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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: "Kā tas noteikt?" Nedēļas temats:' 'Astoņi kustoņi''
26.04.2021.-30.04.2021.
Ziņa bērnam

Daba pavasarī pamostas, arī kukaiņi

Saturs

Sasniedzamais rezultāts: Saprot . ka jāsaudzē daba un tās resursi

Vērtības un tikumi

 Brīvība

 Cilvēka cieņa

 Daba

 Darbs

 Dzīvība

 Latviešu valoda

https://www.skola2030.lv/
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
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
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 Latvijas valsts

 Atbildība

 Centība

 Drosme

 Mērenība

 Mērķtiecība

 Savaldība

 Solidaritāte

 Taisnīgums

 Tolerance

 Uzņēmība

Mācību jomu pamatprasmes

 Valodu mācību joma
 

o Lasa vārdus, saprot izlasīto. (3. posms)
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 
o Ēd, ievērojot galda kultūru. (3. posms)
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 
o Stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas, mūzikas un literārā 

darba radīto pārdzīvojumu. (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 Novērtē ieceres īstenošanas procesu un rezultātu. (3. posms)
 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
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o Apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību. (3. posms)
Caurviju prasmes

 Digitālās prasmes
 

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

 
o Izrāda iniciatīvu.
 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 Palīdz un pieņem palīdzību.

Papildu informācija

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai

  Lasa īsus vārdus apkārtējā vidē, grāmatās, žurnālos, digitālos informācijas avotos.

  Ēdot ievēro galda kultūru (skaļi nesarunājas; sakošļā ēdienu ar aizvērtu muti; krūzi tur aiz osas vienā 
rokā; lai izsmeltu pēdējo šķidrumu no šķīvja, to paliec virzienā no sevis; karotē un uz dakšiņas paņem 
nedaudz ēdiena; vajadzības gadījumā ēdienu pietur ar dakšiņu un sagriež ar nazi; lieto salveti).

  Iesaistās sarunā par sabiedrības un kultūras vērtībām, pievērš uzmanību mākslas darbiem.

  Mācās taupīt dabas resursus un skaidro savu rīcību.

  Pēta uz lineāla centimetru iedaļas.

  Stāsta par savas ieceres īstenošanas soļiem (ko un kā darīja).

  Saprot, kāpēc nedrīkst atļaut sevi aiztikt svešiem cilvēkiem

Vecāku darbība:
  Rada situācijas, kurās nepieciešams izlasīt, piemēram, kādu uzrakstu.

  Pievērš uzmanību glīti servētam galdam.

  Rosina sarunu par sabiedrības un kultūras vērtībām aktuālajā situācijā (svētki, notikumi, darāmie 
darbi, laikapstākļi u. c.).

  Piedāvā situācijas, kurās bērns var taupīt resursus, piemēram,izvēlēties stikla glāzi vai papīra glāzi, 
salīmēt sabojātu grāmatu.

  Piedāvā lineālu izpētei un mērīšanai.
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  Rosina stāstīt par ieceres īstenošanas soļiem.

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

Dzejolīši rīta rosmei.

Sirds man tik līksma

Sirds man tik līksma,

Sirds man tik pilna,

Es visu pasauli

Mīlēdams apskautu.

Satiku, apskāvu

Mīlamo meitiņu,

Domāju apskāvis

Pasauli plašo.
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Idejas radošai darbībai
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Eksperementi:

1. https://busylittlehands.ru/nauchnyie-eksperimentyi/eksperiment-dlya-detej-prorashhivanie-semyan

https://busylittlehands.ru/nauchnyie-eksperimentyi/eksperiment-dlya-detej-prorashhivanie-semyan
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2,

Idejas laika pavadīšanai:
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Darba lapas:
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