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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  

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: „Ripo, birst un slīd.” 

10.05.2021.-16.05.2021. 

Ziņa bērnam (ko bērns sapratīs):  Caurules, renes, trauki, slīpas virsmas palīdz pārvietot gan 

sīkas, gan lielas lietas. 

Sasniedzamais rezultāts (ko bērns pratīs): pavada ilgāku laiku darbojoties un eksperimentējot 

ar dažādu materiālu pārvietošanu. 

Nepieciešamie materiāli: dažāda veida slīpas virsmas, līdzenas un nelīdzenas virsmas, īsas un 

garas caurules, ūdens galds, apaļie un stūrainie priekšmeti, caurspīdīgas pudeles un trauki 

pārbēršanai, plastmasas karotes, piltuves, platas un šauras kartona loksnes, dēlīši, trauki ar 

dažādiem iežiem – akmentiņiem, olīšiem, smiltīm, jūras smiltīm, dažāda izmēra un materiāla 

bumbiņas , zirņi, pupiņas, plastmasas pudeļu korķi, mazie kluči utt. 

 

 

 

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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Vērtības un tikumi: 

 

       Dzīvība, Ģimene, Cilvēka ciena, Centība, Atbildība, Laipnība. 

Caurviju prasmes: 

 Digitālāsprasmes: 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja: 

Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana: 

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

 Pašvadīta mācīšanās: 

Darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības. 

 Pilsoniskā līdzdalība: 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 

 Sadarbība: 

Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

Valodu mācību joma: 

Klausās un atkārto dzirdētās skaņas. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: 

Izrāda līdzjūtību, kad cits ir sāpināts. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: 

Piedalās gadskārtu svētku svinēšanā. 

Dabaszinātņu mācību joma: 

Nosauc novērotās dabas parādības, piemēram, lietus, sniegs, varavīksne, vējš. 

Matemātikas mācību joma: 

Praktiskā darbībā atlasa priekšmetus pēc kopīgām un atšķirīgām pazīmēm. 

Tehnoloģiju mācību joma: 

Satver sīkus priekšmetus un veic darbības ar tiem. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: 
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Pārvietojas vidē sev pieņemamā veidā, izmantojot vides un pieaugušā piedāvātās iespējas: soļo, 

skrien, rāpo, lien, veļas, lec, mācās noturēt līdzsvaru. 

Bērna plānotā darbība:  

  

Valodu mācību joma: Nosauc atsevišķus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Atsaucas uz savu vārdu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Klausās skaitāmpantus. 

Dabaszinātņu mācību joma: Vēro dabā dažādas dabas parādības un nosauc tās, piemēram, 

lietus, sniegs, sarma, vējš. 

Matemātikas mācību joma: Darbojas ar priekšmetiem – liek tos pa vienam kaudzē, grozā; 

konstatē, ka tagad ir daudz priekšmetu. 

Tehnoloģiju mācību joma: Iepazīst dažādus materiālus un sīkus priekšmetus tuvākajā apkārtnē 

un veic darbības ar tiem, piemēram, ieliek/izņem, ver, sprauž, skrūvē, atver/aizver. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Ieklausās pedagoga skaidrojumā par ikdienā 

paredzētajām darbībām. 

  

Vecāku  darbība: 

  

Valodu mācību joma: Pievērš bērna uzmanību konkrētai, ar ikdienas dzīvi saistītai darbībai; 

saka, ko pats vai kāds cits dara. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Uzrunā bērnu vārdā, ja vēlas izteikt lūgumu vai 

ierosinājumu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Runā skaitāmpantus, attēlojot 

teksta saturu ar kustībām, mīmiku, balss tembru. 

Dabaszinātņu mācību joma: Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos. 

Matemātikas mācību joma: Piedāvā vienu lielu un daudz mazu priekšmetu.  

Tehnoloģiju mācību joma: Piedāvā dažādus materiālus darbībām ar sīkiem priekšmetiem. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Paskaidro, ka ir noteikta kārtība, lai visi kopā 

justos labi. 

 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 

laiks ir atmosties (berzējam acis) 

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

strautā mazgāties! (mazgājamies) 
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Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 

*** 

Agrā rītā miegs vēl nāk,  

Runcis rīta rosmi sāk, 

Ņau, ņau! – ceļas kājās, 

Izstaipās un nožāvājas. 

Galdā neredz vēl neko 

Runcis dziļi ieelpo. 

Ņau, ņau! – noteic gausi, 

Atkal noliekas uz ausi. 

Runcim Luncim garšo piens, 

Tāpēc seko palēciens. 

Ņau, ņau! – Runcis laizās 

Abas ķepas paceļ gaisā. 
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Idejas radošai darbībai 
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Lasīšana: 

Mamm, kur lielā karote?  
 

Latviešu tautas pasaka 

 

Māte no rīta, meitiņu celdama, saka: - Celies, meitiņ, celies – jau gailītis dzied! 

Meita atbild:  

- Lai dzied, māmiņ, gailītis. Gailītim maza galviņa, drīz var izgulēties. 

- Celies nu, meitiņ, celies – jau gaismiņa aust! 

- Lai aust, māmiņ, gaismiņa. Viņai daudz jāapgaismo. 

- Celies nu, meitiņ, celies – jau saulīte lec! 

- Lai lec vien saulīte. Saulītei tālu jātek. 

- Celies nu, meitiņ, celies – jau putra izvārīta, jāēd brokastis. 

Nu gan meitiņa aši no gultas laukā un sauc: - Mamm, kur lielā karote? 
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Vakars, Pusnakts un Gaisma 

 

Velns reiz nozadzis kādam valdniekam meitu un aiznesis to uz augstu, augstu kalnu. Tanī kalnā 

bijusi ala un alas dibenā zelta pils. Velns ieslēdzis šinī pilī nozagto meitu un nelaidis to vaļām. 

Pēc laba laika valdnieks izzinājis, ka viņa meita tur ieslodzīta. Viņš sūtījis savus trīs vīrus: 

Vakaru, Pusnakti un Gaismu, lai meitu atpestītu. Papriekšu gājis Vakars ar ve1nu cīnīties, bet tas 

nevarējis viņam pnetikt. Tad gājis Pusnakts, bet tam tāpat izgājis. Beidzot gājis Gaisma uz savu 

laimi. Aizejot Gaisma iedūris smiltīs savu nazi un teicis: “Ja nazis rūsēs, tad būšu miris, bet, ja 

viņš uzturās spožs, tad gaidiet mani mājā!” Uz ceļa Gaisma saticis vecu vīriņu, kuram prasījis, 

vai nezinot pateikt, kā velnam piekļūt. Vīriņš atteicis : “Kāp kalnā, lien alā. apgāz vārtus, tad 

piekļūsi!” 

Gaisma uzkāpis kalnā, atlauzis vārtus un iekļuvis zelta pili pie meitas; bet velns tai brīdī nebijis 

mājā. Meita sagaidījusi Gaismu ar lielu prieku un pamācījusi, lai tik gaidot tik otrā istabā, gan 

jau velns drīzi pārnākšot. 

Pēc laba brīža velns pārradies un tūdaļ prasījis, kas esot uzlauzis vārtus? Mieta brīnījusies : “Kas 

tad nu varēja uzlauzt? Vai tad tev kāds pretinieks maz ir?” 

“lr gan!” velns atteicis, “Gaisma mans vienīgais pretinieks, bet par to nekas, te viņš nekad 

neiekļūs. Ne zvirbulis viņa smaku te neatnesīs.” 

Bet pašā tai brīdī Gaisma iznācis no otras istabas ar savu zobinu un iedzinis velnu līdz ceļiem 

zemē. Velns turējies, cik jaudājis, tomēr nelīdzējis. Gaisma to iedzinis pavisam zemē un nodūris 

to ar zobinu. Un tū1in zelta pils cēlusies ka1na ga1ā. Gaisma paņēmis valdnieka meitu pie rokas 

un pārvedis pie tēva. 
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Eksperementi: 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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