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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: ―Ziedu dejas pļavā‖ 

24.05.2021.- 30.05.2021. 

 

Ziņa bērnam (ko bērns sapratīs):  Redz pārmaiņas dabā 

 

 

Sasniedzamais rezultāts (ko bērns pratīs): Saskata un saprot pārmaiņas, kas notiek dabā  

vasarā. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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: Nosauc darbības, kuras veic pats un citi. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Rotaļājas kopā ar pieaugušo. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Izsaka zīmējumā vai gleznojumā 

savas emocijas. 

Dabaszinātņu mācību joma: Mācās nosaukt novērotos augus. 

Matemātikas mācību joma: Darbojas ar dažāda lieluma priekšmetiem. 

Tehnoloģiju mācību joma: Darbojas ar vienkāršām mozaīkām, puzlēm. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Met nenoteiktā virzienā nelielus, plaukstas 

tvērienamatbilstošus priekšmetus. 

 

Vecāku  darbība: 

 

Valodu mācību joma: Izsaka aicinājumu vai lūgumu veikt darbību; runā īsiem teikumiem. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Plāno aktivitātes bērnu ieinteresējošā, darbošanos 

motivējošā veidā – piesaista uzmanību ar kādu tēlu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Rosina attēlot gūtās emocijas un 

veidot savu radošo darbu. 

Dabaszinātņu mācību joma: Jautā par novērotā auga izskatu, palīdz nosaukt raksturīgās 

pazīmes. 

Matemātikas mācību joma: Aicina atrast priekšmetu pēc noteiktas pazīmes, piemēram, 

lielu,mazu, vienkrāsainu. 

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

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Piedāvā kustību uzdevumus telpā un ārā 

atbilstoši sezonai. 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 
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*** 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Laburītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 

 

Ir jau visi mūsu bērni sanākuši te! (2x) (iet 

Rociņām - plaukš! plaukš! (plaukšķinām) 

Kājiņām  - taukš! taukš! (dipinām) 

Labrītiņu - jums, jums, (norādām uz citiem) 

Labrītiņu - mums, mums! (norādām uz sevi) 
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšana: 

ĶIRSIS 

   Dārznieka dēlēns Ķirsis patlaban sēdēja vārtu 

   staba galā un uzmanīja tēva dārzu, kad pēkšņi ieraudzīja tuvojamies ļauno Ziemeļvēju. It kā uz 

visu pasauli noskaities, tas brāza, kokus lauzdams un izbradādams puķu dobes. «Ko darīt, kā 

nosargāt tēva dārzu?» domāja Ķirsis un ātrumā cita nekā nevarēja, kā paņemt akmentiņu un 

iesviest Ziemelim bārdā. 

   —     Ak tu man esi tāds palaidnis! — iekliedzās Ziemelis un sāka tvarstīt puiku. Ķirsis gan 

šur, gan tur, bet Ziemelis visur uz pēdām un jau pastiepa ledaino roku, lai sagrābtu zēnu aiz 

matiem, kad šis ieraudzīja peles alu un mudīgi mudīgi ielīda tajā. Ziemelis iekaucās aiz dusmām 

un, piemīdījis alu, uzpūta tai savu auksto elpu. 

   —     Ho-ho-hol Tagad tu vairs ārā netiksi! — viņš gavilēja un aizjoņoja tālāk darīt savus posta 

darbus. 

   Dārznieks skuma pēc sava mīļotā dēla un raudāja žēlas asaras. Kad tas krita uz dēla kapa 

vietas, tur sāka augt koks. Dēla piemiņai dārznieks to nosauca par Ķirsi un kopa un loloja kā 

acuraugu. 

   Pļāpīgie zvirbuļi izčivināja pa visu pasauli, ka Ķirsis esot tas pats dārznieka dēls. Vārnas to 

pastāstīja Ziemelim, un tas nozvērējās Ķirsi izdeldēt. Lai tikai pasakot, kāds viņš izskatoties. Nu, 

tāds pelēks esot, stāstīja vārnas, tāds pats kā Ķirsis, pelēkos svārciņos. 

   Ziemelis atkal brāza uz dārzu, bet zīlītes, noklausījušās pļāpīgo vārnu nodevību, pavidžināja 

cita citai ziņu, un tās, kas dzīvoja dārznieka tuvumā, viņam paklidzināja, lai glābjot Ķirsi no 

Ziemeļa. 

   Dārznieks uzmeta kociņam baltu seģeni. 

   Kā tad — atskrēja Ziemelis, izmeklējās pelēko kociņu — nav tāda. Aizskrēja tālāk tiesāties ar 

vārnām. Kamēr nu tās izdibināja, ka Ķirsis vairs nav pelēks, bet balts, kamēr padeva Ziemelim 

ziņu, kamēr nu tas atskrēja, tikmēr arī zīlītes nebija snaudušas. Dārznieks mudīgi norāva balto 

seģeni un uzklāja zaļu. 

   Šņākdams un aurodams atauļoja Ziemelis, skatās — nav tāda balta kociņa. Pārskaitās uz 

vārnām un nosolījās tām knābjus aizsaldēt, ja vēl mānīšoties. 

   Un tomēr vārnas viņu atkal piemānīja. Pastāstīja gan, ka Ķirsis nu esot zaļā tērpā, bet dārznieks 

pa to laiku piešuva tam sarkanas podziņas. 

   Rudenī dārznieks uzmeta Ķirsim dzeltenu seģeni, ziemā atkal pelēku, un tā izglāba kociņu. 

   — Ķirsi, mans mīļotais dēls! — tā dārznieks katru pavasari uzrunā koku, un tas ar pumpuriem 

piebriedušu zariņu noglauda tēva grumbainos vaigus. 

 

Anna Sakse. 
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Eksperementi: 

Dažas interesantas pieredzes ar bērniem var veikt, izmantojot vistas olas, piemēram: 

 

 

 

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

zanimatelnye/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Uguņošana 

Ko vēl es varu veikt eksperimentus mājās? Ķīmija šajā sakarā nodrošina milzīgu darbību. 

Piemēram, jūs varat veikt spilgtas uguņošanas ierīces telpā (bet labāk pagalmā). Neliels pulveris 

ir jānokārto mazliet mangartee, un pēc tam jāņem līdzīga summa koksnes ogles Un arī sagrieziet 

to. Rūpīgi sajaucot ogles ar mangānu, pievienojiet dzelzs pulveri tur. Šis maisījums ir metāla 

vāciņš (parastais augšstilbs ir piemērots) un turiet to degļa liesmā. Tiklīdz kompozīcija vilcinās, 

viss skaisto dzirksteles lietus sāks izkaisīt. 

 

 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/715157615800074730/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://gameasphalt.ru/lv/drevesnyi-ugol-v-kachestve-udobreniya-udobrenie-iz-drevesnogo/
https://www.pinterest.com/pin/715157615800074730/
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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