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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-macisanos-majas 

 

18.10.2021.-22.10.2021.  
 
Mēneša temats" Rudentiņš- bagāts vīrs". Nedēļas temats "Pastaiga parka." 

Ziņa bērnam: Parks ir vieta, kur cilvēki jebkurā vecumā var gūt enerģiju un atpūtas vieta. 

Sasniedzamais rezultāts: Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, izzina tuvākajā apkārtnē 

augošos kokus un krūmos ,nosauc novēroto. 

 Daba 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Atbildība 

 Laipnība 

 Savaldība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Izturas saudzīgi pret augiem un dzīvniekiem. (2. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Variē līnijas, krāsas, tekstūras, formas un laukumus radošajā darbā. (2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

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

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

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

 Tehnoloģiju mācību joma 

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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o Atbild uz jautājumiem par ieceres īstenošanas nepieciešamību. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Saklausa un mācās atšķirt runas intonācijas, kuras pauž emocijas. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Pārvar šķēršļus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem 

nosacījumiem sev piemērotā tempā. (2. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt 

izdarīto. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, mācās pārvaldīt savu uzvedību. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un 

saudzīgi tos lietojot. 

 Sadarbība 

o Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Atbild uz jautājumiem. 

 Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. 

 Nosauc priekšmetu skaitu. 

 Ja nepieciešams, lūdz palīdzību, padomu pieaugušajam. 

 Vēro pieaugušā demonstrētās ar personīgo higiēnu saistītāsdarbības (mazgā un slauka 

rokas, ķemmē matus, slaukadegunu, muti). 

 Praktiskā darbībā veidopriekšmetu kopas pieciapjomā dažādās variācijās. 

Skolotāja darbība 

 Rosina bērnu sagrupēt priekšmetus pēc savas izvēles un pamatot to. 

 Jautā par izmantotajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem. 

 Ikdienā pats ievēro veselīga dzīvesveida ieradumus un komentē savu rīcību. 

 Nodrošina dažādu materiālu pieejamību,demonstrē to pielietojumu. 

 Piedāvā darboties ar dažādiem priekšmetiem, kuri izgatavotino plastmasas, papīra, 

akmens, koka. 

 Pievērš uzmanību materiālu īpašībām 

 Piedāvā dažādus priekšmetus grupēšanai, piemēram, ķirbju,saulespuķu, gurķu sēklas.  

 

 

Metodiskie materiāli mācībām mājās: 
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Pirmdien, 18.oktobrī 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Labrīt, 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) 

/J. Bērziņa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289471/labrit-labrit
https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M
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 Idejas radošai darbībai  
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Darba lapas: 
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Otrdien, 19.oktobrī 

Lasīšanai:   

Zelta zivtiņa un zaļā varde. 

Vienā ezerā dzīvoja dzelmes ķēniņš, kuram bija ļoti skaista meita, kas reiz piepēži pazuda. 

Ķēniņš domājis, ka viņa būšot mežā apmaldījusies, bet cielaviņa viņam izstāstījusi, ka tur viņa 

nāras neesot. Ķēniņš nu gribējis izsūtīt savas zivis, lai izmeklē visus ūdeņus, bet no krasta viņš 

dzirdējis vienu balsi saucam: “Pagaidi, pagaidi, nesteidzies tik ātri, gan jau iztiksim!” 

 

Runātājs bija kurmis, un ķēniņš tam uzsauca it kā sadusmojies: “Ko tu gribi?” Kurmis stāstīja: 

“Tava meita ir aiz deviņiem kalniem apakšzemes pie rūķu ķēniņa.” Šo dzirdot, dzelmes ķēniņš 

tapa bēdīgs, jo rūķu ķēniņš bija viņa ienaidnieks, kas nu gribēja ar varu viņa meitu par sievu 

dabūt. Dzelmes ķēniņš griezās atkal pie savām zivīm un vaicāja, kas gribētu viņa meitu glābt? 

Neviena zivs neuzdrošinājās to darīt, tikai beidzot pieteicās viena maza zivtiņa. 

 

Ķēniņš bija arī ar mieru, lai viņa iet. Tai pašā laikā nāra atradās rūķu ķēniņa pilī un bija ļoti 

nelaimīga. Viņa apmierinājās tikai tad, kad viens rūķu pareģis apsolīja, ka viņa drīzi tikšot mājā. 

Nu sāka taisīties uz kāzām un gribēja tīrīt un mazgāt rūķa pili, bet apakšzemes rūķiem jau nebija 

ūdens. Tai pašā laikā atpeldēja dzelmes ķēniņa zivtiņa ar ūdeni un rūķu ķēniņš to arī ielaida savā 

pilī. Nāra, ieraudzījusi ūdeni, metās tur tūlin iekšā un aizbēga pie sava tēva. 

 

Arī pareģim viņa uzmeta zivs apģērbu un tas peldēja viņai līdz ar dzelmes zivtiņu pakaļ. Rūķu 

ķēniņš gan vēl svieda smagus zelta putekļus zivtiņai pakaļ, lai aizkavētu un noķertu, bet tas 

viņam neizdevās. No tā laika mazai zivtiņai, kura dzīvo arī dīķos, ir zelta zvīņas. Bet pareģis, 

nonācis virspasaulē, nometa zivs apģērbu, pārvērtās par zaļo vardi un zīlē tagad laiku. 
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Darba lapas: 
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Trešdien, 20.oktobrī 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga
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Eksperimenti: 

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. 
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Dejojoši krāsaini, hmmm, tārpiņi 

 

KAS VAJADZĪGS: kukurūzas ciete, ūdens, plāna metāla paplāte vai cepešpanna, sabvūferis vai 

skanda (jeb “tumbiņa”, jeb tas, caur ko tu atskaņo mūziku, lai kā to arī nesauktu), guaša vai 

pārtikas krāsa.  

 

EKSPERIMENTS: Samaisi 2 glāzes cietes ar 1 glāzi ūdens. Izlej masu uz cepešpannas, 

pievieno mazliet krāsvielas un uzliec uz sabvūfera. Ieslēdz mūziku, kurā ir daudz basu, viegli 

piespied cepešpannu sabvūferim un baudi krāsaino deju. 

 

KAS NOTIEK: ūdens ar cieti ir tāda masa, kas kļūst cieta, ja to sit vai mīca. Mūzika ir tāds kā 

sitienu sakopojums, kur sitieniem ir dažāds spēks. Masa uz tiem reaģē cietējot un kustoties 
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Ceturtdien, 21.oktobrī 

Idejas radošai darbībai 
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Darba lapas: 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Piektdien, 22.oktobrī 

Darba lapas: 
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Idejas laika pavadīšanai: 

 

 

  


	Mācību materiāli attālinātām mācībām.
	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.
	18.10.2021.-22.10.2021.
	Mēneša temats" Rudentiņš- bagāts vīrs". Nedēļas temats "Pastaiga parka."
	Ziņa bērnam: Parks ir vieta, kur cilvēki jebkurā vecumā var gūt enerģiju un atpūtas vieta.
	Sasniedzamais rezultāts: Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, izzina tuvākajā apkārtnē augošos kokus un krūmos ,nosauc novēroto.
	Mācību jomu pamatprasmes
	 Dabaszinātņu mācību joma
	 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
	 Matemātikas mācību joma
	 Sociālā un pilsoniskā mācību joma
	 Tehnoloģiju mācību joma
	 Valodu mācību joma
	 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
	Caurviju prasmes
	 Digitālās prasmes
	 Jaunrade un uzņēmējspēja
	 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana
	 Pašvadīta mācīšanās
	 Pilsoniskā līdzdalība
	 Sadarbība
	Papildu informācija

	Metodiskie materiāli mācībām mājās:
	Pirmdien, 18.oktobrī
	Eksperimenti:
	Pufīgās krāsas

