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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 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-

macisanosmajas  

 

 

Mēneša temats: „Lai top!” 

 

Nedēļas temats: „Laika mašīna.” 

 

17.05.2021-21.05.2021 

Ziņa bērnam: Mēs dzīvojam pēc laika, kuru nosakām pēc pulksteņa. 

Sasniedzamais rezultāts: 

Bērni nostiprina zināšanas par stundu un laiku, mācās plānot savu dienu, mācās ievērot die

nas režīmu ikdienas dzīvē. 

Vērtības un tikumi: 

• Dzīvība 

• Daba 

• Darbs 

• Ģimene 

• Uzņēmība   

• Drosme 

• Atbildība 

• Laipnība 

• Līdzcietība 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

• Dabaszinātņu mācību joma 

Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. (2. posms) 

 

 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
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Vēro, klausās, spēlējas un iztēlojas; rada un īsteno ideju sevi interesējošā mākslinieciskā darbībā. (2. 

posms) 

 

• Matemātikas mācību joma 

Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, formas. (2. posms) 

 

 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 

 

• Tehnoloģiju mācību joma 

Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un 

tekstilmateriāliem: līmējot savieno detaļas; plēš papīru pa līniju; loka papīru divās daļās, lai iegūtu sev 

vēlamo formu (kartīte); ar šķērēm izgriež vienkāršu formu siluetus. (2. posms) 

 

 

• Valodu mācību joma 

Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par zināmiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm un darbībām (maz. 

t.). (2. posms) 

 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Pārvar šķēršļus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem nosacījumiem sev piemērotā 

tempā. (2. posms) 

 

 

 

Caurviju prasmes 

• Digitālās prasmes 

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

 

• Jaunrade un uzņēmējspēja 

Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 

• Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

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

 

• Pašvadīta mācīšanās 

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

 

• Pilsoniskā līdzdalība 

Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

 

• Sadarbība 

Palīdz un pieņem palīdzību. 
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Bērna plānotā darbība: 

Dabaszinātņu mācību joma: Vēro, tausta, grupē iežus pēc norādījuma. 

Matemātikas mācību joma: Darbojas ar priekšmetiem, novieto tos noteiktā vietā, piemēram, lapu uz galda, 

ratiņus zem plaukta. 

Tehnoloģiju mācību joma: Izver auklu caur sacaurumotu pamatni. 

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

Valodu mācību joma: Vārdos un neverbāli pauž savas emocijas. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Vajadzības gadījumā vēršas pie pieaugušā pēc palīdzības. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Piedalās svētku svinēšanā. 

 

Vecāku darbība: 

Dabaszinātņu mācību joma: Rosina veikt daudzveidīgas darbības ar iežiem un skaidrot, kas ir novērots. 

Matemātikas mācību joma: Rosina novietot rotaļlietas noteiktā vietā  telpā vai ārā. 

Tehnoloģiju mācību joma: Seko, lai darbošanās ar sīkiem priekšmetiem būtu bērnam droša. 

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

atbilstošu darbības veidu. 

Valodu mācību joma: Stāstot un jautājot pievērš bērna uzmanību konkrētām ikdienas darbībām. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Rosina bērnu noģērbties patstāvīgi. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Uzslavē  bērnu par viņa iesaistīšanos un 

paveikto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rīta rosmes dziesmiņa. 

Saulīte jau logā 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 

laiks ir atmosties (berzējam acis) 

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

strautā mazgāties! (mazgājamies) 

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 

 

 Labrīt, labrīt 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

/J. Bērziņa/ 

 

Lasīšanai:   

Сказка "Машина времени" 

Жил-был мальчик по имени Вася. Перед самым Новым Годом он написал Деду Морозу письмо, и 

попросил подарить ему машину времени. Но он был не очень послушным и думал, что ему ничего не 

подарят. 

Наутро Вася проснулся и увидел под елкой игрушечную машинку. На ней была большая кнопка. Вася 

нажал ее и вдруг оказался не в своей комнате, а на поляне среди огромных деревьев. Вдалеке слышался 

рев зверей. Вася поглядел и увидел, что это динозавры! Значит, его подарок был настоящей машиной 

времени. Но мальчик не знал, как машиной пользоваться, чтобы вернуться обратно. Он спрятал подарок 

в карман и пошел искать людей. Он долго бродил среди первобытных зарослей. Наконец, он нашел 

людей в пещере. Это были пещерные люди. Вася спросил, где находится их техника, но они его даже 

не поняли. Они были не очень развиты. 

Итак, никто не мог Васе помочь. Но он не сдавался. Он стал искать древнего механика. После долгих 

поисков он его нашел. 

- Помоги мне! – попросил Вася. 

- Помогу, если принесешь мне шкуру динозавра, - ответил тот. 

Вася сделал себе копье и пошел искать динозавра. Ему повезло, что динозавры как раз вымирали. Он 

нашел одного вымершего и снял с него шкуру. 

- Хорошо, - сказал механик. – А теперь принеси мне яйцо динозавра. 

Это было очень трудное задание. Дело в том, что мамы динозавров охраняют свои яйца. Наконец, Вася 

нашел яйцо птеродактиля на высокой скале. Не успел он его отнести, как птенец вылупился и улетел. 

Тут прилетела мама птеродактиля, схватила Васю и подняла его в воздух. А потом бросила вниз. К 

счастью, Вася упал в реку. Он поплыл к берегу, но вдруг увидел, что в реке полно крокодилов. Пока 

мальчик уворачивался от хищников, он не заметил водопада – и полетел вниз вместе с потоками воды. 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289471/labrit-labrit
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И тут из его кармана выпала машина времени. Вася протянул руку, чтобы ее схватить, случайно нажал 

кнопку, - и его перенесло в другое время! 

Мальчик обрадовался, потому что был уверен, что это его время. Он пошел к своему дому. За ним 

побежали двое детей, мальчик и девочка. Они были младше Васи. Он не знал, что это его родители. Их 

притягивало к Васе, потому что они чувствовали, что он их сын. Они хотели ему помочь, но были 

слишком маленькими и ничего не могли сделать. 

Когда Вася понял, что снова попал в прошлое, он пошел в школу к учителю физики. В кабинете физики 

было много необычных приборов. Учитель положил машину времени под микроскоп, внимательно ее 

рассмотрел, потом настроил так, чтобы Вася мог вернуться домой, и нажал кнопку. 

Вася очутился в своей комнате. Это был его мир, рядом были его родители, они смотрели новогодний 

концерт по телевизору! Вася очень обрадовался, он поцеловал свою маму, а она не могла понять, 

почему он так радуется. 

 

 

Bērnu dziesma 

Balts balodīts, 

Balts mākonīts 

No debesīm laidās, 

Lai nav vairs kas baidās, — 

Nu karš ir reiz beigts! 

Lai dziesmas nu raisām! 

Lai ziediņus kaisām! 

Nāk solīšiem liegiem 

Klus’, klus’ kā pa miegiem — 

Miers! miers lai ir sveikts! 

Tu mīļ-princesīti! 

Tev kronīts stāv glīti! 

Nu mūsu tu esi! 

Tu mieru mums nesi, 

No tevis viss veikts! 

http://www.dzejoli.com/berniem/bernu-dziesma/
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Eksperimenti: 

 

 
 

 

 

Нужны: Цельное молоко, пищевые красители, жидкое моющее средство, ватные палочки, тарелка.  

Опыт: Налить молоко в тарелку, добавить несколько капель красителей. Потом надо взять ватную палочку, 

окунуть в моющее средство и коснуться палочкой в самый центр тарелки с молоком. Молоко начнет двигаться, 

а цвета - перемешиваться. 

 

 

Лавовая лампа 
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Нужны: Соль, вода, стакан растительного масла, несколько пищевых красителей, большой прозрачный стакан 

или стеклянная банка.  

Опыт: Стакан на 2/3 наполнить водой, вылить в воду растительное масло. Масло будет плавать по поверхности. 

Добавьте пищевой краситель к воде и маслу. Потом медленно всыпьте 1 чайную ложку соли.  

Объяснение: Масло легче воды, поэтому плавает по поверхности, но соль тяжелее масла, поэтому, когда 

добавляете соль в стакан, масло вместе с солью начинает опускаться на дно. Когда соль распадается, она 

отпускает частицы масла и те поднимаются на поверхность. Пищевой краситель поможет сделать опыт более 

наглядным и зрелищным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idejas laika pavadīšanai: 
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Кулинария  
Испечь торт, лепить пельмени, делать мороженое или колдовать вместе над пиццей! Конечно же нам проще 

пойти и приготовить пирог для домочадцев побыстренькому и не превращая при этом кухню в зимние 

декорации из муки и теста. НО! Надо выключить в себе перфекциониста и включить добрую маму. Совместное 

приготовление пищи всегда сближает людей, а для детей - это веселая лаборатория.  

 

 

Написать письмо бабушке  
В наш электронный век, нужно постараться сохранить у детей связь с вещественным миром, да и вообще живые 

бумажные письма это достаточно романтично. Превратите обмен писем с бабушкой в прекрасную традицию. 

Ничего страшного, если бабушки живут в этом же городе, почта принесет им письмо и в соседний дом. 

Украшайте письмо цветными наклейками или вкладывайте фотографию. Всегда так радостно доставать из 

ящика свежий запечатанный конверт и нетерпеливо его вскрывать. А уж как бабушки будут рады, вам и не 

передать)))  

Мини-квест  
прятать кубики, искать и составлять слово. Детям нравится выполнять квесты, а родителям нравится, что дети 

развивают смекалку и при этом не сидят на месте. Возьмите кубики или магнитную азбуку или просто напишите 

слово на бумаге и разрежьте на буквы. Теперь пусть ребенок выйдет (например в ванную), а вы спрячьте буквы в 

разннобразных местах. 
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Darba lapas: 
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