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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-macisanos-

majas 

 

Mēneša temats:''Lai top!' 'Nedēļas temats:''Laika mašīna'' 
17.05.2021.-21.05.2021. 

Ziņa bērnam 

Кad esmu aizņemts, laiks paiet ātri. 

Sasniedzamais rezultāts: 

Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem. 

  

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Drosme 

 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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 Līdzcietība 

 Mērenība 

 Savaldība 

 Taisnīgums 

 Tolerance 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Valodu mācību joma 

  

o Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk lietojamus vārdus 

(maz. t.). (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  

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

fiziski droši. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

  

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

formātos un ritmos. (3. posms) 

o Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, svētkus. (3. posms) 

 Dabaszinātņu mācību joma 

  
o Saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

  

o Ar lineālu mēra garumu. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

  
o Veido, iegūst sev vēlamo formu no piedāvātajiem vai izvēlētajiem plastiskajiem materiāliem – veltnē starp 

plaukstām un ar veltnīti, noapaļo, iespiež iedobumu, izvelk, formē un savieno detaļas. (3. posms)  

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  
o Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu. (3. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

  

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

  
o Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 
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 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

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

 Pašvadīta mācīšanās 

  

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

 Pilsoniskā līdzdalība 

  
o Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos. 

 Sadarbība 

  

o Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

  Lasa dažus vārdus, piemēram, savu vārdu, uzrakstus,norādes. 

  Stāsta par sevi un piederību ģimenei. 

  Eksperimentē ar krāsām, līnijām, laukumiem, formām,tekstūrām. 

  Mācās taupīt dabas resursus un skaidro savu rīcību. 

  Iepazīstas ar dažāda garuma un dažādu veidu lineāliem,kurus izmanto biežāk. 

  Veido no veidošanas materiāla regulāras vai neregulāras formas. 

  Izdara secinājumus, prognozē, kas varētu notikt,ja nemazgātu rokas, nesakārtotu mantas utt. 

Vecāku darbība: 

  Aicina apkārtnē saskatīt zināmos burtus, vārdus un izlasīt tos. 

  Aicina bērnu pastāstīt par sevi un piederību ģimenei, arī par savu dzīvesvietu un tuvākajā apkārtnē esošajiem 

objektiem. 

  Rosina bērnu raksturot radīto darbu izteiksmīgumu – kādu noskaņu, spēku, kustību un informāciju izsaka 

līnijas, formas,krāsas, tekstūras. 

  Pārrunā, kāpēc jātaupa ikdienā izmantojamās lietas.Īsi pastāsta, kā iegūst papīru. 

  Piedāvā lineālu izpētei un mērīšanai. 

  Sniedz atgriezenisko saikni, vērojot, jautājot, atbalstot un komentējot bērna darbību. 

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

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Neskaties atpakaļ! 
Kas bijis, lai paliek, kur ir! 
Laiks tevi no visa reiz šķir! 
Neskaties atpakaļ! 
 
Paveries apkārt! 
Kāds plašums, kurp aizlido skats! 
Uz kurieni? - Izšķiries pats! 
Paveries apkārt! 
 
Tālumam tici! 
Un neprasi, grūtums lai saudz, 
Jāiet būs ilgi un daudz, 
Tālumam tici! 
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Idejas radošai darbībai 
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Eksperementi: 

Песок - прекрасный материал для занятий с детьми. Лучшего развивающего пособия для игр на пляже и не 

придумаешь! Но если маленьких детей вполне развлечет просто лепка куличиков и постройка замков из 

песка (хотя можно играть и в гораздо более разнообразные игры для малышей, например те, о которых я 

писала вот тут: "Игры на пляже"), то со старшими детьми можно уже придумать более содержательные 

занятия, в которых тот же песок будет являться "главным действующем лицом".  

 

О некоторых из таких занятий я хочу рассказать в ближайших постах (вот тут). А начну с постройки 

настоящих песочных часов. 

 

 

Самодельные песочные часы 

 

http://ta-vi-ka.blogspot.ru/2011/09/blog-post_03.html
http://ta-vi-ka.blogspot.com/2014/08/filtr.html
https://4.bp.blogspot.com/-KEp290W89fU/U91Km5YAk_I/AAAAAAAAcC8/u4W23xgdIY8/s1600/25.07.2014+16-27-54_0646.jpg
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Место, в котором мы отдыхали во время отпуска - Казантипский залив Азовского моря, - славится своими 

обширными чистыми и мелкими пляжами, сплошь покрытыми золотистым песком. Посмотрите, какая 

красота! 

 

 

Песчаные пляжи Азовского моря 

 

Этот песок хочется гладить руками, закапываться в него пальцами, пересыпать из ладошки в ладошку. И 

вот, во время бездумного рассыпания горстей песка, родилось открытие, которое перевернуло бы мир, не 

случись оно задолго до нас в далекой древности :) "Текущий" песок можно использовать для измерения 

интервалов времени! Так мы решили сделать свои песочные часы. До этого мы с Катей уже изучали 

историю измерения времени и делали своими руками и солнечные часы, и водяные часы (клепсидру), и 

даже цветочные часы - о двух из них я писала для летнего номера журнала "Моя мама - Василиса" 

(скачать его можно ЗДЕСЬ). А теперь пришло время для песочных часов. 

 

http://ta-vi-ka.blogspot.ru/2013/07/sundial.html
http://ta-vi-ka.blogspot.ru/2012/05/blog-post_10.html
http://ta-vi-ka.blogspot.com/2014/08/flower-clock.html
http://vasilisi.schoolearlystudy.ru/
https://4.bp.blogspot.com/-8rQzKEzGjXQ/U91MMpGCMGI/AAAAAAAAcDk/dQdppOIuQQE/s1600/28.07.2014+16-09-23_0087.JPG
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Песочные часы из пластиковых бутылок 

 

Так как мы в то время находились на отдыхе вдали от дома, и из материалов для поделок у нас с собою 

был только скотч, то часы наши сделаны из того, что было под рукой. А под рукой было несколько 

пластиковых бутылок.  

Итак, чтобы сделать песочные часы у двух пластиковых бутылок вырезаем среднюю часть - так, чтобы 

потом из них можно было сделать две маленьких бутылочки. Конечно, можно использовать и целые 

бутылки, но тогда вся конструкция будет слишком высокой и неустойчивой.  

 

https://2.bp.blogspot.com/-SHO05lgJ2qY/U91KgPzyo2I/AAAAAAAAcB4/8DL3Z9TfKno/s1600/25.07.2014+16-26-39_0641.JPG
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Горлышко первой бутылки, вернее, верхней ее половинки,  закручиваем крышкой и насыпаем в нее песок 

через отверстие сверху (у нас было примерно два стакана песка).  

 

https://2.bp.blogspot.com/-qw0H3vAlOPE/U91KglGznjI/AAAAAAAAcCA/9owrbrWbPxw/s1600/25.07.2014+14-59-37_0628.jpg
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Отверстие закрываем второй частью бутылки и скрепляем обе половинки скотчем. Таким же образом 

соединяем обе половинки второй бутылки и скрепляем их. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-YKBE7JWn2_I/U91KiuLW5DI/AAAAAAAAcCc/jwtqNkPouCE/s1600/25.07.2014+15-12-39_0631.jpg
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Потом вырезаем из оставшегося от бутылок куска пластика кружок диаметром с горлышко бутылки. И 

делаем в нем отверстие. От его размера зависит, как быстро будет идти время в ваших песочных часах.  

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-bvXJHkvUMKE/U91KiBrrc7I/AAAAAAAAcCU/sEeNCIoUmnk/s1600/25.07.2014+15-05-49_0630.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-GPpzMw54JVs/U91KhtVMFJI/AAAAAAAAcCM/TdBZHWD_aLk/s1600/25.07.2014+15-00-57_0629.jpg
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Вырезаем кружок по размеру горлышка 

 

 

Делаем отверстие для песка 

 

Затем  ту бутылку, в которой насыпан песок, ставим горлышком вверх, снимаем крышку, кладем на него 

пластиковый кружочек, сверху ставим горлышком вниз вторую бутылку, оборачиваем место соединения 

бутылок полоской из пластика для придания жесткости конструкции. И крепко-накрепко перематываем все 

это скотчем.  

 

https://2.bp.blogspot.com/-kFGbqf4dOFI/U91KjP16PYI/AAAAAAAAcCk/4BBz2c2ddl0/s1600/25.07.2014+15-17-17_0632.jpg
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Песочные часы готовы! 

Осталось их проградуировать, то есть нанести шкалу. Для этого надо засечь время, за которое песок 

пересыпается из одного резервуара часов в другой, и отмечать каждую полную минуту линией с помощью 

несмываемого маркера. С этой частью работы Катя легко справилась сама без посторонней помощи :) 

Оказалось, что наши часы могут отсчитывать время до 2,5 минут. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-VDp3OqSVSUE/U91Kjlr0JfI/AAAAAAAAcCs/RrcBMyPeXlQ/s1600/25.07.2014+15-21-43_0633.jpg
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Катя засекает время высыпания песка по секундомеру 

 

https://1.bp.blogspot.com/-TszGukVJXLw/U91Knc3p4SI/AAAAAAAAcDE/aBqWb3-JEQY/s1600/25.07.2014+16-29-45_0651.JPG
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Песочные часы на две с половиной минуты 

 

А для чего могут понадобиться в наше время песочные часы? Оказывается, это не просто игрушка или 

пособие по изучению истории вещей. Например, песочные часы очень нужны моим детям во время чистки 

зубов. Каждый ребенок знает, что зубы надо чистить 3 минуты, но не каждый может представить, сколько 

это - 3 минуты. Детям уже через 3 секунды кажется, что нужное время прошло :) А имея перед глазами 

песочные часы можно очень наглядно увидеть, как это самое время идет и когда именно надо заканчивать 

работать зубной щеткой. Может, кому-то мой опыт пригодится, и вы тоже захотите, чтобы у вас около 

умывальника стояла такая красивая и полезная вещь? :)  

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-5taJqRKxRL4/U91Kn5fU7yI/AAAAAAAAcDI/8k7KIW71gmQ/s1600/25.07.2014+16-36-41_0652.jpg
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Darba lapas: 
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