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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 "Lai top!" 

 

Nedēļas temats: Es kļušu par...(profesijas) 
 

10.05.2021.-14.05.2021. 

 

Ziņa bērnam: Kad es izaugšu liels, es kļūšu par ugunsdzēsēju, pardēvēju, skolotāju, celtnieku, ārstu, 

vadītāju, dizaineru. 

Sasniedzamais rezultāts: Apzinās sevi un piederību ģimenei; stāsta par savu dzīvesvietu un tās tuvāko 

apkārtni , iemācīties runāt par vecāku profesijām. 

Vērtības un tikumi: 

Darbs  

Cilvēka cieņa  

Ģimene  

Latviešu valoda  

Atbildība  

Laipnība  

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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Mērķtiecība  

Uzņēmība  

Centība  

Drosme  

Taisnīgums  

Latvijas valsts 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

 Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

 Zīmē, glezno, veido, rada kolāžu, mērķtiecīgi variē un kombinē krāsas, līnijas, laukumus, 

tekstūras dažādos formātos un ritmos. (3. posms) 

Matemātikas mācību joma 

 

 Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, 

pa labi, pa kreisi. (3. posms) 

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 Stāsta par izglītības iestādi, kuru apmeklē, piemēram, nosaukums, adrese, darbinieki, telpas, 

grupas telpa, galvenie notikumi. (3. posms) 

Tehnoloģiju mācību joma 

 Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību. (3. posms) 

Valodu mācību joma 

 Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu (maz. t.). (3. 

posms) 

 Izsaka savas vajadzības (maz. t.). (3. posms) 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

    

 Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

Digitālās prasmes. 

 Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās 

ierīces. 

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 
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 Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

Pašvadīta mācīšanās. 

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

            Pilsoniskā līdzdalība. 

 Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro 

tos. 

Sadarbība. 

 Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Piedalās tuvākās apkārtnes sakopšanā. 

 Stāsta par savu pieredzi vērojot, gleznojot, kombinējot, veidojot. 

 Nosauc objekta atrašanās vietu telpā un plaknē. 

 Piedalās tuvākās apkārtnes sakopšanā. 

 Nosauc izglītības iestādes adresi; stāsta par darbiniekiem, telpām, grupu, notikumiem.  

 Stāsta, kas izdevās, kas sagādāja grūtības, ko vajadzēja darīt citādi. 

 Stāsta par sev aktuālo lietu, notikumu. 

 Skaidro, kāpēc ir svarīga tīrība un kārtība. 

 

Vecāku darbība: 

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

 Nesteidzina bērnu, ļauj izbaudīt atklājuma prieku, pārrunā iegūto rezultātu. 

 Piedāvā rotaļas, kurās izmantoti objektu atrašanās vietas raksturojumi. 

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

 Kādas telpas ir izglītības iestādē un kādam nolūkam tās paredzētas; kādi notikumi ir palikuši 

atmiņā. 

 Rosina pastāstīt, kas izdevās, kas sagādāja grūtības, ko nākamreiz darītu citādi. 

 Ja bērnam grūti atbildēt, uzdod jautājumu, kurā ietverta iespējamā atbilde. 

 Seko, lai ikdienā bērni ievērotu personīgo higiēnu, vajadzības gadījumā sniedz palīdzību. 
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Rīta rosme. 

Dzejolīši rīta rosmei. 

           ***** 

Viena - tīrās mokas! - 

mani ķer aiz rokas; 

otra - skaļi rājas, 

trešā - grābj aiz kājas,  

ceturtā - aiz skausta, 

piektā - bikses rausta,  

sestā - tā kā ogas 

pārskaita man pogas,  

septītā - kā traka 

pātarus vēl saka,  

astotā - kā meli 

mani liek pār celi, 

devītā - pa baru 

nāk ar bērza zaru,  

desmitā - gar malu 

slāna dibengalu... 

Un tā katru dienu - 

desmit pret vienu! 

(L. Vāczemnieks. Desmit pret vienu) 

          

            ***** 

Pulksteņtiņu tiku taku, 

Paklausies ko es tev saku- 

Rītā agri skaļi zvani, 

Tā kā pamodini mani. 

 

            ***** 

Gaiļi dzied 

Divi gaiļi, dziedātāji, (saliek rotas sānos un lepni grozās) 

Knābā graudus vakarā. (no īkšķa un rādītājpirksta izveido knābīti, rāda, ka knābā) 

Lielus graudus, (rokas plaši atpleš vaļā) 
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Mazus graudus, (saliek plaukstas gandrīz kopā) 

Visus graudus vēderā! (glauda vēderu) 

 

Ežu papus 

Ejam meklēt tipu–tapu (pēc kārtas kopā liek pirkstus, sākot ar mazākajiem) 

Mazo ežulēnu papu, (pietupstas un ar roku rāda mazu – tuvu zemei) 

Kalna galā uzrāpās, (rokas saliek dūrēs un liek vienu dūri virs otras, ceļot rokas augšā) 

Lejā ātri novēlās. (rokas dūrēs, tagad liek vienu zem otras no augšas lejā, to dara ļoti ātri) 
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Lasīšanai: 

Vilks medībās 

Vilks izgājis pamedīt. Izlavījās cauru dienu: nekā. Te ierauga oša galā strazdam ligzdu. Vilks tūliņ liels:  

   «Nosviedi man vienu bērnu, ja nē, nokrimtīšu osi un apēdīšu jūs visus!» 

   Strazds, muļķis, izbailēs nosviež arī. Otrā rītā vilks, ieēdies, klāt atkal: vēl vienu bērnu, citādi krimtīšot 

koku! 

   Te lapsa - kur gadījusies, kur ne? - piebiksta strazdam: 

   «Muļķi, ko apskaudi bērnus? Atsaki vilkam: parādi ķirveli, ķekseli!» 

   Strazds atmožas kā no miega un tūliņ osī augšā: 

   «Parādi ķirveli, parādi ķekseli, ar ko krimtīsi?» 

   Vilks nokaunas: 

   «Lapsa, skauģis, tevi mācījusi!» - un aiziet. 

   Iet, iet, satiek lauka galā gaili. 

   «Es tevi ēdīšu, gailīti!» 

   «Neēdi, neēdi, vilciņ, vēl nenoskaitīju pātarus!» 

   «Skaiti tad drīzi!» 

   Vilks, kamēr šis skaitīs, nosēžas grāvmalī pagaidīt, bet gailis tamēr no muguras puses pieliek knābli 

vilkam pie auss un dzied, cik jaudas: 

   «Ķikerikū!» 

   Vilks apreibis un atkritis kā peka augšpēdu, bet gailis tamēr gabalā. Pa brītiņam atžirgst gan šis un nu ies 

tālāk. Satiek zostēviņu: 

   «Es tevi ēdīšu, tēviņ!» 

   «Vai, vilciņ, esmu taču radu rads - neēdi vis!» 

   «Kas par radinieku man esi?» 

   «Re, kā neatmini: tēvabrālis, tēvabrālis!» (Rupji izrunāts, zoss kliedzienam līdzīgi.) 

   «Ko? Tēvabrālis!» vilks nobrīnās un aiziet bešā mājā. 

 

    

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/v/vilks-medibas/ 

 

                                                     

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/v/vilks-medibas/
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Latviešu valodas alfābets 
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Runā pareizi G un  K 

 

 

K-G.pdf
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Jauno profesiju parāde 

https://www.youtube.com/watch?v=7W28MupbO2o 
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Eksperiments: 

Картотека экспериментов с цветом 

 

Цвет существует независимо от нашего сознания и отражается в нем посредством зрительных 

ощущений. Цвет служит мощным стимулятором эмоционального и интеллектуального развития 

детей. 

Чувство красоты цвета и вообще вкус к цвету можно и необходимо воспитывать. На раннем этапе 

знакомства с цветом важно сохранить у ребят чувство удивления, восторга, праздника, чтобы 

процесс изучения проходил в более интересной и запоминающейся форме. А учитывая то, что в 

дошкольном возрасте дети не усидчивы, часто переключают своё внимание с одного вида 

деятельности на другой, то экспериментирование - это наиболее эффективный метод работы в 

данном проекте, так как детям объяснить то или иное явление намного проще не с помощью фактов 

из литературы или наших жизненных наблюдений, а именно посредством наглядного примера. 

 

Опыт 1: Получение нового цвета 

 

 Вовремя этого эксперимента можно пронаблюдать процесс получения нового цвета при 

смешивании двух цветов: желтого и синего. 

Понадобится: Три стакана, пищевые красители, две салфетки 

Ход: возьмите три стакана: в первый налейте воду и добавьте синий краситель, во второй – воду и 

желтый краситель. Третий (пустой стакан) поставьте между стаканами с красителями. Теперь 

возьмите две салфетки, сверните и опустите в стаканы так, чтобы один их конец был в стакане с 

красителем, а второй - в пустом стакане. Начинаем следить как окрашенная вода, впитываясь в 

салфетки, будет переходить в пустой стакан и смешиваться. По истечении определенного времени 

замечаем, что в пустом стакане начала появляться вода, окрашенная в зеленый цвет. Благодаря 

этому эксперименту дети заинтересуются процессом смешивания красок. 
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