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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: "Lielā diena atnākusi” 

29.03.2021.-02.04.2021. 
Ziņa bērnam:  Bērni uzzinas par Lieldienu tradīcijām. Kāpēc cilvēki atzīmē Lieldienas. 

Sasniedzamais rezultāts: Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem.  
 
Vērtības un tikumi: 
Cilvēka cieņa 
Daba 
Darbs 
Dzīvība 
Ģimene 
Latviešu valoda 
Centība 
Laipnība 
Līdzcietība 
Mērenība 
Taisnīgums 
Tolerance 
Uzņēmība 
 
Mācību  jomu  pamatprasmes: 

• Dabaszinātņu mācību joma 
 Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 
 Saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi. (3. posms) 

 
• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

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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Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, 
svētkus. (3. posms) 
 

• Matemātikas mācību joma 
Izsaka pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās un skaitot to pārbauda. (3.  
posms) 

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

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
            Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību. (3. posms) 

       Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. posms) 
 
• Tehnoloģiju mācību joma 

Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no 
papīra un tekstilmateriāliem: līmē patstāvīgi, izvēlas atbilstošu līmi un līmēšanas 
paņēmienu, ievēro drošības noteikumus; izplēš no papīra vienkāršus siluetus; loka papīru 
pēc nosacījuma; ar šķērēm izgriež dažādus objektu siluetus; pin pīnīti no 3 pavedieniem; 
sien mezglu; veido uztinumu; šuj pamatdūrienu. (3. posms) 
 

• Valodu mācību joma 
            Raksta rakstītos burtus neierobežotā laukumā. (3. posms) 

            Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu. (3. posms)   
     

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
 Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās un kustību rotaļās; apvieno 
soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, izvēlas pārvietošanās veidu 
atbilstoši situācijai. (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. 
Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto. 

• Pašvadīta mācīšanās. 
           Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 
           Spēj paveikt darbību līdz galam. 

• Pilsoniskā līdzdalība. 
           Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

• Sadarbība. 
     Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 
  

 
Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

• Stāsta par sev aktuālo lietu, notikumu. Klausās, kad stāsta cits. 
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• Piedalās sarunā par sev aktuālu tematu, izmantojot apgūto vārdu krājumu. 
• Stāsta par savu pieredzi, raksturo noskaņu, dažādus tēlus, vērtē viņu rīcību. 
• Loka papīru divās daļās, locījuma vietu nogludina ar pirkstiem, nedaudz piespiež. Loka 

papīru atbilstoši nosacījumiem. 
• Vērot apkārtni, saskata dabas skaistumu, novēro dabas materiālu dažādību. 
• Stāsta par Lieldienu tradīcijām savā ģimenē. 
• Atkārto un nostiprinā zināšanas par skaitļu un ciparu rindu 0-9. 
• Lēkt uz priekšu uz labās ujn kreisās kājas pa norobežotu ceļiņu. 

 
Vecāku darbība: 

• Ikdienas rotaļdarbībā jautā par bērnam aktuālo un atbild uz bērna jautājumiem. 
• Uzdod atvērtus jautājumus, kuros iekļauti apgūtie vārdi un vārdu savienojumi. Uzslavē 

bērnu par pareizi lietotu jauno vārdu. 
• Organizē vietu un laiku izrādei. Ja nepieciešams, palīdz ievērot darbību secību. 
• Organizē vērojumus tuvākajā apkārtne. 
• Demonstrē locīšanas paņēmienus, darbojas kopā ar bērnu. Pievērš uzmanību precizitātei. 
• Piedāvā dažāda lieluma un formas priekšmetus salīdzināšanai, grupēšanai. 
• Rosina vēlmi pašiem pieņemt lēmumus, izvelēties sev interesējošu nodarbības veidu. 
• Uzslavē katra bērna individualo sniegumu. 

  
SKAITĀMPANTI: 
Tomāts, pipars, makarons, 
Paprika un kardamons. 
Viens, divi, trīs, 
Nu tu esi brīvs! 
 

RAUDZĪSIM, KĀ TO LAI  DARĀM... 

Raudzīsim, kā to lai darām, (pieliek pie pieres roku un raugās tālumā) 
Kā visus desmit saskaitīt varam. (ātri izkustina pirkstiņus, kā pianists pirms spēlēšanas) 
Viens, divi, trīs - tie citi būs drīz! (liec pēc kārtas klāt vienu pirkstiņu) 
Četri, pieci, seši - tie mums ar' nav sveši. (tas pats) 
Septiņi, astoņi, deviņi - areče nu, kur viņi! (tas pats) 
Pieliec vēl vienu klāt: 
Nu visi desmit ir akurāt! (pieliec pēdējo un tad uzvaroši paceļ divas dūrītes gaisā) 

 

BIZ-BIZ MĀRĪTE 

Biz-biz mārīte uz augšu skrien, 
Uz augšu vien, uz augšu vien (ar 2 pirkstiņiem iet mazajam no kāju pirkstgaliņiem uz augšu), 
Tipina ar mazām kājiņām (pārtrauc "iešanu" un paliek uz vietas tipinot), 
Žviuks,uz savām mājiņām (roku strauji atrauj no mazā un, pirkstu galus tirinot, it kā aizlido). 
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LASĪŠANAI: 

LIELDIENU PANTIŅI 

1. Ai zaķīti, garausīti, 
Kā es tevi sen gaidīju, 
Ar raibām oliņām, 
Ar kadiķu ziediņiem. 

 

       2.  Nāc nākdama, Liela diena, 

Visi bērni tevi gaida, 

Visi bērni tevi gaida, 

Aiz vārtiem sasēduši! 

 

3.DZEJOLIS. 
 
Olin boliņ,  
Ņem to miziņ, 
Ņem to katliņ, - 
Krāso oliņ. 

 
Olin boliņ,  
Ņem to otiņ,  
Ņem to rociņ, 
Krāso oliņ. 
 
4. Pūpoldienas rītā ar pupoliem per tos, kas vēl gultā. Perot dzied:  
„ Apaļš kā pūpols, lunkans kā žagars (sārts kā ābols), slimība laukā,  
veselība iekšā, vesels, vesels.” 
 
 
 

ДЕТЯМ О ПРАЗДНИКЕ ПАСХИ 

 В день Пасхи люди поздравляют друг друга. В церквях, домах, на улицах, здороваясь, 
они радостно говорят: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!». Это называется 
«христосоваться». Все накрывают праздничные столы, где главными угощениями были 
куличи и крашеные яйца. 
Даже существует легенда: 
В день воскресения Иисуса Христа одна женщина шла на базар с корзинкой яиц и всем 
рассказывала, что случилось чудо, Иисус Христос воскрес. На ее пути встретился 
мужчина, он удивился, не поверил ее словам и сказал, если Иисус воистину воскрес, 
пусть твои яйца станут разноцветными! Не прошло и минуты, как яйца в корзинке стали 
разноцветными. С тех пор в Пасху принято христосоваться, то есть обмениваться яйцами 
(символами новой жизни), говорить Христос Воскрес, а отвечать — Воистину Воскрес! 
Светлеет небо, льется свет, 
Он наступил — святой рассвет: 
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И будет все вокруг сиять, 
И будут люди повторять: 
— Случилось чудо из чудес, 
Вы, видите — Христос Воскрес! 

 

Сергей Александрович Есенин 

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ 
Колокол дремавший 
Разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу 
Сонная земля. 
  
Понеслись удары 
К синим небесам, 
Звонко раздается 
Голос по лесам. 
  
Скрылась за рекою 
Бледная луна, 
Звонко побежала, 
Резвая волна. 
  
Тихая долина 
Отгоняет сон, 
Где-то за дорогой 
Замирает звон. 
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ABC: 
 

 
 
Multfilmas ar latviešu alfabētu: 

Alfabēts! Mācāmies burtus! Alfabets! 
https://www.youtube.com/watch?v=ZX_nxlm2A0s&t=11s 
https://www.youtube.com/watch?v=e7_mR1mlUSY&t=17s 
https://www.youtube.com/watch?v=TGffKxVJtWc&t=32s 
https://www.youtube.com/watch?v=ACgnGkIxDvA&t=10s 
https://www.youtube.com/watch?v=yvxaEsOS5HI&t=18s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZX_nxlm2A0s&t=11
https://www.youtube.com/watch?v=e7_mR1mlUSY&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=TGffKxVJtWc&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=ACgnGkIxDvA&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=yvxaEsOS5HI&t=18s
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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EKSPERIMENTI : 

1. Kura vārīta ola, kura jēla? Vārīta ola griežas ātri un viegli, jo tās stingrais 
saturs griežas kopā ar čaumalu. Jēlā ola vairāk  „gorās”, nekā griežas un 
daudz ātrāk apstājas. Šķidrums olas iekšienē nesāk griezties kopā ar tās 
čaumalu. 

2. „Nerātnie pirkstiņi”. Apsveikumu gatavošana ar pirksta nospiedumu krāsā 
(tinte, tuša, guašs, akvarelis). Calēns vai zaķis , vai vesela Lieldienu glezna. 
Nospiedumu papildina ar sīko detaļu piezīmēšanu – acis, knābītis, ausis.  
Veidosies neatkārtojami darbiņi. 
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