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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-

macisanosmajas  

 
 

Mēneša temats: „Lai top!” 
 

Nedēļas temats: „Es mīlu savu māmiņu!” 
 

05.05.2021-08.05.2021 

Ziņa bērnam:   Mana māmiņa ir vislieliskākā, jo mani lutina, aizstāv, mīl, rūpējās. 

Sasniedzamais rezultāts: Piedalās Mātes dienas svētku svinēšanā. Zina Mātes dienas 

svētkus. 

Vērtības un tikumi: 

• Dzīvība 

• Daba 

• Darbs 

• Ģimene 

• Uzņēmība   

• Drosme 

• Atbildība 

• Laipnība 

• Līdzcietība 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

• Dabaszinātņu mācību joma 

Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. (2. posms) 

 

 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
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Vēro, klausās, spēlējas un iztēlojas; rada un īsteno ideju sevi interesējošā mākslinieciskā darbībā. (2. 

posms) 

 

• Matemātikas mācību joma 

Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, formas. (2. posms) 

 

 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 

 

• Tehnoloģiju mācību joma 

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

tekstilmateriāliem: līmējot savieno detaļas; plēš papīru pa līniju; loka papīru divās daļās, lai iegūtu sev 

vēlamo formu (kartīte); ar šķērēm izgriež vienkāršu formu siluetus. (2. posms) 

 

 

• Valodu mācību joma 

Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par zināmiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm un darbībām (maz. 

t.). (2. posms) 

 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Pārvar šķēršļus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem nosacījumiem sev piemērotā 

tempā. (2. 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 

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

 

 Pilsoniskā līdzdalība 

Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

 

 Sadarbība 

Palīdz un pieņem palīdzību. 
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Bērna plānotā darbība: 

Dabaszinātņu mācību joma: Vēro, tausta, grupē iežus pēc norādījuma. 

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

ratiņus zem plaukta. 

Tehnoloģiju mācību joma: Izver auklu caur sacaurumotu pamatni. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Velk un stumj dažādus priekšmetus. 

Valodu mācību joma: Vārdos un neverbāli pauž savas emocijas. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Vajadzības gadījumā vēršas pie pieaugušā pēc palīdzības. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Piedalās svētku svinēšanā. 

 

Vecāku darbība: 

Dabaszinātņu mācību joma: Rosina veikt daudzveidīgas darbības ar iežiem un skaidrot, kas ir novērots. 

Matemātikas mācību joma: Rosina novietot rotaļlietas noteiktā vietā  telpā vai ārā. 

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

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Rosina bērnu izvērtēt situāciju un izvēlēties situācijai 

atbilstošu darbības veidu. 

Valodu mācību joma: Stāstot un jautājot pievērš bērna uzmanību konkrētām ikdienas darbībām. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Rosina bērnu noģērbties patstāvīgi. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Uzslavē  bērnu par viņa iesaistīšanos un 

paveikto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rīta rosmes dziesmiņa. 

https://www.youtube.com/watch?v=-DDW4JguK6c 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

Saulīte jau logā 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā)  

laiks ir atmosties (berzējam acis)  

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām)  

strautā mazgāties! (mazgājamies)  

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu)  

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

 buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 

 

Labrīt!  

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi)  

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

 Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

 Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds) 

 Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi)  

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu)  

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

 Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DDW4JguK6c
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На лесной полянке в ряд, 

Звери делают зарядку. 

Заяц головой вращает- 

Мышцы шеи разминает. 

Делает старательно каждое движенье, 

Очень ему нравится это упражненье. 

Полосатенький енот 

Изображает вертолёт: 

Лапками машет назад и вперед, 

Словно собрался в далёкий полёт. 

Серый волк немного сонный, 

Выполняет он наклоны: 

"Ты, волчишка, не ленись! 

Вправо, влево наклонись, 

А потом вперёд, назад, 

Получишь бодрости заряд! 

Медвежонок приседает, 

От пола пятки отрывает, 

Спинку держит прямо-прямо! 

Так учила его мама. 

Ну а белки, словно мячики 

Дружно прыгают и скачут! 

 

 

 

Idejas radošai darbībai 

 

 

https://at-last.ru/uploads/posts/2019-03/1552141363_1.jpg
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http://www.karakyli.ru/wp-content/uploads/2016/09/romashka-iz-plastilina-1.jpg
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Lasīšanai: 

 
Поцелуй в ладошке, 

Маленький енотик Честер стоял на опушке леса и плакал: 

– Я не хочу идти в садик!- говорил енотик своей маме. – Я хочу остаться здесь, с 
тобой. Я хочу играть со своими друзьями, и в игрушки. Еще я хочу читать книжки, 
и качаться на качелях. Пожалуйста, мама, можно я останусь дома, с тобой? 

Мама Енотиха взяла Честера за лапку и прижалась к его уху, ласково шепча: 

– Иногда нам всем приходится делать вещи, которые нам не нравятся. – Сначала 

все может показаться непонятным и даже страшным. Но ты полюбишь садик после 
первого же дня там. Ты встретишь новых друзей и будешь играть с новыми 
игрушками. Ты прочтешь новые книжки и покатаешься на новых качелях. А еще, 
– добавила она.- есть замечательный секрет который сделает твои вечера в 

садике такими же теплыми и уютными, как твои дни дома. 

Честер вытер свои слёзки и посмотрел на маму любопытными глазами: 

– Секрет? Какой секрет? 

– Это очень древний секрет – сказала Мама Енотиха. Его мне рассказала мама, а 

ей рассказала её мама. Он называется Поцелуй в ладошке. 

– Поцелуй в ладошке? – спросил Честер. – Что это такое? 

– Я покажу тебе. – Мама Енотиха взяла левую лапку Честера и раскрыла его 
маленькие пальчики. 

Наклонившись, она поцеловала Честера прямо в самую середину его маленькой 

ладошки. Честер почувствовал, как мамин поцелуй прошел по его лапке, прямо до 
его сердца. Даже его бархатистая черная мордочка была полностью пронизана 
этой невероятной теплотой. 

Мама Енотиха улыбнулась: 

– Теперь – сказала она Честеру, – когда ты почувствуешь себя одиноко и тебе 

захочется немного домашней теплоты, просто приложи ладонь к щеке и думай: 
"Мамочка любит тебя. Мамочка любит тебя" И мой поцелуй придет к тебе, и 
принесет за собой хорошие мысли. 

Мама взяла маленького Честера за руку, и аккуратно свернула его пальчики, 
закрыв теплую ладошку: 

– Теперь будь осторожен, и постарайся не потерять это – сказала она, 

подшучивая над сыном. Не беспокойся, если ты раскроешь ладонь и захочешь 
помыть руки перед едой, сила поцелуя никуда не исчезнет. 
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Честеру нравился его секретный Поцелуй от мамы. Теперь он знал, что мамина 

любовь будет с ним всегда и везде, даже в садике. Тем вечером, Честер задумчиво 
смотрел в сторону его детского сада. Внезапно, он улыбнулся и повернулся к 
маме и сказал: 

– Дай мне свою руку. 

Честер взял большую руку Мамы Енотихи и широко раскрыл ее длинные, родные 
пальцы. Он наклонился и поцеловал ладонь мамы: 

– Теперь у тебя тоже есть секретный Поцелуй – сказал маленький енот, – Я 
люблю тебя, – сказал Честер, ласково попрощался с мамой, и ушел, 
пританцовывая. 

Мама Енотиха наблюдала за Честером, который ловко бежал мимо веток деревьев 
и уже успел войти в садик. И как только уханье совы напоминало о начале 
учебного года, она приложила свою левую лапу к щеке и улыбнулась. 

Теплота от поцелуя Честера наполнила ее сердце красивой музыкой: "Честер 
любит тебя", напевала она. "Честер любит тебя". 

 

 

Pasaka par LĀCĒNU 

 

ieži līdz ar otrā bērna ienākšanu ģimenē, vecāki sāk novērot neadekvātas reakcijas no 
pirmdzimtā. Pirmais bērns var sāk justies nevajadzīgs, nemīlēts, pamests. Šīs izjūats ir pamats agresīvai 

uzvedībai, sekmju lejupslīdei, ieraušanās sevī u.c. Bērnam var izstāstīt sekojošu pasaku 

Vienā pasakainā mežā dzīvoja reiz lāču ģimene: Lāčutētis, Lāčumāte un mazais Lācēns. Dzīvoja viņi 
draudzīgi. Lasīja ogas, draudzējās ar meža bitēm, kuras cienāja viņus ar medu, sauļojās, peldējās – 
vārdu sakot, visu darīja kopā. 

Kādu dienu Lāčumāte pavēstīja ģimenei priecīgu ziņu – drīz lāču ģimenē gaidāms pieaugums. Patiešām, 
mazais Lācēns ievēroja, ka mammas vēders kļuva apaļāks ik dienas. Lācēnu ļoti interesēja, kas 
piedzims? 

Beidzot pienāca laimīgā diena. Visi sveica mammu, tēti un viņu. Tiesa, māsiņa izrādījās pavisam ne tāda, 
kādu Lācēns viņu bija iedomājies. Visnepatīkamākais bija tas, ka viņa pastāvīgi pieprasīja sev uzmanību. 

Īpaši no mammas. 

Dzīve Lāču ģimenē pārvērtās. Tagad pēc medus un ogām reti kad gāja kopā. Aizejot, Lāčutēvs un 
Lāčumāte atstāja Lācēnu mājās, lai pieskatītu māsu. Nevarētu teikt, ka tas viņam īpaši nepatika vai tas 
bija grūti. Vienkārši bija ļoti, ļoti aizvainojoši, kad vecāki, pārnākuši mājās, vispirms tecēja pie māsiņas, 
uztraucās par viņu, iztaujāja:”Kā viņa?”. Kad visa ģimene bija kopā, tad spēlējās ar mazo māsu, nevis ar 
Lācēnu. 

“Vai es viņiem vairāk neesmu vajadzīgs?” – jautāja sev Lācēns. Viņš jutās tik sarūgtināts, ka velējās 
aiziet no mājām. 
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Vienreiz tā arī notika. Lācēns gāja pa meža taciņu un domāja par to, cik netaisnīgi pret viņu izturas 
mamma un tētis. Viņam gribējās vecākus kaut kā sodīt: “Kad es nomiršu, viņi sapratīs, ko ir 
pazaudējuši, bet būs par vēlu!” Lācēnam tik ļoti palika sevis žēl, ka acīs sariesās asaras. 

Gāja, gāja Lācēns un atnāca pie zaķu mājas. Viņu ģimenē arī nesen bija piedzimis vēl viens bērniņš. 
Lācēns vēroja, kā vecākie brāļi māca mazākos zaķēnus grauzt burkānus. “Ko tur,- zaķi!” – nodomāja 
Lācēns uz gāja tālāk. 

Drīzumā taciņa atveda viņu pie lapsu saimes. Vecākais lapsēns ar mīlestību šūpoja savu mazo māšeli. 

Dīvaini, šķiet, ka viņam bija pilnīgi svešas tās jūtas, kuras juta Lācēns. “Kur viņam mani saprast,- 
nodomāja Lācēns. – Ko tur,- lapsas!” Un mūsu varonis atmetis ar roku, gāja prom. 

Netālu atradās vilku saimes māja. Lācēns redzēja, kā vecākais vilcēns jautri kūleņoja ar jaunāko, mācīja 
viņu medīt. “Viņš taču izliekas, ka viņam patīk spēlēties ar jaunāko brāli!” – nodomāja Lācēns un gāja 
tālāk. 

Satumsa, sāka rasināt lietus, Lācēns jutās izsalcis, vientuļš un noguris, viņam ļoti gribējās uz mājām. Bet 
atgriezties viņš nedrīkstēja. 

Kā tu domā, kāpēc? 

  

  

  

Kājas atveda Lācēnu pie vecā ozola, kura dobumā atradās Gudrās Pūces miteklis. 

-         Uh,- brīnījās Pūce, - ko tu dari te tik vēlā stundā, Lācēn? 

-         Neko, vienkārši pastaigājos un viss! Esmu patstāvīgs. 

-         Tā ir taisnība,- piekrita Pūce, - dzirdēju es no žagatas, ka mamma ar tēti meklē tevi pa visu 
mežu. 

-         Viņi pirms gulētiešanas ar māsiņu pastaigājas! – atbildēja Lācēns. 

-         E-e-e, tu laikam esi apvainojies uz vecākiem?- ieminējās Pūce. 

-         Nē, vienkārši… - Lācēns nezināja, ko teikt. 

-         Vienkārši nav vienkārši… - dziļdomīgi izteicās Pūce un brīdi klusējusi, piebilda: - Izskatās, ka man 
nāksies tev atklāt kādu noslēpumu… pareizi, es apsolīju Lāčutēvam nevienam par to nestāstīt… 

-         Kas tas par noslēpumu? 

-         Lieta tā, ka drīz pēc tam, kad tu piedzimi, pie manis atnāca Lāčutēvs. Viņš bija ļoti satraukts par 
to, ka viņa sieva – Lāčumāte viņu vairs nemīl. “Tagad viņai ir dēls, bet es viņai nemaz neesmu 
vajadzīgs” – tā viņš teica… 

-         Nevar būt! – iesaucās Lācēns. – Tētis tā nevarēja sacīt! 

-         Kāpēc tu tā domā? 

-         Nevarēja viņš just tieši to pašu, ko jūtu es! 

-         Bet vai tu jūti tieši to pašu?! 
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Lācēns nolaida galvu. Gudrā Pūce nolaidās uz zemes un apņēma viņa plecus. Kādu brīdi klusējusi, viņa 
teica: 

-         Zini, kad piedzimst mazi bērni, viņi pieprasa ļoti daudz uzmanības, bet ģimenes dzīve pārstāj 
ritēt, kā iepriekš. Mazajā radībiņā ir jāieliek ļoti daudz mīlestības, pacietības un labestības, pirms šī 
radībiņa izaug. Tāpēc visa ģimenes uzmanība tiek ziedota mazajam. Bet daži, aizmirstot vai nezinot par 
to, var justies aizvainoti, nevajadzīgi vai nemīlēti… 

-         Tas nozīmē, ka es pametu savus vecākus tad, kad viņiem biju tik nepieciešams?! Man ir tik 
kauns. 

-         Jūtas, kuras juti tu, var just katrs. Dažkārt nav tik vienkārši ieraudzīt mīlestību, ja tev velta maz 
uzmanības. Ej drīzāk mājās, tur tevi gaida un ļoti mīl… 

Lācēns aizskrēja pa taciņu, kas ved uz mājām. Bet Gudrā Pūce vēl ilgi lūkojās nopakaļ. 

Kā tev liekas, par ko viņa domāja? 
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Eksperimenti: 

 

Ola pudelē 

 

KAS VAJADZĪGS: ola, pudele ar kakliņa diametru, kas mazāks nekā olai, papīra strēmele un mazliet augu 

eļļas. 

 

EKSPERIMENTS: Vai var iebāzt olu pudelē, nesasitot nevienu no tiem? Pamēģināsim. Novāri olu un 

nomizo to. Iezied pudeles kakliņu ar eļļu. Aizdedzini papīru un iemet to pudelē, un uzreiz nekavējoties 

noliec olu uz kakliņa. Kad papīrs nodzisīs, pudele iesūks olu iekšā. 

 

KAS NOTIEK: Degošais papīrs sadedzina skābekli pudelē, un tajā veidojas retināts gaiss. Gaisa 

spiediens no ārpuses iedarbojas uz olu, un iestumj to iekšā pudelē. Tā kā vārīta ola ir elastīga, tā izslīd 

cauri šaurajam kakliņam. 
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Pufīgās krāsas 

 

KAS VAJADZĪGS: pankūku milti, smalka sāls, ūdens, pārtikas krāsas vai guaša, vates kociņi vai ota, biezs 

papīrs zīmēšanai.  

 

EKSPERIMENTS: Lai izgatavotu viena toņa krāsu, glāzē jāsamaisa viena ēdamkarote miltu un 1 

ēdamkarote sāls, tām jāpievieno trīs ēdamkarotes ūdens un krāsa. Tādā pat veidā sajauc arī citu toņu 

krāsas. Vislabāk zīmēt uz kartona, izmantojot vates kociņus (katram tonim savu). Kad zīmējums gatavs, 

izcep to mikroviļņu krāsnī – pietiks ar 4-5 minūtēm 600w jaudīgā krāsniņā. Šajā laikā krāsas uzpūtīsies 

un sacietēs, un zīmējums kļūs apjomīgs.  

 

KAS NOTIEK: Krāsa, pēc būtības, ir parasta mīkla, tikai krāsaina, tāpēc mikrenē tā uzpūšas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                  5.pirmsskolas izglītības iestāde  

Idejas laika pavadīšanai: 

 

 

 Galda spēļu vakars 

 

 Gatavojiet ēst 
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Darba lapas: 
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