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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 

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 vadlīnijām, https://www.skola2030.lvPirmsskolēna 

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 " Rudentiņš – bagāts vīrs"  

Nedēļas temats: Kas aug mežā? 

2.nedēļa 

Ziņa bērnam:  Atšķir indīgās sēnes no ēdamām, zina meža ogu nosaukumus, atšķir skujkokus 

no lapu kokiem. 

Sasniedzamais rezultāts: Atšķir veselīgu uzturu no neveselīga, zina kādi dārzeņi aug dārzā, 

piedālās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā. Apgūst dažādu dārzeņu un augļu 

nosaukumus. 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Drosme 

 Latviešuvaloda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Laipnība 

 Merķtiecība 

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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 Savaldība 

 Taisnīgums 

 Tolerance 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma  

o Ievēro un skaidro drošas uzvedības noteikumus saskarsmē ar dzīvniekiem, 

augiem un sēnēm. (3.posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
o Zīmē, glezno, rada kolāžu, mērķtiecīgi varie un kombinē krāsas, līnijas, 

laukumus, tekstūras dažādos formātos un ritmos.(3.posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, 

aiz, blakus, pa labi, pa kreisi.(3.posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Tur un pareiza satvieriena lieto rakstāmpiederumus un darbarīkus. (3.posms) 

 Valodu mācību joma 

o Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdoma teksts 

turpinājumu. (3.posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācībujoma 

o Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida 

ieradumus.(3. posms) 

Caurviju prasmes: 

 Digitālāsprasmes 

o Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā 

digitālās ierīces. 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Spēj paveikt darbību līdz galam. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem 

un ievēro tos. 

 Sadarbība 

o Mācās risināt konfliktsituācijas, saskanot darbības ar citiem. 

 

Papildu informācija: 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Skaidro drošas uzvedības noteikumus saskarsmē ar dzīvniekiem, augiem un sēnēm. 
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 Vēro un salīdzina krāsas, līnijas, laukumus, formas, tekstūras, faktūras un raksturo tās 

saviem vārdiem un izmantojot skolotāja piedāvātos atslēgvārdus. 

 Veic darbības ar dažādiem priekšmetiem telpā attiecībā pret sevi vai objektu – 

novieto virs, zem, aiz, pie, blakus, pa labi, pa kreisi. 

 Izvēlas nepieciešamos resursus darbam, piemēram, ja zina, ka būs jāgriež papīrs, paņem 

papīru un šķēres. 

 Zina, kā pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. 

 Pēc teksta klausīšanās meklē atbildes uz jautājumiem, izmantojot attēlus, vārdu kartes. 

Nosauc darbojošās personas, raksturo tās. 

 Atbild uz jautājumiem par veselīga dzīvesveida ieradumiem. Stāsta par veselīga 

dzīvesveida ieradumiem. 

 

Vecāku darbība:  

 Jautā, kāpēc jāievēro drošas uzvedības noteikumi saskarsmē ar dzīvniekiem, augiem un 

sēnēm, papildina bērna teikto. 

 Piedāvā radošai darbībai daudzveidīgus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus (krāsa, tekstūra, 

triepiens, laukums, forma, līnija, punkts). 

 Aicina bērnu nolikt vai pārvietot priekšmetus telpā, norādot to atrašanās vietu, piemēram, 

nolikt bumbu blakus galdam (aiz galda, zem galda, pa labi no galda utt.). 

 Rosina bērnu patstāvīgi sagatavot savu darba vietu. Paredz laiku, lai bērns patstāvīgi varētu 

sagatavoties darbam. 

 Seko, kā bērns darbarīkus satver un lieto. Vajadzības gadījumā atgādina, kā tos pareizi satvert 

un lietot. 

 Stāsta pasakas, stāstus ar uzskati un bez tās. Lasa priekšā. 

 Aicina bērnu vērtēt, kurus ieradumus izdodas veidot viegli, kuri – sagādā grūtības. Uzslavē 

par veselīga dzīvesveida ieradumiem ikdienā. 

 

PIRMDIENA 

 

Rīta rosme: 

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). 

 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Laburītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 
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Dzejolis. 

 
Mežā lieli, gari koki. 
tajos apmaldīties nav vis joki. 
Tas ir dziļš un tumšs kā aka, 
Sausām skujām piebirst katra taka 
 
Sārtas ogas visur spīd, 
Aliņās tur peles īd. 
Un zem tumšām eglēm zaķīt`s guļ, 
Augstā priedē dzenis kaļ. 
 
Zaļās sūnās sēnes snauž, 
Lazdās vāverītes riekstus grauž. 
Tā kā dziesmu karos 
Pulcējas tur putni koku zaros. 
 
Un, kad mežā paliek klusu, 
Visi zvēri steidz uz dusu. 
Tikai pūce lielā kokā sēro, 
Tumsā medījumu vēro.   
 
 
Filma uz doto tēmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=KnvXsO0QFjI 

https://www.youtube.com/watch?v=KnvXsO0QFjI
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OTRDIENA 

 

Meža attēli, lai bērniem radīt priekšstatu par mēžu. 
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TREŠDIENA 
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CETURTIENA 
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PIEKTDIENA 
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Eksperimenti: 
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