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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. 

 Skola 2030 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: „Lai top!” 

Nedēļas temats: „Es mīlu savu māmiņu!” 

5.05.2021.-8.05.2021. 

 Ziņa bērnam: Ģimene, tās vieta sabiedrībā, ģimenes tradīcijas un to dažādība, ģimenes vēsture, 

Mātes diena. 

Saturs 

Sasniedzamais rezultāts: Zina svētkus Mātes diena. Piedalās Mātes dienas svētkos, 

priekšnesumos. 

 

Vērtības un tikumi: 

Cilvēka cieņa 

Daba 

Darbs 

Ģimene 

Latviešu valoda 

Dzīvība 

Atbildība 

Laipnība 

Līdzcietība 

Uzņēmība 

Tolerance 
 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
Runā dzejoļus; maina balss skaļumu un runas tempu atbilstoši dzejoļa saturam. (3. posms) 

 

 

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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 Matemātikas mācību joma 
Salīdzina priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus vairāk, 

mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. (3.posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Apzinās sevi un piederību ģimenei; stāsta par savu dzīvesvietu un tās tuvāko apkārtni, kur 

jūtas emocionāli un fiziski droši. (3. Posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

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

 Valodu mācību joma 

Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, arī par savām emocijām un 

rīcību. (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. 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību . 

 Pašvadīta mācīšanās. 

Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības.  

 Sadarbība. 

Mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību.  

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Piedalās tuvākās apkārtnes sakopšanā. 

 Runā dzejoļus, mainot balss skaļumu, runas tempu. 

 Salīdzina vienādas un nevienādas kopas pēc skaita skaitot vai neskaitot (savieto 

priekšmetus attiecībā viens pret vienu), lieto jēdzienus tikpat, vairāk, mazāk. 

 Stāsta par sevi un piederību ģimenei. 

 Plāno, kā iekārtot savu darba vietu. 

 Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, arī par savām emocijām un 

rīcību. 

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

regulāri piedalās fiziskajās aktivitātēs un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 

Vecāku darbība: 

 Veido situācijas, kurās bērns var izrādīt iniciatīvu un piedalīties vides sakopšanas darbos. 

 Aicina eksperimentēt ar runas skaļumu un tempu. 

 Aicina salīdzināt priekšmetus pēc lieluma un skaita. 

 Aicina bērnu pastāstīt par sevi un piederību ģimenei. 

 Aicina pašam plānot, kā iekārtot savu darba vietu. 

 Rosina bērnu novērtēt savu stāstīšanas prasmi. 

 Rosina pastāstīt, kā bērns veido veselīga dzīvesveida ieradumus. 
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RĪTA ROSME:  

Mēles vingrinājumi: 

Mēlei patika tīrība, tāpēc viņa slaucīja grīdu, griestus. 

Viņai patika skatīties ārā pa logu: uz vienu pusi, uz otru pusi, uz augšu, uz leju.  

Citreiz mēlei patika dusmoties, sakot r-r-r-r-r. 

Vēl mēlītei patika dziedāt la-la-la-lā (klusāk, skaļāk).  

Mēlītei patika pūst taurītē (saloka mēlīti rozītē un pūš gaisu). 

Viņai patika aplaudēt (klakšķina ar mēli klusāk, skaļāk) 

 

Sasveicināšanās. 

Saulīte lec, (Rokas augšā.) 

Dieniņa aust 

Izberzē actiņas – (Berzē acis.) 

Vingrini pirkstiņus. (Kustina pirkstus.) 

Kustini kājiņas, (Kustina kājas.) 

Modini sirsniņu –(Rokas pie sirsniņas.) 

Darbiņi gaida 
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LASĪŠANAI: 

 

Septiņas māmulītes 

Septiņas māmulītes ir man – 

Visas mīļas un labas, jā gan. 

Pirmā no rītiem mani modina. 

Otra ģērbj, apauj un mazgā. 

Trešā pie galda sēdina. 

Ceturtā degunu noslauka. 

Piektā šuj, lāpa un gludina. 

Sestā pie dārziņa vedina. 

 

Bet vismīļākā pati ir septītā, 

jo vakaros pasaku stāsta tā; 

jo vakaros šūpuļa dziesmu dzied tā 

un miedziņā baltā ieaijā. 

/Leons Briedis/ 

Vecmāmiņ, kā tur ir? 

Tu māmiņai māmiņa esi, 

Bet man vecmāmiņa. 

Es māmiņai meitiņa esmu, 

Bet tev- mazmeitiņa. 

Es taču bagāta esmu- 

Man divas māmiņas ir, 

 taču bagāta esmu, 

Mani divas māmiņas mīl. 

(Z. Purvs) 

 

У мамы, как солнышко, теплые руки 
И. Морозова 

 

У мамы, как солнышко, теплые руки, 

Так нежно умеют они приласкать, 

Излечат от боли, избавят от скуки, 

В любую минуту готовы обнять. 

 

Играя, мне волосы нежно взлохматят, 

Пекут пирожки в выходной по утрам, 

И весело ножки щекочут в кровати, 

Когда не хочу просыпаться я сам. 

 

Погладят все платья, рубашки и брюки 

И тут же другую работу найдут… 

Я глажу уставшие мамины руки, – 

Пускай хоть немного они отдохнут. 
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Сказка про маму 

 

Жил был один мальчик, он ничем не отличался от других детей, но очень плохо 

слушал маму. Что бы она не говорила, он всегда ей поперек влезет. То ему не так, это. Он 

вроде и любил ее, но относился к ней очень плохо. Другие ребята никогда не позволяли 

себе грубить своим мамам, они их очень любили и уважали. И вот однажды утром Он 

встал и пошел на кухню. На столе стоял приготовленный для него завтрак. Он сел и, не 

попробовав, заявил: «Это еще что? Чай-то горячий! Я же тебе говорил Мамаша, что 

люблю холодный чай!» Но в ответ он почему-то ничего не услышал. «Ну, дает, еще и 

молчит, совсем обнаглела»,- пробурчал он и вылил чай в раковину. «Уже ушла»,- подумал 

он,- «ну и слава Богу!» Но и к вечеру Мама не вернулась. И на следующий день. Тогда 

наш герой задумался. Он почувствовал, как тяжело без мамы. Как тяжело без ее ласковых 

слов, нежных и теплых рук. Он загрустил. Однажды, прогуливаясь по парку, он услышал 

чей-то голос, который звал его: «Чего ты такой грустный, что-нибудь случилось?». Он 

обернулся, но никого не увидел. «Показалось»,- подумал он. «Это я, воробей, посмотри на 

землю, себе под ноги!». Мальчик нагнулся и поднял с земли маленького воробышка. — Я 

потерял маму, поэтому такай грустный. — Ты наверно ее не очень любил, думал и без нее 

справишься, не слушал ее советов, обижал часто, вот она и ушла. Мальчик понял, что этот 

маленький воробышек говорит правду, которую он не как не хотел понять. — Но что же 

мне теперь делать? — Надо просто очень любить свою Маму и хотеть, чтобы она 

вернулась. Иди домой, ложись спать, а утром, посмотрим. Только помни, больше так 

никогда не поступай!!! Мальчик так все и сделал… Утром, проснувшись, он побежал на 

кухню и увидел там… Свежий, горячий завтрак. «Мама! Вот здорово, спасибо»,- сказал он 

ласково и аппетитно начал уминать свой бутерброд. 
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Atkārtojam burtus  
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Изучаем букву Щ 
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Matemātika
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperimenti  

 

 

. 


