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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 

 

Mēnesis: Oktobris. 

 

Nedēļa: 4.nedēļa. 

 

Mēneša temats:" Rudentiņš- bagāts vīrs".  

 

Nedēļas temats: "Maizes nedēļa." 

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

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

 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 Salīdzina priekšmetu kopas pēc skaita, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat. (2. 

posms) 

 Sociālā un pilsoniskā 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 Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres 

īstenošanai no papīra un tekstilmateriāliem: līmējot savieno detaļas; plēš papīru 

pa līniju; loka papīru divās daļās, lai iegūtu sev vēlamo formu (kartīte); ar šķērēm 

izgriež vienkāršu formu siluetus. (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: 

 Pazīst tuvākajā apkārtnē sastopamos augus un dzīvniekus. 

 Rotaļdarbībā brīvi kustas mūzikas ritmā, apgūst latviešutautasdeju soļus, piemēram, 

gājienā un teciņus pa vienamvai pāros virzīties pa/pret dejas ceļu. 

 Salīdzina pēc skaita vienādas vai nevienādas priekšmetukopas, savietojot priekšmetus 

attiecībā viens pret vienu. 

 Cenšas veikt darbības noteiktā laikā, piemēram, uzvilktvai novilkt apavus. 

 Stāsta par drošības noteikumiem 

 Atkārto dzirdēto skaņu 

 Zina, ka jāievēro dienas režīms (laikus jāiet gulēt, jāēdregulāri – noteiktās ēdienreizēs). 

Vecāku darbība 

 Rosina saskatīt, kas kopīgs augiem, dzīvniekiem un cilvēkam.  

 Rosina veikt kustības atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. 

 Piedāvā salīdzināt nevienāda skaita priekšmetu kopas, piemēram,15 zilas un 14 sarkanas 

pogas. 

 Organizē ģērbšanos nelielās grupās. 

 Vēro un darbojas kopā ar bērnu, iesaka dažādas detaļusavienošanas iespējas, tās līmējot. 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 Skaidri un saprotami izrunā vārdus. 

 

 Piedāvā attēlus vai stāsta par problēmsituāciju, kurā netiekievērots kāds no veselīga 

dzīvesveida pamatprincipiem. 

Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

Pirmdiena. 

Dzejolīši rīta rosmei. 

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) 

 

Rīta vingrošana ir nepieciešama arī pašiem mazākajiem. Bērniem ir augošs organisms, viņu kauli 

vēl tikai aug un veidojas, tādēļ jau bērnībā jārūpējas par to, lai bērniem neveidotos līka mugura. 

Vingrošana no rītiem bērniem palīdzēs ne tikai atmosties un nodrošinās enerģiju visai dienai, bet 

arī parūpēsies, lai viņiem veidotos pareizs balsta un kustību aparāts, kas nodrošinās gan taisnu 

muguru, gan staltu stāju. 

Vingrojumiem nav jābūt sarežģītiem, piemēram, vingrošanu var iesākt ar izstaipīšanos, turpināt 

ar roku un kāju izapļošanu, nobeidzot ar enerģisku lēkāšanu.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oc4QS2USKmk&feature=emb_title 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oc4QS2USKmk&feature=emb_title
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 Idejas radošai darbībai : 
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Darba lapas: 

 

 

Kā Mājās Uzcept Baltmaizi | Recepte 

https://www.youtube.com/watch?v=5AAwMz7ZBds 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5AAwMz7ZBds
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Otrdiena. 

Lasīšanai:   

Burvis un māceklis. 

Vienam tēvam bijuši divpadsmit dēli. Divpadsmito dēlu tēvs atdevis amatā pie kunga uz trīs 

gadi. Kungs bijis pats velns, kam pavisam bijuši divpadsmit mācekļu, puiku. Tēvs ar velnu 

norunājis tā: Pēc trim gadiem tēvs nāks pakal savam dēlam, un ja viņš to varēs pazīt, tad velns to 

atlaidīs uz māju.Gadi drīz vien pagājuši. Pa to laiku velns saviem mācekļiem izmācījis daudz 

stiķu un niķu. Bet tēva dēls bijis jau no mazotnes apķērīgs, viņš paslepšu izlasījis velna dienas 

grāmatu. Nu viņš zinājis, ko velns darīs, kad tēvs nāks pēc viņa pakaļ. Viņš to pastāstījis arī 

savam tēvam. 

Kad trīs gadi bijuši apkārt, dēla tēvs atnācis pie velna un prasījis, lai atlaiž viņa dēlu no amata. 

Ja, velns bijis ar mieru viņa dēlu atlaist, ja tēvs to varēšot atšķirt no citiem mācekļiem.Velns 

parādījis tēvam visus savus mācekļus, to bijis veseli divpadsmit. Tad velns mācekļus sadzinis 

atpakaļ mājā un pārvērtis tos par olām. Nu velns tēvam parādījis divpadsmit olas. 

“Kura ir tava ola?” prasījis velns. 
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Tēvs apskatījis olas un parādījis velnam to olu, kurai tievgalī bijis mazs melns plankumiņš. 

Viņam jau dēls priekšlaiku visu izstāstījis. 

“Ja, tā ir tava ola!” atbildēja velns. 

Tad velns savus mācekļus pārvērtis par divpadsmit vēršiem un rādījis tēvam. 

“Kurš ir tavs vērsis?” prasīja velns. 

Tēvs ilgi skatījies, tad parādījis to vērsi, kurš drusku pacilājis kāju. 

“Tu uzminēji,” atteicis velns. 

Nu velns izvedis divpadsmit ērzeļus un tēvam prasījis: “Kur ir tavs dēls?” 

Nu arī velns skatījies, acu nenolaidis. Viņš manījis, ka ir piekrāpts. Arī tēvs ilgi vērojis.Viens 

ērzelis drusku, drusku pamirkšinājis aci. 

“Tas ir viņš!” teicis tēvs, uz ērzeli rādīdams. “Tu atkal uzminēji!” dusmīgi norūcis velns.  

Neko darīt! Velns atlaidis mācekli un tas gājis ar tēvu uz māju. Bijusi tirgus diena un dēls ar tēvu 

iegriezušies tirgū. 

“Es palikšu par zirgu,” sacījis dēls uz tēvu, “tu mani pārdod par sieku zelta naudas, bet 

iemauktus vien nepārdod!”Dēls palicis par zirgu un tēvs to vadājis pa tirgu. Ilgi neviens pircējs 

negadījies. Sak’, kam tad tik dārga zirga vajaga? Beidzot pie tēva pienācis svešs kungs un sācis 

ap zirgu diņģēties Pēdīgi kungs bijis ar mieru tēvam samaksāt divi sieki zelta naudas, ja tēvs 

pārdod zirgu ar visiem iemauktiem. Tēvs gan negribējis. gan negribējis, bet naudai liela vara. 

“Divi sieki zelta naudas,” tā domājis tēvs, “tā nav nieka nauda!” Beidzot tēvs pārdevis kungam 

(tas bijis velns) – zirgu ar visiem iemauktiem. 

Velns aizvedis zirgu pie kalēja un licis to apkalt. Kalējam pašlaik nebijis vaļas un tas kungu 

(velnu) ieaicinājis istabā apsildīties. Kalēja sieva vārījusi tēju un cienājusi kungu. Kalēja mazā 

meitene skraidījusi pa pagalmu un pieskrējusi arī pie zirga. 

“Novelc man iemauktus!” lūdzies zirgs. 
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“Vai tu man kā nedarīsi?” prasījusi meitene. “Ne, nedarīšu nekā!” atbildējis zirgs. 

Meitene novilkusi iemauktus un zirgs tūlin pārvērties par cilvēku un aizskrēja. 

Kad velns iznācis no kalēja istabas, tad zirga vairs nebijis. Viņš tūlin pārvērties par ērgli un 

aizlaidies. Dēls manījis, ka velns tam dzenas pakaļ un pārvērties par vanagu, lai varētu ātrāki 

skriet. Bet ērglis vanagu drīz vien panācis. Vanags nolaidies miežu tīrumā un pārvērties par 

vārpu. Tūliņ arī ērglis pārvērties par lielu sarkanu gaili un sācis knābt miežus. Saimniece 

pamanījusi, ka svešs gailis pulgo miežus, sākusi kliegt un gaili sist, bet gailis knābājis tik miežus. 

Drīz vien tas bijis jau vārpas tuvumā. Vārpa uzreiz palikusi par smuku gailēnu un tas ieskrējis 

cāļu barā, kas klēts priekšā ganījies. Nu arī sarkanais gailis meties tur. Saimniece sākusi vēl 

niknāk kliegt un cāļus žēlot. Pieskrējusi dienesta meita un arī tā sākusi svešo gaili dauzīt. 

“Man tā gailēna vajaga,” kliedzis velns. “Man tik tā gailēna vajaga!” 

Ā, nu arī saimniece ar meitu sapratušas, kas tas par gaili ir, kas runā. Tās sākušas pa jaunu gaili 

dauzīt, kamēr to nositušas. Tūlin arī mazais gailēns pārvērties par smuku jaunkungu un šķiroties 

uz saimnieci teicis: “Lai nu tev paldies, ka tu mani izglābi. Citādi es nekad vairs nevarētu par 

cilvēku tikt.”Dēls aizgājis pie tēva un par naudu, ko velns iedevis par zirgu, tie uzbūvējuši 

skaistu mājiņu, kur dzīvojot laimīgi vēl tagad. 
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Darba lapas: 
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Trešdiena. 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Rīta rosme 

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. 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Beigsim to rīta rosmi. 
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Eksperimenti: 

Krāsainas leduspuķes. 

             

KAS VAJADZĪGS: formiņas ledum (ja nav formiņu, derēs arī bļodiņas), paplāte ar maliņām, 

sāls, pārtikas krāsas, pipetes vai tējkarotes. 

EKSPERIMENTS: iepriekšējā vakarā sasaldē ūdeni mazos trauciņos. Nākamā dienā atsevišķās 

glāzēs sagatavo stipru sāls šķīdumu, un pievieno krāsas. Izvieto ledus gabaliņus uz paplātes un ar 

pipeti vai tējkaroti pilini šķīdumus tiem virsū. Sāls kausēs ledu, veidojot tajā “ejas”, kuras no 

iekšpuses kļūs krāsainas.  

KAS NOTIEK: Kad nātrijs saskaras ar ledu, notiek reakcija, kura izdala siltumu, un ledus sāk 

kust. Tāpēc apledojušas ielas kaisa ar sāls un smilšu maisījumu. 

Lietutiņš mājās. 
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KAS VAJADZĪGS: liela caurspīdīga tvertne (burka, salātu bļoda), ūdens, skūšanās putas, pipete 

vai tējkarote, šķidra pārtikas krāsviela (der arī guaša vai akvarelis, kas izšķīdināts ūdenī). 

EKSPERIMENTS: Ielej tvertnē ūdeni un uzspied uz tās lielus, pufīgus mākoņus no skūšanās 

putām. Pēc tam dažās vietās uzpilini ūdeni ar krāsvielu, un gaidi – drīz vien no mākoņiem sāks 

līt lietus.  

KAS NOTIEK: Krāsainais ūdens izsūcas cauri putām, jo tam ir lielāks blīvums. Ar 

eksperimenta palīdzību vari bērniem uzskatāmi parādīt, kas notiek lietus laikā. 

 

Ceturtdiena. 

Idejas radošai darbībai: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZX_nxlm2A0s 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZX_nxlm2A0s
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Darba lapas: 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Piektdiena. 

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.
	Mēnesis: Oktobris.
	Nedēļa: 4.nedēļa.
	Mēneša temats:" Rudentiņš- bagāts vīrs".
	Nedēļas temats: "Maizes nedēļa."
	Ziņa bērnam: Maize ir pārtikas produkts, ko gatavo no miltiem un ūdens.
	Sasniedzamais rezultāts: Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem.
	Mācību jomu pamatprasmes:
	 Dabaszinātņu mācību joma
	 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
	 Matemātikas mācību joma
	o Salīdzina priekšmetu kopas pēc skaita, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat. (2. posms)
	 Sociālā un pilsoniskā mācību joma
	 Tehnoloģiju mācību joma
	o Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un tekstilmateriāliem: līmējot savieno detaļas; plēš papīru pa līniju; loka papīru divās daļās, lai iegūtu sev vēlamo formu (kartīte); ar šķērēm izgriež vienk...
	 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:
	Pirmdiena.
	Eksperimenti:
	Krāsainas leduspuķes.

