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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: “Kā tas notiek?” 

Nedēļas temats: " Astoņi 

kustoņi.(kukaini,rāpuļi,abinieki) 

24.04.21-30.04.21. 

Ziņa bērnam:   Kukaiņiem ir līdzīgas un atšķirīgas ķermeņa daļas, dzīvesveids. 

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

daļas,viņu dzīvesveids. 

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 

Vēro, klausās, spēlējas un iztēlojas; rada un īsteno ideju sevi interesējošā mākslinieciskā darbībā. (2. 

posms) 
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• 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. 

Kas mums te ir pamodies? 

Kam ir vaļā actiņas? 

Lācītis? Nē! Bullītis? Nē! 

Brālītis? Jā! 

Tas ir mūsu brālītis, 

Mīļais, mazais brālītis! 

  
Kas mums te ir pamodies? 

Kam ir vaļā actiņas? 

Kaķītis? Nē! Zaķītis? Nē! 

Māsiņa? Jā! 

Tā ir mūsu māsiņa, 

Mīļā, mazā māsiņa! 

  
Kas mums te ir pamodies? 

Kam ir vaļā actiņas? 

Skudriņa? Nē! Stirniņa! Nē! 

Māmiņa? Jā! 

Tā ir mūsu māmiņa, 

Mīļā, labā māmiņa!  
 
Kas mums te ir pamodies? 

Kam ir vaļā actiņas? 

Alnītis? Nē! Briedītis? Nē! 

Tētītis? Jā! 

Tas ir mūsu tētītis, 

Mīļais, labais tētītis!  
 

*** 

Медвежата в чаще жили 

Головой своей крутили 

Вот так, вот так (круговые движения головой) 

Головой своей крутили 

Медвежата мед искали 

Дружно дерево качали 

Вот так, вот так, 

(поднять руки вверх и делать наклоны вправо и влево) 

Дружно дерево качали 

А потом они ходили (ходьба по-медвежьи) 

И из речки воду пили 

Вот так, вот так, 

И из речки воду пили (наклоны туловища вперед) 

А потом они плясали 

(пружинка с поворотом туловища влево и вправо) 

Лапы выше поднимали 

(прыжки, хлопая руками вверху) 

Вот так, вот так, 

Лапы выше поднимали. 
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Idejas radošai darbībai 

 

 

 



                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                      

 

 

 



                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                  5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 



                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                      

 

 
 



                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                  5.pirmsskolas izglītības iestāde  



                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                  5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

Lasīšanai: 

 

Lapsa, ieraudzīdama krūzi uz akas malas, gribējūse labprāt to baudīt, kas tur iekšā. Krūze, to manīdama, 
teikūse: «Kūmiņ, neaiztieci mani, jo tas, kas man iekšā, nav priekš tevis, bet priekš saimnieces.» 

«Negribu nemaz to aiztikt, kas priekš manis nav likts. Gribēju tikai paskatīties, ko tādas saimnieces laba 
bauda.» 

Lapsa tā gan teica, bet sirdī domājūse putru izēst un tad krūzi akā noslīcināt. Viņa iebāzūse galvu krūzē 
un lakūse. Bet, putru ēdot, aizsainis aizbīdījies aiz ausīm tā, ka, krūzi slīcinot, pate ievilkta akā līdz. 

 
Slīkdama nabadzīte lūgūsēs: «Krūziņ, krūziņ, sirdsmīļā krūziņ! Es domāju pa jokiem un tu no tiesas!» 

Bet krūze atbildējūse: «Kūmiņ, kūmiņ, sirdsmīļo kūmiņ! Es jau arī tāpat par jokiem padarbojos, bet tu 
bļauj i no tiesas!» 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/dzukstes_pasakas/v/vilks/ 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/z/zelta-putns/ 

 

«Сладкая каша» 

Жила-была бедная, скромная девочка одна со своей матерью, и есть им было 

нечего. Пошла раз девочка в лес и встретила по дороге старуху, которая уже 
знала про ее горемычное житье и подарила ей глиняный горшочек. Стоило ему 

только сказать: «Горшочек, вари!» — и сварится в нем вкусная, сладкая пшенная 

каша; а скажи ему только: «Горшочек, перестань!» — и перестанет вариться в 
нем каша. Принесла девочка горшочек домой своей матери, и вот избавились 

они от бедности и голода и стали, когда захочется им, есть сладкую кашу. 

 
Однажды девочка ушла из дому, а мать и говорит: «Горшочек, вари!» — и стала 

вариться в нем каша, и наелась мать досыта. Но захотелось ей, чтоб горшочек 

перестал варить кашу, да позабыла она слово. И вот варит он и варит, и ползет 
каша уже через край, и все варится каша. Вот уже кухня полна, и вся изба полна, 

и ползет каша в другую избу, и улица вся полна, словно хочет она весь мир 
накормить; и приключилась большая беда, и ни один человек не знал, как тому 

горю помочь. Наконец, когда один только дом и остался цел, приходит девочка; 

и только она сказала: «Горшочек, перестань!» — перестал он варить кашу; а тот, 
кому надо было ехать снова в город, должен был в каше проедать себе дорогу. 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/dzukstes_pasakas/v/vilks/
http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/z/zelta-putns/
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Eksperimenti: 

 

Zobu pasta zilonim. 

KAS VAJADZĪGS: Plastmasas pudele, paplāte, sausais raugs, 6% ūdeņraža pārskābe, pārtikas 

krāsviela, trauku mazgājamais līdzeklis, ūdens. 

 

EKSPERIMENTS: Novieto pudeli uz paplātes. Ielej pusglāzi ūdeņraža pārskābes, pievieno 

mazliet mazgājamā līdzekļa un labi daudz pārtikas krāsas. Atsevišķā bļodiņā samaisi 2 

ēdamkarotes silta ūdens un 1 ēdamkaroti rauga (maisi cītīgi vismaz minūti), tad ielej to visu 

pudelē. Gandrīz uzreiz no pudeles izlīdīs masa, kas izskatās pēc zobu pastas, kad to izspiež no 

lielas tūbas. 

 

KAS NOTIEK: Ūdeņraža pārskābe sadalās par ūdeni un skābekli, bet raugs paātrina reakciju. 

Ziepes padara masu putojošāku. Starp citu, reakcija izdala siltumu, un pudele tās laikā krietni 

sasils! 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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