! 
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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
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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