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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 

 

 

 

Decembris 

1.nedēļa 

 

Mēneša temats: "Svinam kopā!" 

 

Nedēļas temats: "Klusi manā sirsniņā." 

 

Ziņa bērnam:  Svētkus var svinēt kopā. 

Sasniedzamais rezultāts: Piedalās pieaugušā organizētās darbībās kopā ar citiem. 

 

 

Vērtības un tikumi: 
 

 Ģimene 

 Darbs 

 Cilvēka cieņa 

 Latviešu valoda 

 Centība 

 Laipnība 

 Līdzcietība 

 

 

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  

Izmantojot maņas, novēro un iepazīst iežus un ūdeni. (1. posms) 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Piedalās gadskārtu svētku svinēšanā. (1. posms) 

Brīvi kustas mūzikas pavadījumā. (1. posms) 

 

 Matemātikas mācību joma 

 Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus uz, zem, pie, aiz. (1. posms) 

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  

Novelk apģērbu un apavus ar pieaugušā palīdzību. (1. posms) 

Piedalās pieaugušā organizētās aktivitātēs. (1. posms) 

 

 Tehnoloģiju mācību joma 

 Satver sīkus priekšmetus un veic darbības ar tiem. (1. posms) 

 

 Valodu mācību joma 

 Vārdos vai neverbāli pauž emocijas. (1. posms) 

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod, ripina, velk, stumj, met.          

(1. 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  

Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 

 Pašvadīta mācīšanās  

Ievēro dienas kārtību. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 

 Sadarbība  

Palīdz un pieņem palīdzību. 
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Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 
 

Valodu mācību joma: Ieklausās runātāja emocionālajā runā (dažādas intonācijas, piemēram, jautājoša, 

lūdzoša, ironiska, dusmīga, pavēloša). 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Vingrinās ģērbšanās iemaņu apguvē (atpogā, atver, atsien, novelk), 

darbojoties ar grupā pieejamiem materiāliem, rotaļlietām. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Klausās stāstījumu par svētkiem, piemēram, 

Ziemassvētkiem. 

Dabaszinātņu mācību joma: Iežus ņem, liek, pārliek, ber, pārber; ūdeni lej, pārlej,izlej, ielej. 

Matemātikas mācību joma: Vēro, kur pieaugušais novieto priekšmetu (uz, zem, pie, aiz). 

Tehnoloģiju mācību joma: Iepazīst dažādus materiālus un sīkus priekšmetus tuvākajā apkārtnē un veic 

darbības ar tiem, piemēram, ieliek/izņem ,ver, sprauž, skrūvē, atver/aizver. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Tver un padod dažāda lieluma priekšmetus sadarbībā ar 

pieaugušo. 

Vecāku darbība: 

Valodu mācību joma: Sarunājas ar bērnu, jautā, atbild, stāsta. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Piedāvā materiālus pogāšanai, vēršanai, siešanai. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Rosina bērna interesi par svētkiem, kas 

tuvojas. 

Dabaszinātņu mācību joma: Pievērš uzmanību tipiskajām iežu un ūdens īpašībām. 

Matemātikas mācību joma: Ikdienas situācijās nosauc darbības, ko veic, uzsverot vārdus, kuri raksturo 

priekšmetu atrašanās vietu, piemēram, nolieku zem galda vai nolieku uz galda. 

Tehnoloģiju mācību joma: Piedāvā dažādus materiālus darbībām ar sīkiem priekšmetiem. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Piedalās kustību aktivitātēs kopā ar bērnu, demonstrē 

paraugu, iedrošina un atbalsta bērnu. 
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Dzejolīši rīta rosmei. 

Rītos draugus satiekam, 

Visus mīļi sveicinām. 

Bet kā? Lūk tā! 

Bet kā? Lūk tā! 

Sunīt's rej: vau, vau, vau! 

Kaķīt's ņaud: ņau, ņau, ņau! 

Cālis olā: čau, čau, čau! 

Odiņš sīc: ī, ī, ī! 

Pele pīkst: pī, pī, pī! 

Bet mēs visi - Labrīt! 

*** 

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 
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Pirmdiena  

Idejas laika pavadīšanai: 

 

 

Lasīšanai: 

Svētvakarā 

...Un lēni durvis veras: 

Tēvs zaļu eglīti nes 

Un zaros tai pārslas zaigo 

Kā baltas zvaigznītes. 

Un vienu svecīti spožu 

Dedz māte un eglītē liek: 

Cik gaišu un silti no viņas 

Kā saulē visapkārt tiek! 

”Pie Taviem šūpuļiem stāvu”, - 

Tad tēvs un māte dzied, 

Un lielas zilas zvaigznes 

Aiz sniegainā loga zied... 

http://www.novelejumi.lv/b/ziemassvetku-dzejoli-berniem/params/post/624182/svetvakara


Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

/A. Saulietis/ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wCFWVlSoRH0 

 

   Eksperimenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idejas laika pavadīšanai: 

Lasīšanai:   

Lapsa māca vilku zvejot. 

Reiz viens zvejnieks ved ragavās zivis no upes. Lapsa ceļmalā jūt zivju smaku, un viņai iekārojas 

zivju gaļas. Viņa aizskrien ar riņķi zvejniekam priekšā, nogulstas uz ceļa un izliekas par 

nosprāgušu. Zvejnieks tur piebrauc un redz: nosprāgusi lapsa. Viņš paņem lapsai pie astes, 

uzsviež uz vezuma un pārdomā: «Mājā varēs nomaukt ādu.» 

 

Zvejnieks nu brauc priecīgs uz māju, bet lapsa tikai kārna zivis no vezuma laukā. Izsviedusi 

visas zivis, lapsa klusītēm nolec no vezuma un aizbēg. Zvejnieks pārbrauc mājā un grib 

palielīties par savu lielo lomu, bet paskatās ne vairs zivju, ne lapsas! 

 

Nozagtās zivis lapsa savilkusi savā alā un sākusi alas priekšā ēst. Atnāk vilks un prasa, lai dodot 

šim ar'. Lapsa saka, lai ejot vien pats zvejot. Vilks žēlojas, ka šis jau zvejot nemākot. Lapsa 

pamāca: «Iebāz tik asti āliņģī un paturi labi ilgi, gan tad zivis pieķersies.» 

 

Vilks, muļķis, arī visu notic, aiziet Uz āliņģi un iebāž asti aukstā ūdenī; bet nu sāk lieliski salt un 

vilkam iesalst aste ledū. Vilks sāk nejauki kaukt un lapsa arī līdz. Kaimiņu suņi, izdzirduši 

kaukšanu, skrien tūliņ šurp un brūk vilkam virsū, bet lapsa jau laikā ir aizmukusi uz mežu. Vilks 

tik ar varu dabū izraut pliku asti no ledus un aizbēg ar lielām pūlēm. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wCFWVlSoRH0
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Mežā vilks sastop atkal lapsu un uzkliedz tai dusmīgi: «Nu es tev atdarīšu!» . 

 

«Par manu labo sirdi!» lapsa atteic. «Es jau tev gāju palīgā un tiku pavisam sakosta. Tu vēl vari 

skriet, bet es tikko varu kājas pavilkt.» 

 

Vilkam paliek lapsas žēl, un viņš prasa: «Vai es tev kā nevaru palīdzēt?» 

 

«Žēlo nu tu mani, kā es tevi žēloju,» lapsa saka, «un aiznes mani uz alu!» 

 

«Sēsties tad ar' man mugurā, var būt, ka vēl varu tevi aizvilkt.» 

 

Lapsa nu sēdās vilkam mugurā, un vilks vaidēdams stiepa to uz alu. Vilkam mokoties, lapsa 

priecīgi iesaucās: «Kults nekultu nes, kults nekultu nes!» 

 

Vilks kā neticēdams jautā: «Ko tu sacīji?» 

 

Lapsa atbild: «Es jau teicu, ka nekults nes kultu.» 

 

Pēc kāda brīža vilks jūt, ka kas silts notek gar viņa muguru. Vilks prasa: «Ko tu tur dari?» 

 

«Man klājas pavisam slikti,» lapsa atbild. 

 

Vilks arī tic un nes lapsu vēl jo rūpīgāki. Kad lapsa bija aiznesta, tad viņa priecīga ielīda savā 

siltā alā, bet vilkam ilgi bija jādziedē noplēstā aste un sakostie sani. 

 

  

 

Eksperimenti: 

 

 

 

 

 

 

 

Idejas laika pavadīšanai: 

Lasīšanai: 

https://bernistaba.lsm.lv/klausies/691-ziemas-pasakas-margarita-staraste 

 

https://bernistaba.lsm.lv/klausies/691-ziemas-pasakas-margarita-staraste
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Eksperimenti: 

 

 

 

 

 

 

Idejas laika pavadīšanai: 

Lasīšanai:   

  http://www.novelejumi.lv/b/ziemassvetku-dzejoli-berniem/ 

 

Eksperimenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idejas laika pavadīšanai: 

Lasīšanai: 

Sniega vīrs. 

Senos laiks dzīvoja pasaulē viens vecītis ar savu vecenīti, bet viņiem nebija bērnu. Reiz ziemā, 

kad sniegs bija atlaidies, puikas spēlēdamies uztaisīja sniega bērnu un nolika to pie vecīšu loga. 

Kad vecie to ieraudzīja, viņi norunāja pie sevis: «Ja mums būtu tāds bērns, tad vecumā mums 

būtu liels prieks.» 

 

Pēdīgi vecītis saka uz savu veceni: «Lūgsim Dievu, varbūt Dievs mums to atdzīvinās.» 

 

http://www.novelejumi.lv/b/ziemassvetku-dzejoli-berniem/
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Tā viņi sāka lūgt Dievu vienu dienu, otru dienu — trešā dienā sniega bērns jau sāk kustēties. 

Vecītis ienes to istabā, un drīz vien tas paliek dzīvs, izrādās skaists puika un sāk ļoti ātri augt. 

Vecie nu atkal lūdz Dievu, lai dēls būtu labs strādnieks un palīdzētu viņiem vecumā. Atnāk 

vasara, un dēls iet tīrumā art, par ko vecie nevar vien nopriecāties. 

 

Vienu dienu kaimiņu puiši taisās jāt pieguļā un aicina arī vecīša dēlu jāt tiem līdz. Šis arī paņem 

savu zirgu un aizjāj kopā ar citiem puišiem. Pieguļā puiši sakur lielu uguni un sāk lēkt pār to 

smiedamies pāri. Ari sniega dēls lūko lēkt par uguni, bet, kā lec, tā apņem to uguns, un 

karstumā viņš izkūst. 

 

Tā nu vecīti ar vecenīti palika atkal bez dēla. Gan viņš raudāja un lūdza Dievu, bet otrreiz Dievs 

viņiem tās laimes vairs nedeva. 

 

Eksperimenti: 
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