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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: “Liels un mazs” 

17.05.2021.-23.05.2021. 

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. 
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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: 

Pārvietojas vidē sev pieņemamā veidā, izmantojot vides un pieaugušā piedāvātās iespējas: soļo, 

skrien, rāpo, lien, veļas, lec, mācās noturēt līdzsvaru. 
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Bērna plānotā darbība:  

  

Valodu mācību joma:Cenšas patstāvīgi izteikt savu vajadzību. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Mācās izprast 1–2 kārtības un drošības 

noteikumus,piemēram, kāpjot pa kāpnēm, pieturēties.Ievēro noteikumus ar skolotāja 

atgādinājumu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Rada ekspresīvu zīmējumu, 

gleznojumu, veicot daudzveidīgas kustības dažādos virzienos, ar dažādu ātrumu,amplitūdu un 

spēku. 

Dabaszinātņu mācību joma: Mēģina nosaukt materiālus, no kuriem izgatavoti priekšmeti. 

Matemātikas mācību joma: Grupē un nosauc: Viens priekšmets, daudz priekšmetu. 

Tehnoloģiju mācību joma: Iepazīst šķēres, izpēta to mehānismu. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Velk un stumj dažādus priekšmetus. 

  

Vecāku  darbība: 

  

Valodu mācību joma: Ja bērns neatbild, atkārto jautājumu, iedrošina bērnu atbildēt. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Vēro noteikumu ievērošanu un, ja noteikumi tiek pārkāpti, 

kopā ar bērniem analizē situācijas. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Rosina saskatīt kopīgo un 

atšķirīgo dabas materiālosun priekšmetos, grupēt tos brīvi vai pēc norādījuma. 

Dabaszinātņu mācību joma: Dod laiku novērošanai, jautā par novēroto. 

Matemātikas mācību joma: Aicina grupēt un nosaukt noteikta skaita priekšmetus sadzīviskās 

situācijās, piemēram, klājot galdu, dalot rotaļlietas, paņemot cepumus.  

Tehnoloģiju mācību joma: Demonstrē pareizu šķēru satvērienu un griešanas paņēmienu,lai ar 

vienu kustību pārgrieztu papīra sloksni. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Rosina bērnu izvērtēt situāciju un izvēlēties 

situācijai atbilstošudarbības veidu. 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Rītos draugus satiekam, 

Visus mīļi sveicinām. 

Bet kā? Lūk tā! 

Bet kā? Lūk tā! 

Sunīt's rej: vau, vau, vau! 

Kaķīt's ņaud: ņau, ņau, ņau! 

Cālis olā: čau, čau, čau! 

Odiņš sīc: ī, ī, ī! 

Pele pīkst: pī, pī, pī! 

Bet mēs visi - Labrīt! 

 

*** 
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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) 
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšana: 

Pupa, salms un ogle 

 

Reiz pupa, salms un ogle nosprieduši reizot pa pasauli. Ceļodami tie nonākuši pie upītes. Bet kā 

nu tikt pāri? 

Salms tūlīt atradis padomu un, pārguldamies pāri pār upi, teicis, lai nu ogle ejot pāri. Ogle arī 

gājusi, bet tikko uzkāpusi uz salma, tā salms sācis degt un pārlūzis uz pusēm. Ogle iekritusi 

ūdenī un nočaukstējusi vien. 

 

Pupa, krastmalā stāvēdama, tā smējusies, ka aiz lieliem smiekliem pārplīsis viens gals. Par laimi 

tuvumā jau bijis redzams skroderis nākam. Pupa nu lūgusi, lai šo sašūtu. Bet tā kā skroderam 

citāda diega līdz nebijis, kā tikai melns, tad šis arī ar to pupas pušumu sašuvis. No tā laika pupai 

vienā galā melna strīpiņa. 

 

Pele un zvirbulis 

 

Vienreiz pele ar zvirbuli kopā krāja ziemai barību. Atnāca rudens, sāk šie savā starpā dalīt 

vasaras krājumu pus uz pusi. Dalīja, dalīja, nevarēja satikt — saplūcās abi. Tik ilgām plūcās, 

kamēr pie beigām abi nokusa. Un tad viņi skrēja vēl katrs savam kungam sūdzēt: pele sūdzēja 

žurkai, zvirbulis ērglim. 

Atnāca žurka abi ar ērgli — tik ilgi, tik ilgi — iesāka tie lai savā starpā plūkties. Bet žurka 

pārvarēja ērgli, ērglim bij jāaizlaižas. Nu žurka izsprieda tā: pārcirta graudus uz pusi un atdeva 

vienu daļu pelei, otru zvirbulim. 
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Eksperementi: 

https://www.fenikssfun.com/dzivesstils/the-dad-lab-eksperimenti-8842 

 

 

 

 

 

https://www.fenikssfun.com/dzivesstils/the-dad-lab-eksperimenti-8842
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Krāsaini burbuļi 

 

Viens šāds eksperiments jums būs nepieciešams: 

 augļu sula; 

 saulespuķu eļļa; 

 2 slēptās tabletes; 

 dekoratīvs caurspīdīgs konteiners. 

 

 https://gameasphalt.ru/lv/eksperimenty-s-rebenkom-v-domashnih-usloviyah-zanimatelnye/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gameasphalt.ru/lv/eksperimenty-s-rebenkom-v-domashnih-usloviyah-zanimatelnye/
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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