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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 notiek? ”.  

Nedēļas temats:  "Astoņi kustoņi.".” 
. ” 
  

26.04. -30.04.2021. 

Ziņa bērnam:       Kukaiņiem ir līdzīgas un atšķirīgas ķermeņa daļas. 

Sasniedzamais rezultāts:   Novēro,salīdzina un nosauc kukaiņus un tos ķermeņa daļas. 

 

Vērtības un tikumi:   

• Brīvība  

• Daba  

• Darbs  

• Dzīvība  

• Latviešu valoda  

• Latvijas valsts  

• Atbildība  

• Drosme  

• Laipnība  

• Līdzcietība  

• Uzņēmība 

 

 

 

 

 

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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Mācību jomu pamatprasmes: 

• Dabaszinātņu mācību joma 

   Novēro un iepazīst tuvākajā apkārtnē sastopamos augus un dzīvniekus. (1. posms) 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

 

Runā skaitāmpantus. (1. posms) 

 

• Matemātikas mācību joma 

 

Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus uz, zem, pie, aiz. (1. posms) 

 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

Saista sevi ar savu vārdu un ķermeni. (1. posms) 

 

• Tehnoloģiju mācību joma 

 

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

tekstilmateriāliem: pielīmē papīru pie pamatnes; burza papīru, lai izveidotu kādu objektu, piemēram, 

bumbu; plēš plānu papīru strēmelēs; lietojot šķēres, ar vienu kustību pārgriež šauru papīra sloksni. (1. 

posms) 

 

• Valodu mācību joma 

 

Vārdiski vai ar darbību vēršas pie citiem, lai izteiktu savu vajadzību. (1. posms) 

 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 

Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod, ripina, velk, stumj, met. (1. 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 

Novērtē savu un citu darbību un tās rezultātu, paskaidro savu vērtējumu. 

• Pilsoniskā līdzdalība 
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 Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos. 

• Sadarbība 

       Mācās strādāt, izvirzot kopīgu  mērķi, uzņemties un dalīt atbildību. 

 

Bērna plānotā darbība:  

  

Valodu mācību joma: Atbild uz jautājumu par savu vajadzību. 

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Nosauc ķermeņa daļas, ģērbjoties, skatotiesspogulī, rādotcitam, 

spēlējoties ar rotaļlietām. 

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Klausās skaitāmpantus. 

 

Dabaszinātņu mācību joma: Vēro, tausta, smaržo tuvākajā apkārtnē augošos augus(telpaugi, koki, 

krūmi, puķes). 

 

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

galda, ratiņus zem plaukta. 

 

Tehnoloģiju mācību joma: Iepazīst dažādas līmes (līmes zīmulis, šķidrā līme) un pamatnes. 

Apgūst līmēšanas secību: uzklāj līmi uz līmējamā papīra,uzliek papīru uz pamatnes, piespiež. 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: No paša izvēlēta sākuma stāvokļa ripina, piemēram, 

bumbunenoteiktā virzienā un seko tai. 

Vecāku darbība:  

  

Valodu mācību joma: Ja bērns neatbild, atkārto jautājumu, iedrošina bērnu atbildēt. 

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Ģērbjot bērnu, nosauc ķermeņa daļas, kuras tiek apģērbtas. 

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Runā skaitāmpantus, attēlojot teksta saturu 

ar kustībām, mīmiku,balss tembru. 

 

Dabaszinātņu mācību joma: Dod laiku novērošanai. 

 

Matemātikas mācību joma: Aicina atnest vai nolikt kādu priekšmetu, nosaucot tā atrašanāsvietu 

attiecībā pret citu priekšmetu, piemēram, noliec krūzi uzgalda, bumbu – aiz durvīm. 

 

Tehnoloģiju mācību joma:Sagatavo nepieciešamos materiālus papīra līmēšanai, burzīšanai,plēšanai, 

griešanai. 

 

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

sezonai. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

*** 

Laburītu,bērni, Saulīte jau logā,  (paceļam izstieptas rokas virs galvas, grozām) 

Silda,silda, silda, silda, (turot rokas krusteniski, samīļojam sevi) 

Silda visus mūs! (apskaujamies) 

*** 

Rītos draugus satiekam, 

Visus mīļi sveicinām. 

Bet kā? Lūk tā! 

Bet kā? Lūk tā! 

Sunīt's rej: vau, vau, vau! 

Kaķīt's ņaud: ņau, ņau, ņau! 

Cālis olā: čau, čau, čau! 

Odiņš sīc: ī, ī, ī! 

Pele pīkst: pī, pī, pī! 

Bet mēs visi - Labrīt! 

*** 

Зайка серенький сидит 

(приставляем ладошки к голове) 

И ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

(хлопаем в ладоши) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

(топаем ногами) 

Кто-то зайку напугал – 

Зайка – прыг – и убежал! 

(пугаемся и разбегаемся по комнате) 

*** 

На полянке два жука 

(пружинящие движения ногами) 

Танцевали гопака: 

Правой ножкой топ, топ! 

(топаем правой ногой) 
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Левой ножкой топ, топ! 

(топаем левой ногой) 

Ручки вверх, вверх, вверх! 

(поднимаем руки вверх) 

Кто поднимет выше всех? 

(тянемся вверх) 
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 Idejas radošai darbībai 
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Lasīšana: 

 

http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/z/zelta-atslega/ 

 

https://nukadeti.ru/skazki/skazka_ob_umnom_myshonke 

 

https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij-telefon 

Телефон 

Корней Чуковский 

 

 

1 

У меня зазвонил телефон. 

— Кто говорит? 

— Слон. 

http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/z/zelta-atslega/
https://nukadeti.ru/skazki/skazka_ob_umnom_myshonke
https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij-telefon
https://nukadeti.ru/stihi/chukovskij
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— Откуда? 

— От верблюда. 

— Что вам надо? 

— Шоколада. 

— Для кого? 

— Для сына моего. 

— А много ли прислать? 

— Да пудов этак пять 

Или шесть: 

Больше ему не съесть, 

Он у меня еще маленький! 
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2 

А потом позвонил 

Крокодил 

 

 

 

 

И со слезами просил: 

— Мой милый, хороший, 

Пришли мне калоши, 

И мне, и жене, и Тотоше. 

— Постой, не тебе ли 

На прошлой неделе 

Я выслал две пары 

Отличных калош? 
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— Ах, те, что ты выслал 

На прошлой неделе, 

Мы давно уже съели 

И ждем, не дождемся, 

Когда же ты снова пришлешь 

К нашему ужину 

Дюжину 

Новых и сладких калош! 

3 

А потом позвонили зайчатки: 

— Нельзя ли прислать перчатки? 
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А потом позвонили мартышки: 

— Пришлите, пожалуйста, книжки! 
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4 

 

А потом позвонил медведь 

Да как начал, как начал реветь. 

— Погодите, медведь, не ревите, 

Объясните, чего вы хотите? 
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Но он только ‘му’ да ‘му’, 

А к чему, почему — 

Не пойму! 

— Повесьте, пожалуйста, трубку! 

 

 

5 

А потом позвонили цапли: 

— Пришлите, пожалуйста, капли: 

Мы лягушками нынче объелись, 

И у нас животы разболелись! 
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6 

А потом позвонила свинья: 

— Нельзя ли прислать соловья? 

Мы сегодня вдвоем 

С соловьем 

Чудесную песню 

Споем. 
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— Нет, нет! Соловей 

Не поет для свиней! 

Позови-ка ты лучше ворону! 

 

7 

И снова медведь: 

— О, спасите моржа! 

Вчера проглотил он морского ежа! 
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8 

И такая дребедень 

Целый день: 

Динь-ди-лень, 

Динь-ди-лень, 

Динь-ди-лень! 

То тюлень позвонит, то олень. 
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А недавно две газели 

Позвонили и запели: 

— Неужели 

В самом деле 

Все сгорели 

Карусели? 

— Ах, в уме ли вы, газели? 

Не сгорели карусели, 

И качели уцелели! 

Вы б, газели, не галдели, 

А на будущей неделе 

Прискакали бы и сели 

На качели-карусели! 
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Но не слушали газели 

И по-прежнему галдели: 

— Неужели 

В самом деле 

Все качели 

Погорели? 

Что за глупые газели! 

9 

А вчера поутру 

Кенгуру: 

— Не это ли квартира 

Мойдодыра? 
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Я рассердился, да как заору: 

— Нет! Это чужая квартира!!! 

— А где Мойдодыр? 

— Не могу вам сказать: 

Позвоните по номеру 

Сто двадцать пять. 

 

10 

Я три ночи не спал, 

Я устал. 

Мне бы заснуть, 

Отдохнуть: 

Но только я лёг — 

Звонок! 
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— Кто говорит? 

— Носорог. 

— Что такое? 

— Беда! Беда! 

Бегите скорее сюда! 

— В чем дело? 

— Спасите! 

— Кого? 

— Бегемота! 

Наш бегемот провалился в болото: 

— Провалился в болото? 

— Да! 

И ни туда, ни сюда! 
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О, если вы не придете — 

Он утонет, утонет в болоте, 

Умрет, пропадет 

Бегемот!!! 

— Ладно! Бегу! Бегу! 

Если могу, помогу! 

11 

Ох, нелегкая это работа — 

Из болота тащить бегемота! 
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Eksperementi: 

 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-opiti-i-eksperimenti-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-

3383943.html 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-opiti-i-eksperimenti-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-3383943.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-opiti-i-eksperimenti-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-3383943.html
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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