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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:  Ziedu dejas pļavā. 
 

24.05.2021.-28.05.2021. 

 

Ziņa bērnam: Pirmie pavasara ziedi- sauc par sniegpulkstenītēm. 

Sasniedzamais rezultāts: : Saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi. 

Vērtības un tikumi: 

Darbs  

Cilvēka cieņa  

Ģimene  

Latviešu valoda  

Atbildība  

Laipnība  

Mērķtiecība  

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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Uzņēmība  

Centība  

Drosme  

Taisnīgums  

Latvijas valsts 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

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

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

• Dzied individuāli atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam ar pavadījumu un bez tā. (3. 

posms) 

Matemātikas mācību joma 

• Salīdzina priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus vairāk, 

mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. (3. posms) 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

• Skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas; vajadzības gadījumā sniedz emocionālu un praktisku 

atbalstu. (3. posms) 

Tehnoloģiju mācību joma 

• 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) 

Valodu mācību joma 

• Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk 

lietojamus vārdus (maz. t.). (3. posms) 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

• Pārvar šķēršļus sev un citiem drošā veidā, izvēlas darbības veidu atbilstoši situācijai. (3. 

posms) 

Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

• Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

Digitālās prasmes. 

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

 

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

• Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas.. 

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 
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tos. 

Sadarbība. 

• Izsaka savas domas un jūtas. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 

• Atrod skaņai atbilstošo burtu un parāda to. 

• Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. 

• Stāsta par savu darbību un sasniegto rezultātu. 

• Vēro un salīdzina krāsas, līnijas, laukumus, formas, tekstūras, faktūras un raksturo tās 

saviem vārdiem un izmantojot skolotāja piedāvātos atslēgvārdus. 

• Zina, ka dabas resursi ir augi, dzīvnieki, ieži, ūdens, no kuriem iegūst ikdienas dzīvē 

nepieciešamās lietas un produktus. 

• Zina, kādi noteikumi jāievēro saskarsmē ar augiem. 

• Praktiski darbojoties, dala figūru daļās, iegūstot jaunas figūras, piemēram, no četrstūra 

iegūst divus trijstūrus. 

• Izvēlas tekstilmateriālus vai dabas materiālus, kas pēc krāsas un struktūras ir piemēroti 

iecerei.  

• Saprot, kāpēc nedrīkst atļaut sevi aiztikt svešiem cilvēkiem. 

• Saprot, ka jāparāda sava attieksme pret nepatīkamiem citu pieskārieniem. 

Vecāka darbība: 

 

• Rosina atrast skaņai atbilstošu burtu un pārādīt to. 

• Uzmundrina, iedrošina bērnu darboties pašam, jautā, ko un kāpēc viņš dara. 

• Paslavē par darbošanos, izdomu, sasniegto rezultātu. 

• Rosina saskatīt mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un to izteiksmīgumu (noskaņa, raksturs) 

mākslas darbos un apkārtējā pasaulē. 

• Pārrunā, kāpēc jātaupa ikdienā izmantojamās lietas. 

• Pievērš uzmanību drošībai saskarsmē ar augiem. 

• Piedāvā dažādu materiālu ģeometriskās figūras. 

• Rosina eksperimentēt ar figūrām, lai iegūtu citu figūru. 

• Aicina bērnu pastāstīt par savu ieceri. Ja nepieciešams, demonstrē tehnoloģiskos paņēmienus. 

• Pārrunā ar bērniem, kāpēc katram jārūpējas par savu ķermeni, tā neaizskaramību. 

• Skaidro, ka ir cilvēki, kuri vēlas pieskarties bērna ķermenim. 
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Rīta rosme. 

 

 

https://youtu.be/oc4QS2USKmk 

 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pPX7QspIfkU 

 

 

 

https://youtu.be/oc4QS2USKmk
https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M
https://www.youtube.com/watch?v=pPX7QspIfkU
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Lasīšanai: 

Neiesmīdināmā princese 

 

Vienam ķēniņam bijusi neiesmīdināma princese. Viņš palaidis tādu ziņu: «Kas manu meitu iesmīdina, tas 

viņu dabū par sievu.» Šī ziņa bija dažam labam pa prātam: pils jau otrā dienā stāvgrūdu pilna gan 

augstmaņiem, gan šādiem tādiem, tomēr viss velti - dari ko gribēdams - princeses lūpas ne vīpsnāt 

nepavīpsnā. Šī vēsts izpaužas tālu, beidzot viņa arī nonāk nabadzīgā būdiņā, kur nabags sirmgalvis ar savu 

vienīgo dēlu dzīvo. Sirmgalvis saka: 

 

«Dēliņ mīļais! Tev arvienu Laimes māmuliņa smaidījusi, ej, raugi uz savu laimi princesi smīdināt, kas zina, 

vai neizdodas.» 

 

«Tēt, kad tu saki, tad tūlīt!» 

Jauneklis paņem savu ādas tarbiņu un aiziet. Ceļā tas satiek vēzi. Vēzis lūdzas: 

 

«Puisīt mīļais, nemin virsū, iemet mani labāk savā tarbiņā - var būt, ka bēdu dienā tev izlīdzu!» 

 

Jauneklis tā dara un seko tālāk. Pēc brīža tas satiek žurku. Žurka lūdzas: 

 

«Puisīt mīļais, nesit mani, iemet mani labāk savā tarbiņā - var būt, ka bēdu dienā tev izlīdzu!» 

 

Jauneklis tā dara. Pēc brīža tas vēl satiek vaboli. Vabole lūdzas: 

 

«Puisīt mīļais, nemin man virsū, iemet mani labāk savā tarbiņā - var būt, ka bēdu dienā tev izlīdzu!» 

 

Jauneklis tā dara. 

Otrā dienā uz pašām vakariņām viņš nonāk ar saviem trim biedriem ķēniņa pilī un sakās, ka nācis princesi 

smīdināt. Ķēniņš saka: 

 

«Labi, labi, bet papriekšu noliec savu tarbiņu un nāc vakariņas iekost.» 

 

«Ēst - to varu gan, bet no tarbiņas tamdēļ vien nešķiršos!» jauneklis atbild un tad nosēžas pie galda 

princesei blakām. 

 

Vakariņās ir izvārīti zirņi. Visi ēd itin klusu. Te uz reizi žurka tarbiņā saodis arī zirņu smaržu un sāk tik 

laizīties: tjip, tjip! tjip! Vēzis, to dzirdot, arī - paliek nemierīgs;tas piesit ar savu ļipu pie sakaltušās 

tarbiņas: ļip! ļip! ļip! Un vabole - ko tā gaidīs? Tā tik iet: bim, bam, bim, bam! 

 

Princese prasa: 

«Kas tur apakš galda tā ērmojas?» 

«Kas nu ērmojas? Zirņi vēderā nevar satikt - sāk kauties!» 

 

Ak tu manu dieniņu! Tas bija trāpīts: princese itin gardi pasmējās. Ķēniņš tūlīt pieceļas un saka: 

 

«Tev pieder viņa - tu esi mans znots!» 

Bet otrpus galda sēdēja svešs ķēniņa dēls, tas arī bija nācis princesi smīdināt. Ķēniņa dēlam ļoti skauž, ka 

nabaga zēns princesi dabūjis. Pēc vakariņām ķēniņš iedod savam znotam goda drēbes, tās no rīta jāvelk 
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mugurā. Bet svešais ķēniņa dēls apsola ķēniņa sulainim daudz naudas, lai tas naktī nozagtu goda drēbes. 

Viņš tad klusu apvilktu drēbes un izliktos par ķēniņa znotu. 

 

Pirmā nomiedzī sulainis lien drēbes zagt. Bet, līdzko durvis mazuliet paveras, tā vabole - bim! - sulainim 

acīs iekšā. Šis sāpēs saķer aci, atstāj durvis nepievērtas un aiziet tantariski atpakaļ. Pie otrām durvīm 

sulainis vēl domā apķerties, te vabole - bam! - otrā acī iekšā. Sulainis atstāj savās sāpēs ir tās durvis vaļā un 

tad pazūd. Tagad žurkai un vēzim laiks: blēdīgais ķēniņa dēls piemidzis, abas durvis vaļā - nu jāatmaksā. 

Žurka nu ņemas blēža drēbes lupatās grauzt un vēzis lupatas laukā vilkt. Tā tie strādā līdz gaismiņai, kamēr 

ķēniņa dēlam tikko vēl krekls vesels palicis. 

 

No rīta bija īsi pātari: ķēniņa dēls, tik ļoti apkaunots, aizgāja kā tauriņš, un nabaga zēns palika par ķēniņa 

znotu. Viņš ataicina ir savu veco tēvu uz pili un dzīvo ar savu sieviņu laimīgi. 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/n/neiesmidinama-

princese/ 

 

                                                     

                                                

 

 

 

 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/n/neiesmidinama-princese/
http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/n/neiesmidinama-princese/
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https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html 

 

https://maconis.zvaigzne.lv/ 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html
https://maconis.zvaigzne.lv/
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ATZĪMĒ, KURŠ NO VĀRDIEM IZLASĀMS ATTĒLĀ! 

  

maize 

kāmis 
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 
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Почему цветут цветы 

 

Вопрос к цветам 

С самых первых дней весны и до глубокой осени в наших садах и скверах цветут цветы. 

Едва только повеет теплом и растает снег, на клумбах расцветают анютины глазки, примулы, а 

среди травы появляются маргаритки. 

Как-то сразу, очень дружно, расцветают нарциссы, вслед за ними развёртываются тюльпаны. Не 

успеют отцвести тюльпаны — как им на смену распускаются ирисы. 

Чуть позже расцветают душистые грозди сирени, развёртывают атласные лепестки белые, розовые, 

красные пионы. 

Летние цветы: гвоздика, настурция, душистый горошек, львиный зев, пёстрые маки, уступают 

место разноцветным астрам и георгинам — цветам, предвещающим осень. 

Совсем поздней осенью появляются первые цветы хризантем, но только на юге они цветут на 

грядках. В других местах нашей страны к этому времени начинаются холода, и хризантемы 

переносят в оранжереи. Здесь они покрываются густыми шапками цветов, и мы любуемся ими в 

октябре и ноябре, когда на дворе уже морозно и лёгкими хлопьями падает первый снег. 

И всю зиму в оранжереях цветут цветы: розы, гортензии, альпийские фиалки — цикламены, 

цинерарии, примулы. Они сменяют друг друга до самой весны, когда снова всё зазеленеет и 

зацветёт в садах. 

Круглый год у нас в садах и оранжереях цветут цветы.Человек использует цветочные растения и 

для других целей. 
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Одни из них хранят в глубине цветка много нектара — цветочного мёда. Такие растения называют 

медоносными. Их специально выращивают, чтобы получить побольше душистого, сладкого мёда. 

Лепестки других особенно ароматны. Огромные поля таких растений выращиваются для получения 

из лепестков душистых эфирных масел. Без этих масел нельзя получить душистого мыла, 

одеколонов, духов. 

Некоторые растения содержат в цветах вещества, из которых приготовляют ценные лекарства. И 

для этого выращиваются цветы. 

Но что же, цветы в природе так и существуют потому, что они нужны людям? 

А цветы, которые распускаются весной в далёких степях и пустынях, куда очень трудно добраться 

человеку? 

А цветы гор, куда, может быть, никогда ещё не ступала нога человека? Цветы далёкой, глухой 

тайги? 

Из года в год расцветают цветы по всей земле — многие миллиарды цветов, а человек их даже не 

видит, даже не знает о них. Почему же они цветут? 

В природе ничто не происходит случайно, без серьёзной причины. Какая же причина заставляет 

цветы расцветать? 

Попробуем получить ответ у самих цветов. 

Что можно найти в цветке вишни? 

Возьмём какой-нибудь цветок, который легче рассмотреть, — например, цветок вишни. Что в нём 

можно найти? 

Что можно найти в цветке вишни. 

Лепестки все вместе образуют венчик. И действительно, они, как венец, украшают цветок. Может 

быть, лепестки — самое главное в цветке? 

Посмотрим дальше. 

Лепестки словно вставлены в зелёную вазочку, состоящую из мелких, сросшихся у основания 

листочков. Это чашечка цветка. А листочки, из которых она составлена, — чашелистики. 

Что же ещё есть в цветке? 

В самом центре — плотный зелёный стерженёк, похожий на крохотную бутылочку: у него круглое 

утолщение внизу и длинное, вытянутое «горлышко» с «головкой» на верхушке. 
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Всё это вместе называется пестиком или плодником. Утолщение внизу называется завязью, 

«горлышко» бутылочки — столбиком, а «головка» — рыльцем. 
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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. 

                       


