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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 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: "Pastaiga parkā". 

 Ziņa bērnam: Parks ir vieta atpūtai un pastaigām. 

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

diennaktij, laikapstākļiem. Zina, ka parks ir dzīvs un daudzveidīgs. 

Vērtības un tikumi: 

 Darbs 

 Daba 

 Cilvēkacieņa 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Solidaritāte 

 

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: 

Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā un 

laikapstākļiem. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: 

Runā dzejoļus; maina balss skaļumu un runas tempu atbilstoši dzejoļa saturam. (3. 

posms) 

 Matemātikas mācību joma: 

Salīdzina priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus vairāk, 

mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma: 

Patstāvīgi ģērbjas un seko līdzi sava apģērba kārtībai, apzinās laikapstākļu ietekmi uz 

apģērba izvēli. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma: 

Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: 

Saskata iespējamos traumu gūšanas veidus un ievēro drošības noteikumus, pārvietojoties, 

pārvarot šķēršļu joslu, pārvietojot priekšmetus. (3. posms) 

 Valodu mācību joma: 

Atšķir un nosauc skaņas vārdā. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja. 

Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Digitālās prasmes. 

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

 Kritiskā domāšana un problēm risināšana. 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

Lepojas arsaviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas  vērtē kā daļu no macīšanas.                           

. 

 Pilsoniskālīdzdalība. 

Mācās darboties videi draudzīgi,   un saudzīgitoslietojot. 

 Sadarbība. 

Sāksaprast, kā pašaemocijasunuzvedībaietekmē citus. 

 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Klausās dzejoļu ierakstus. Izsaka savu viedokli par dzirdēto (skaļums, temps, uzsvērti 

vārdi).Eksperimentē ar balss skaļumu, runas tempu, kopā ar skolotāju runājot dzejoli. 

 Salīdzina priekšmetus, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, lielāks, mazāks. 

 Vingrinās aizsiet auklas, aizvilkt rāvējslēdzēju, sapogāt pogas. Patstāvīgi apģērbjas. 

 Stāsta par savas izvēlētās ieceres īstenošanu (ko gatavos vai darīs, kādus materiālus, 

palīglīdzekļus izmantos, ko un kādā secībā darīs, kas jāprot, lai izgatavotu plānoto, kādi 

drošības noteikumi jāievēro, strādājot ar izvēlētajiem materiāliem un tehnoloģiskajiem 

paņēmieniem, kāpēc, kāds būs labs gatavais produkts vai darbs). 
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 Stāsta par drošības noteikumiem, kas jāievēro, pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu, 

pārvietojot priekšmetus. 

 Paspilgtināti izrunājot skaņas, nosaka to skaituvārdā. 

 Vēro un saskata izmaiņas dabā atšķirīgos gadalaikos.Stāsta par novērotajām pārmaiņām 

tuvākajā apkārtnē dažādos gadalaikos. 

  

Vecāku darbība: 

 Piedāvā klausīties dzejoļu ierakstus vai pats norunā dzejoli ,mainot balss skaļumu, runas 

tempu. Aicina eksperimentēt ar runas skaļumu un tempu. 

 Aicina salīdzināt priekšmetus pēc lieluma un skaita. 

 Nodrošina materiālus un laiku, lai bērns varētu vingrināties apģērba un apavu dažādu aizdares 

veidu apguvē. 

 Uzdod jautājumus par ieceres īstenošanu (ko bērns gatavos, kādus materiālus, palīglīdzekļus 

un tehnoloģiskos paņēmienus izmantos, ko un kā darīs vispirms, ko – pēc tam).Uzklausa 

bērnu un, ja nepieciešams, piedāvā dažus risinājumus vai atbalsta materiālus, piemēram, dažas 

piegrieztnes, šablonus kastītei. 

 Jautā, kādi drošības noteikumi jāievēro konkrētās situācijās. Piedāvā situācijas un aicina tajās 

saskatīt traumu gūšanas riskus. 

 Piedāvā rotaļas un spēles skaņu saklausīšanai vārdos. Izrunā vārdu pa skaņām. Izrunā vārdu pa 

skaņām, apzīmējot katru skaņu ar priekšmetu, piemēram, ozolzīli. 

 Pievērš bērna uzmanību dažādiem dabas objektiem, pauž pozitīvu attieksmi pret jebkuriem 

laikapstākļiem. Jautā: Kāpēc? Kā tu domā? Kā tu to uzzināji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rīta rosme (katru rītu)  

“Vingrinājumi ar plastmasas mazgājamo bļodu” 
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1. Soļot parastajā solī un uz pirkstgaliem apkārt telpai, bļodu turēt abās rokās aiz 

galvas, elkoņi izvērsti (20-30 s). 

2. Nolikt bļodu zemē un skriet tai apkārt, augstu ceļot ceļgalus, rokas uz gurniem 

(15-20 s). 

3. S. st.: stāvus, kājas plecu platumā, bļodu tur abās rokās lejā. 1,2 – pacelt bļodu 

augšā, pastiepties uz augšu; 3,4 – nolaist bļodu lejā.  Atkārtot 6-8 reizes. 

4. S. st.: stāvus, turēt bļodu abās rokās virs galvas. 1 – pietupties un pieskarties ar 

Bļodu grīdai; 2 - iztaisnoties un pacelt bļodu augšā. Atkārtot 6-8 reizes. 

5. S. st.: blasts sēdus, bļoda zemē starp kāju pēdām. 1 – pacelt labo kāju, saliekt 

un ielikt bļodā (var uzlikt virsū bļodai); 2 – pacelt kreiso kāju, saliekt un ielikt 

bļodā; 3 – izcelt labo kāju, iztaisnot un nolikt uz grīdas; 4 – izcelt kreiso kāju 

no bļodas un nolikt uz grīdas. Atkārtot 4-6 reizes ar katru kāju. 

6. S. st.: sēdus, kājas plati, bļodas  atverta abās rokās priekšā. 1 – noliekties uz 

priekšu un pieskarties ar bļodu grīdai; 2 – iztaisnoties. Atkārtot 10-12 reizes. 

7. S. st.tas pats, kājas kopā. 1, 2 – lēni atgulties; 3, 4 – piecelties sēdus. Atkārtot 

4-6 reizes. (Censties kājas neatraut no grīdas). 

8. S. st.: stāvēt bļodā, rokas uz gurniem. Izlēkt no bļodas, iekāpttajā un atkal izlēkt 

(8-12 reizes). 

9. Soļot, turo tbļodu abās rokās lejā. 
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Дуб зелёный 

На поляне дуб зелёный, 

Потянулся к небу кроной. (Потягивания — руки вверх.) 

Он на ветках среди леса 

Щедро жёлуди развесил. (Потягивания — руки в стороны.) 

А внизу грибы растут, 

Их так много нынче тут! 

Не ленись и не стесняйся, 

За грибами наклоняйся! (Наклоны вперёд.) 

Вот лягушка поскакала, 

Здесь воды ей, видно, мало. 

И квакушка бодро скачет 

Прямо к пруду, не иначе. (Прыжки на месте.) 

Ну, а мы пройдём немного. 

Поднимаем выше ногу! (Ходьба на месте.) 

Походили, порезвились, 

И на травку опустились! 

 

 

Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

Pirmdiena. 

Lasīšanai: 

Ezis un sēne 

Čāpo ezītis pa taku – čap, čap, čap, čap. 

Atrod košu kļavas lapu – čap, čap, čap, čap.  

Košo lapu plecā liek – čap, čap...  

Ežuks naski tālāk iet – čap...  (Pie “čap...” ritmā pa grīdu piesit kļavu lapas.) 

Ežuks atrod lielu sēni – čap...  

Sēnei apkārt soļo lēni – čap...  

Ežuks atrod beciņu – čap...  

Apkārt apskrien teciņus – čap...  (Paātrina ritmu. ) 

“Sēnīti šo paņemšu – čap...Vāverītei nesīšu!” – čap...   
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Gatavojam roku rakstīšanai:  
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Otrdiena. 
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Aplicēšana: 
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Trešdiena. 

 

Matemātika 
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 Konstruēšana: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

Ceturtdiena 

Zīmēšana: 
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Piektdiena. 

Veidošana: 
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Eksperimenti: 

Kā lietus laikā uzvedas čiekuri? 

 

Šis eksperiments ir veicams lietainā dienā un atklās, ka arī augi ir jutīgi pret laikapstākļu 

maiņām. Kopā ar bērnu atrod parkā vai mežā čiekurus un noliec tos vietā, kur tie nesalīs. Atstāj 

tos tur, līdz lietus nolijis. Tad kopā ar bērnu čiekurus ienes siltā telpā un vēro pārmaiņas. Sausā 

un siltā gaisā čiekuri atvērsies. 
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