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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: Novembris  

Nedēļa: 3.nedēļa 

Mēneša temats: "Panti, dziesmas, pasakas." 

 

Nedēļas temats: "Skaista mana Latvija". 

Ziņa bērnam:  No pamatelementiem var veidot rakstus. 

 

Sasniedzamais rezultāts:  

Ieinteresēti klausās un aktīvi piedalās pasaku, skaitāmpantu, tautasdziesmu u.c. skandēšanā. 

 

Vērtības un tikumi:  

 Daba 

 Ģimene 

 Latvijas valsts 

 Uzņēmība 

 Atbildība 

 Laipnība 

 Drosme 

 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 

 Valodu mācību joma: 

Ieklausās tekstā, reaģē uz to ar emocijām, darbību un valodu. 

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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 Sociālā un pilsoniskā mācību joma: 

Atpazīst Latvijas karogu. 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: 

Izmanto dažādas līnijas, laukumus, formas un krāsas radošajā darbā. 

 

 Dabaszinātņu mācību joma: 

Praktiskā darbībā iepazīst no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotus priekšmetus. 

 

 Matemātikasmācībujoma: 

Atšķir priekšmetu apaļas un stūrainas formas apkārtējā vidē. 

 

 Tehnoloģijumācībujoma: 

Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra 

un 

tekstilmateriāliem: pielīmē papīru pie pamatnes; burza papīru, lai izveidotu kādu objektu, 

piemēram, bumbu; 

plēš plānu papīru strēmelēs; lietojot šķēres, ar vienu kustību pārgriež šauru papīra sloksni. 

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: 

Veic ar personīgo higiēnu saistītas darbības pieaugušo uzraudzībā. 

 

Caurviju prasmes: 

 

 Digitālāsprasmes: 

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

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja: 

Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana: 

Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto. 

 

 Pašvadīta mācīšanās: 

Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība: 

Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

 

 Sadarbība: 

Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 
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Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

Valodu mācību joma: Klausās tekstu un reaģē uz tā saturu ar mīmiku, kustībām, vārdiem. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Atpazīst karogu apkārtnē un attēlos. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Vēro un salīdzina krāsas, līnijas, 

laukumus, faktūras. 

Dabaszinātņu mācību joma: Mēģina nosaukt materiālus, no kuriem izgatavoti priekšmeti. 

Matemātikas mācību joma: Darbojas ar apaļiem un stūrainiem priekšmetiem, telpiskām figūrām. 

Tehnoloģiju mācību joma: Apgūst līmēšanas secību: uzklāj līmi uz līmējamā papīra, uzliek 

papīru uz pamatnes, piespiež. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Veic ar personīgo higiēnu saistītas darbības 

sev pieņemamā tempā. 

 

Vecāku darbība: 

Valodu mācību joma: Gaida bērna rīcību, iedrošina, atkārtoti aicina, veic darbību kopā ar bērnu. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Aicina saskatīt karoga krāsas un attēlot tās zīmējumos vai 

citos radošajos darbos. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Pievērš bērna uzmanību līnijām, 

laukumiem, formām, krāsām, faktūrām, tekstūrām apkārtējā vidē un mākslas darbos. 

Dabaszinātņu mācību joma: Dod laiku bērna patstāvīgai praktiskai darbībai. 

Matemātikas mācību joma: Piedāvā atrast grupā līdzīgas formas objektus. 

Tehnoloģiju mācību joma: Apgūst līmēšanas secību: uzklāj līmi uz līmējamā papīra, uzliek 

papīru uz pamatnes, piespiež. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Demonstrē un aicina veikt ar personīgo 

higiēnu saistītās darbības. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

Dziesmiņa rīta rosmei: 

Te ir mūsu mājas ( https://fb.watch/1vyv-dcHCD/ 

 

Mēs gājām, gājām, gājām, 

Līdz aizgājām no mājām; 

(tipina ar pirkstiņiem pa ķermeni uz leju) 

Mēs nācām, nācām, nācām, 

Uz mājām atnācām. 

(tipina ar pirkstiņiem pa ķermeni atpakaļ) 

Labu rītu,bērni, Saulīte jau logā, 

(paceļam izstieptas rokas virs galvas, grozām) 

Silda,silda,silda, silda, 

(turot rokas krusteniski, samīļojam sevi) 

Silda visus mūs! 

(apskaujamies) 

 

 

https://fb.watch/1vyv-dcHCD/
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Pirmdiena  
Idejas laika pavadīšanai: 

           

 

Lasīšanai: 

https://bernistaba.lsm.lv/klausies/520-pilsetas-maja-un-lauku-maja 

 Eksperimenti: 

https://www.reitingi.lv/ru/news/gimene/97955-kak-sdelatj-interesnie-opiti-dla-rebjonka-

ctobi-zainteresovatj-ego-himiej-i-fizikoj.html 

https://www.reitingi.lv/ru/news/gimene/97955-kak-sdelatj-interesnie-opiti-dla-rebjonka-ctobi-zainteresovatj-ego-himiej-i-fizikoj.html
https://www.reitingi.lv/ru/news/gimene/97955-kak-sdelatj-interesnie-opiti-dla-rebjonka-ctobi-zainteresovatj-ego-himiej-i-fizikoj.html
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Otrdiena  
Idejas laika pavadīšanai: 
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Lasīšanai: 

Vitauts Ļūdēns 

Kas vēl ir 

Latvijai ir liela jūra, 

liela jūra. 

Latvijai ir lieli meži, 

lieli meži, 

lieli ezeri un upes. 

Un kas vēl ir Latvijai? 

Mazas meitenes un zēni, 

kuriem lieliem jāaug. 

Eksperimenti: 

 https://friendly-life.ru/opyty-dlya-doshkolnikov/ 

 

Trešdiena  
Idejas laika pavadīšanai: 

 

https://friendly-life.ru/opyty-dlya-doshkolnikov/
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Lasīšanai: 

https://www.laikmetazimes.lv/2018/11/12/pasaka-par-latviju/ 

 

Eksperimenti: 

https://friendly-life.ru/opyty-dlya-doshkolnikov/ 

 

Ceturdiena  
Idejas laika pavadīšanai: 

  

https://www.laikmetazimes.lv/2018/11/12/pasaka-par-latviju/
https://friendly-life.ru/opyty-dlya-doshkolnikov/
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Lasīšanai:  

DZIMTENE 

Vai tu zini, kas ir Latvija? 

Tā ir zeme, mana dzimtene. 

Vai tu zini, kas ir dzimtene? 

Tā ir zeme, kur es piedzimu. 

Vai tu zini, kā es piedzimu? 

Tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai, 

Tā kā puķuzirnītis apvijos ap tētiņu. 

/dzejoļa autors Jānis Peters/ 

 

Eksperimenti: 

https://friendly-life.ru/opyty-dlya-doshkolnikov/ 

 

 

https://friendly-life.ru/opyty-dlya-doshkolnikov/
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Piektdiena  
Idejas laika pavadīšanai: 

 

 

Lasīšanai: 

http://www.fondssabiedribai.lv/system/application/uploads/file/PASAKA%20PAR%20LA

TVIJU.pdf 

 

Eksperimenti: 

https://friendly-life.ru/opyty-dlya-doshkolnikov/ 

http://www.fondssabiedribai.lv/system/application/uploads/file/PASAKA%20PAR%20LATVIJU.pdf
http://www.fondssabiedribai.lv/system/application/uploads/file/PASAKA%20PAR%20LATVIJU.pdf
https://friendly-life.ru/opyty-dlya-doshkolnikov/


Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

 

 



Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde  

 

 

 


