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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, 

paredzēti bilingvāli mācību materiāli. 

 

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" Rudentiņš- bagāts vīrs". Nedēļas temats "Kas aug mežā?" 

 

11.10.2021.-15.10.2021. 

Ziņa bērnam 

Mežā aug koki, krūmi, ogas, sēnes un dzīvo dzīvnieki. 

Sasniedzamais rezultāts: Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties gadalaikiem, 

diennaktij, laikapstākļiem.  Zina, ka mežs ir dabas ainava. 

Vērtības un tikumi 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Latvijas valsts 

 Laipnība 

 Drosme 

 Tolerance 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Novēro līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu, norāda augstas un zemas vietas 

tuvākajā apkārtnē. (2. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Dzied atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam kopā ar pieaugušo. (2. posms) 

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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 Matemātikas mācību joma 

o Izvēlas atbilstošu ciparu (1–5) priekšmetu skaita apzīmēšanai. (2. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Rotaļājas un darbojas pārī un nelielā grupā. (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Mācās pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Raksta burtu elementus neierobežotā laukumā. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Pārvietojas dažādās vidēs pēc nosacījuma: soļo, skrien, rāpo, lien, veļas, lec, 

mācās noturēt līdzsvaru. (2. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Ievēro dienas kārtību. 

 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: 

 Stāsta par savu sazināšanās pieredzi. 

 Cenšas patstāvīgi tikt galā ar izvēlēto darbību. 

 Dzied atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam kopāar pieaugušo. 

 Mācās nosaukt priekšmetu raksturīgās īpašības saistībāar to materiālu. 

 Nosauc priekšmetu skaitu. 

 Ja nepieciešams, lūdz palīdzību, padomu pieaugušajam. 

 Vēro pieaugušā demonstrētās ar personīgo higiēnu saistītāsdarbības (mazgā un slauka 

rokas, ķemmē matus, slaukadegunu, muti). 

Skolotāja darbība: 

 Jautā par bērna sazināšanās pieredzi 

 Pārrunā ar bērnu, vai rezultātu izdevās sasniegt. 

 Muzikālo darbību iekļauj arī dienas gaitā: dzied, iet rotaļās,klausās mūzikas ierakstus. 

 Pieņem bērna izteikumus un papildina tos. 

 Aicina ņemt, grupēt, pielikt klāt vēl vienu, skaitīt un nosauktnoteikta skaita priekšmetus 

sadzīves situācijās, piemēram,apģērba pogas, mašīnas riteņi, dzīvnieka ķepas. 
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 Vēro bērna darbību, atbalsta un palīdz. 

 Demonstrē un aicina veikt ar personīgo higiēnu saistītāsdarbības. 

 

Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Trešdien , 13.oktobrī 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

Ir jau visi mūsu 

Ir jau visi mūsu bērni sanākuši te! (2x) (iet  

Rociņām - plaukš! plaukš! (plaukšķinām)  

Kājiņām  - taukš! taukš! (dipinām) 

Labrītiņu - jums, jums, (norādām uz citiem) 

Labrītiņu - mums, mums! (norādām uz sevi) 

 

 

 
 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289467/ir-jau-visi-musu
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Idejas radošai darbīnai: 
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Darba lapas: 
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Ceturtdien, 14.oktobrī. 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Pulkstenīti, tiku taku 

Pulkstenīti, tiku taku, (kustinām rādītājpirkstus) 

Paklausies, ko es tev saku: (pieliekam rādītājpirkstu pie lūpām) 

Rītā labi skaļi zvani (viegli kratām rādītājpirkstu) 

Tā, lai pamodini mani! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289464/pulksteniti-tiku-taku
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Lasīšanai:   

Eža kažociņš 

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

Dzīvo reiz vīrs un sieva: abiem klājas labi, taču bērnu kā nav, tā nav. Te kādu reizi vīrs mežā, 

kur neviens nav spēris kāju, uziet noslēpumainu māju, pie kuras veca māmiņa zīda dzijas 

šķetina. Vīru uzlūkodama, tā viņam dod lūku vāceli un, pieteikdama neskatīties tajā pirms laika, 

pazūd kopā ar visu māju. 

Aizgājis mājās, vācelīti vīrs noliek aiz krāsns. Trešajā dienā skatās – tajā mazs bērniņš brēc! 

Tiesa gan, tāds savāds: eža krūtis, eža galva. Bet ko padarīsi? Doto dēliņu vecāki nosauc par 

Ežuli. Tas spēkos nav stiprs, toties garā – itin možs un ņiprs. Tēvam ikreiz gatavs līdzi braukt, 

taures maukt un putnus saukt. Tikai negrib augt ne drusku. Taču cūkas ganīt – jā, šim darbiņam 

Ežulis kā piemērīts! 

Te kādu dienu no krūmiem iznāk kumeļš balts, kura mugurā – jājējs stalts. Izrādās, pats ķēniņš 

apmaldījies… Ežulis par ceļa rādīšanu ķēniņam prasa jaunāko meitu par sievu. Ko darīt? 

Izmēģinājies no meža izkļūt gan šā, gan tā, ķēniņš visbeidzot apsola savu meitu par sievu. 

 

Otrā rītā Ežulis lepni uzcērtas: tāšu kājautiņi, peļu pastaliņas, spožas zeltas drānas, virsū – eža 

kažociņš, pie sāniem – skalu zobentiņš. Aizjūdzis divus melnus gaiļus ratu priekšā, laiž uz pili. 

Tur princesīte-pastarīte paņem vīru priekšautiņā, ienes goda istabā, bet gulēt iedama, iemet vīra 

adatsvārkus ugunī. Sadeg eža kažociņš! Ilgas dienas ežulītis vaid un mokās, bet, kad jaunmēness 

uzlec, no gultas izlec daiļš ķēniņdēls! 

Jaunais ķēniņš liek iejūgt divus melnus rumakus un atved uz pili savus sirmos vecākus. Viss 

beidzas laimīgi… 
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Darba lapas: 
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Piektdien, 15. oktobrī 

Eksperimenti: 

 

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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