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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. 

 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: "Maizes nedēļa". 

25.10.2021.- 29.10.2021. 

Ziņa bērnam: Maize ir pārtikas produkts, ko gatavo no miltiem un ūdens. 

Sasniedzamais rezultāts: Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem. 

Vērtības un tikumi 

 Darbs 

 Daba 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Latviešu valoda 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

Saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 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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Dejo vienkāršus deju soļus atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

Grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram, krāsas, lieluma, formas, nozīmes, 

materiāla. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu un vienojas par kopīgu mērķi. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. (3. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

Darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

Izsaka savas domas un jūtas. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Atrod skaņai atbilstošo burtu un parāda to. 

 Ēdot ievēro galda kultūru (skaļi nesarunajās, sakošļā ēdienu ar aizvērtu muti, krūzi tur aiz 

osas vienā rokā, lai izsmeltu pedējo šķidrumu no šķīvja, to paliec virzienā no sevis, 

karotē un un uz dakšiņas paņem nedaudz ēdiena, lieto salveti). 
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 Runā dzejoļus, mainot balss skaļumu, runas tempu. 

 Vēro un saskata izmaiņas diennaktī ( gaišs/ tumšs, auksts/silts, kluss/ skaļš). 

 Skaitot pārbauda savu paņemienu ( ziedlapiņu skaits, bumbu skaits grozā u.c). 

 Kopā ar pieaugušo klaj galdu. 

 Saprot, kāpēc nedrīkst atļaut sevi aiztikt svešiem cilvēkiem. 

 

Vecāku darbība: 

 Rosina atrast skaņai atbilstošu burtu un pārādīt to. 

 Paslavē bērnu par centību. 

 Aicina bērnu novērtēt pašam savu runu. 

 Rosina stastīt par novēroto. 

 Aicina bērnu ikdienas situācijās izteikt pieņēmumu par skaitu un parbaudīt to. 

 Piedāvā sadalīt darbus un iekārtot savu darba vietu. 

 Pārrunā ar bērniem, kāpēc katram jārūpējas par savu ķermeni, tā neaizskaramību. 

 

Rīta rosme (katru rītu) 

https://www.youtube.com/watch?v=5p_BjqnY1h8  - 

 DZIEDI AR PUKŠU - "Rīta rosme" no izrādes "Paukojam un Šmaukojam" 

 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Sāksim mēs rīta rosmi. 

 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

https://www.youtube.com/watch?v=5p_BjqnY1h8
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Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Beigsim to rīta rosmi. 

 

«Трактора» 

 
Тара – тара – та – ра – ра 

 Выезжают трактора 

 (шагают на месте  топающим шагом) 

 Будем землю пахать, 

(имитируют работу плуга) 

Будем рожь засевать, 

(делают рзбрасывающие движения руками как будто сеют) 

 Будем рожь молотить, 

(руки  кулачках вращаем перед грудью) 

Малых деток кормить 

(имитируют качание младенца).  

 

 

 Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 
Pirmdiena 

 

Откуда к 

нам 

хлеб пришёл?  
 

Сначала зёрнышко хлеба сажают в землю.  
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Сажают специальными 

машинами - сеялками. 

 

 
 

Потом вырастают вот такие 

колоски. 
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Колоски собирают машины - 

комбайны. 
 

 
 

Отвозят зерно на мельницу. 
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Там зёрна перемелют в муку. 

 

 
 

Из муки на 

хлебозаводе пекут хлеб, 

булки. 
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Skatīsimies: 

 
Kā ražo rudzu maizi?! |Izglītojoša multene bērniem - Bing video 

https://www.bing.com/videos/search?q=Maizes++b%c4%93rniem&docid=608053002878453292&mid=

A98F30FD9F5A14DAE793A98F30FD9F5A14DAE793&view=detail&FORM=VIRE 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=Maizes++b%c4%93rniem&docid=608053002878453292&mid=A98F30FD9F5A14DAE793A98F30FD9F5A14DAE793&view=detail&FORM=VIRE
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Lasīt- un rakstītprasmes: 
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Читаем сами: 
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Otrdiena 

 

Skatīsimies: 

 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ВИДЕО ДЛЯ ДЕТЕЙ. ОТКУДА БЕРЁТСЯ ХЛЕБ - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=tz5xfCwq1ns 

Mīklas par maizi: 

 

 

 

Mīklas par citiem maizes izstrādājumiem 

Tomēr senči nav ēduši tikai maizi. Daudzi citi labumi tika cepti no miltiem, gan rudzu, gan 

kviešu. Pīrāgi ar dažādiem pildījumiem, ruddy pīrāgi, magoņu sēklām, piparkūkas kūkām - un 

tas nav pilns saraksts ar visu, kas bija sagatavots, ja bija pietiekami daudz miltu. Visa šī cepšana 

bija svētku, jo daudzi to nevarēja atļauties visu laiku. Arī par viņu tika izgudroti daudzi mīklas 

un teicieni. Visbiežāk vecāki lūdza bērnus uzminēt, ko viņi nopirka izstādē. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tz5xfCwq1ns
https://www.youtube.com/watch?v=tz5xfCwq1ns
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Par kūkām: 

Sagatavojiet vietu 

Izvelciet plānu mīklu. 

Ka ievārījums, magone, biezpiens. 

Izrādās … (pīrāgs). 

 

Par bageliem: 

Baba mīl, vectēvs mīl, 

Ēd vakariņām, pusdienām! 

Caurums izgaismojas, 

Tāpat kā gredzens, paskatieties! 

 

Рифмовки и загадки 
 

Дождик, дождик, поливай, 
Будет хлеба... (каравай). 
 
Плох обед, 
Коли хлеба... (нет). 
 
Из земли взошел — 
К нам на стол ... (пришел). 
 
У хлеба, булки есть верхушка, 
И мы зовем ее ... (горбушка). 
 
Воровала синица 
В амбаре... (пшеницу). 
 
Зимой не будет горюшка, 
Коль всё убрали ... (полюшко). 
 

 
Отгадать легко и быстро: 
Мягкий, пышный и душистый, 
Он и чёрный, он и белый, 
А бывает подгорелый. (Хлеб) 
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Matemātika: 
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Aplicēšana: 
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Trešdiena 

Skatīsimies: 

 
Три кота | Серия 138 | Хлеб - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=HFrsPD-wMc8 

Lasīšana: 

„Maize” 

Izcepu maizi un noliku galdā - 

Smaržoja maize- balta jo balta. 

Ņaudēja runčuks un prasīja tiesu. 

Ņem, peļu junkur, vai neēdis esi?- 

Atskrēja Krancis un lūdzās:- Man arī! 

Daudz esi strādājis, ņem zobam kāram!- 

Tad, kad tēvs pa durvīm nāks iekšā, 

Izsteigšos tam jau ar maizi es priekšā. 

Māte nāks mājās un smaidīs, ai, smaidīs… 

Arī viņu balts kumosiņš gaidīs. 

Un pat mēnestiņu, viltnieciņu, 

Uzcienāšu ar garoziņu! 

 

„Plikā maize” 

Mamma virtuvē ģērbj maizi. 

Sviesta svārki, 

Siera krekls, 

Koša desas cepurīte. 

Kas par labi ģērbtu riku! 

Bet es gribu maizi pliku! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFrsPD-wMc8
https://www.youtube.com/watch?v=HFrsPD-wMc8
https://www.youtube.com/watch?v=HFrsPD-wMc8
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Спросите ребенка, почему хлеб надо беречь? А после этого прочитайте рассказ о хлебе. 

М. ГЛИНСКАЯ «ХЛЕБ» 

Мама дала Грише большой кусок хлеба и отправила его на улицу. 

Гриша ел хлеб. Хлеб был вкусный и душистый, с блестящей корочкой. Скоро мальчик наелся, а 

хлеба еще оставалось много. Тут ребята позвали Гришу в мячик играть. Что делать с хлебом? 

Гриша подумал и бросил хлеб на землю. 

Проходил мимо дядя Матвей, остановился и спросил: «Кто хлеб бросил?» 

-Он, он! — закричали ребята и показали на Гришу. Гриша сказал: «Я уже сыт, а хлеб оставался. У 

нас хлеба много, не жалко». 

Дядя Матвей снял с груди золотую звездочку и сказал: 

«Я звезду Героя за то, что хлеб вырастил, получил. А ты хлеб в грязи топчешь». 

Гриша заплакал: «Я не знал, что с хлебом делать. Досыта наелся, а он оставался…» 

— Ладно, — согласился дядя Матвей. — Если не знал — это другой разговор.— Поднял хлеб, 

положил на ладонь. — В этом кусочке моя работа, работа твоей матери, всей деревни работа. 

Хлеб любить и беречь надо. — Отдал его Грише и ушел. 

Гриша утер слезы и сказал ребятам: «Я тот хлеб сейчас съем». 

-Нельзя, — возразил Саня, — хлеб запачкан, заболеть можно. 

— Куда же теперь хлеб девать? 

В это время проезжала по дороге телега, а за телегой бежал жеребенок Лыска. 

— Отдадим хлеб Лыске, — предложила Нюра. Гриша протянул жеребенку хлеб. Лыска схватил 

ломоть, мигом съел и не уходит. Тянется мордой к ребятам: Давай еще! Axl Ах, как вкусно». 

Вопросы для беседы с ребенком по рассказу «Хлеб»:  

 

 Почему Гриша бросил хлеб на землю? Как бы ты поступил на месте Гриши? 

 Что сказал мальчику дядя Матвей? Почему дядя Матвей не стал ругать Гришу? 

 Почему хлеб надо беречь? Как можно беречь хлеб? ( не покупать лишнего, из остатков 

хлеба можно сделать сухарики или сухарный пирог, остатки хлеба можно отдавать 

птичкам или другим животным) 
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Zīmēšana: 
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Ceturtdiena 

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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                           Насколько чисты ваши руки?  

 

Что вам понадобится: 

 Три ломтика хлеба (лучше всего хлеб из пекарни или домашний - чем меньше 

консервантов, тем лучше). 

 Три закрывающихся пакета. 

 

Инструкции: 

Пометьте каждый из трех пакетов: 

 Контроль 

 Грязный 

 Чистый 

1-й Положите один кусок хлеба в «контрольный» пакет, не касаясь его. Вы можете 

использовать чистые щипцы или вывернуть закрывающийся пакет наизнанку и 

использовать его как перчатку, чтобы положить кусочек внутрь. Закройте пакет.  

2-й Выньте второй кусок хлеба и попросите ребенка прикоснуться к хлебу немытыми 

руками. Положите хлеб в пакет и закройте его. 

3-й Попросите ребенка вымыть руки водой с мылом. 

4-й Возьмите третий кусок хлеба и попросите ребенка прикоснуться к нему только что 

вымытыми руками. Положите хлеб в пакет и закройте его. 

5-й Возьмите все три запечатанных пакета и положите в прохладное сухое место. 

6-й Ежедневно смотрите на хлеб и записывайте 

свои наблюдения, но не вынимайте хлеб из 

мешков. Через несколько дней должна начать 

появляться плесень. Какой кусок хлеба 

заплесневел первым? На котором больше всего 

растет плесень? Что растет меньше всего? Если 

начинает появляться плесень, попросите ребенка 

взять линейку, измерить ее и записать свои 

наблюдения. Вы даже можете каждый день 

рисовать изображение хлеба или вести дневник, 

фотографируя хлеб каждый день, чтобы 

наблюдать за изменениями с течением времени. 
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Veidošana un konstruēšana:  
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Piektdiena 

Burta “M” apguve: 
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Lasīšana: 
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Кто печет хлеб? 

 
Спросите ребенка, знает ли он, откуда берутся булочки в магазине? Кто их печет? Скорее 

всего, ребенок ответит, что печет булочки повар. Исправьте его. Этот человек по 

профессии – кондитер. 

Предложите малышу послушать два стихотворения и отгадать, чем отличаются профессии 

повара и кондитера. 

 

Повар варит для детки 
Супчик, картошку, котлетки. 
Готовит кашу-манку, 
Салатик со сметанкой. 
Напеку я пирожков, 
И коврижек, и рожков. 
Вот такой имею дар: 
Я кондитер – кулинар. 

 

Что готовит повар, а что – кондитер? (Кондитер готовит сладкие булочки, печенье, 

пряники, торты, пирожные, ватрушки, конфеты, плюшки… Повар готовит кашу, салаты, 

второе, компот, котлеты…) 

Найди на картинке повара и кондитера. 

 

 
 

Отгадай мою загадку: 

Ходит в белом колпаке 
с поварёшкою в руке 
Он готовит нам обед 
Кашу, щи и винегрет. 

Кто это – повар или кондитер? Почему? 


