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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: Decembris. 

Nedēļa: 1.nedēļa. 

Mēneša temats: Svinam kopā! 

Nedēļas temats: Klusi manā sirsniņā. 

 

Ziņa bērnam: Adventes laiks ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 

Sasniedzamais rezultāts:  uzzinās par Adventa laika tradīcijām, sajutīs svētku noskaņu 

Ziemassvētku gaidās. 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Praktiskā darbībā iepazīst un nosauc no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotu priekšmetu 

īpašības.  

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Piedalās gadskārtu svētku svinēšanā.  

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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 Matemātikas mācību joma 

o Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus.  

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Atšķir raksturīgākās emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes).  

 

 Valodu mācību joma 

o Vārdiski vai ar darbību vēršas pie citiem, lai izteiktu savu vajadzību.  

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

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

 

Tehnoloģiju mācību joma 

 Rada telpisku konstrukciju, kombinē dažādus materiālus un to sastiprināšanas paņēmienus.  

 

 

 

Caurviju prasmes: 

 Digitālās prasmes 

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

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja  

o Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību.  

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

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

 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Mācās paveikt uzticēto pienākumu.  

 

 Pilsoniskā līdzdalība  

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

 

 Sadarbība 

o Mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību. 
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Papildu informācija: 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:  

Uzklausa citus, iesaistās sarunā. 

Dzied tautasdziesmas, piedalās rotaļās, dejās, gatavojas gadskārtu svētkiem un piedalās to 

svinēšanā. 

Pārvieto priekšmetus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem nosacījumiem: tver, 

padod, ripina, velk, stumj, met, sper. 

Apkārtnē, attēlos, filmās un citur vēro dažādus cilvēkus un viņu emocijas. Ar mīmiku un žestiem 

atdarina novērotās emocijas. 

Darbojas ar priekšmetiem, kuri izgatavoti no plastmasas, papīra, akmens, koka (kārto, savieno, 

izliek dažādas formas). 

Veic darbības ar dažādiem priekšmetiem telpā attiecībā pret sevi vai objektu – novieto virs, zem, 

aiz, pie, blakus. 

Eksperimentē ar materiālu sakārtošanu un sastiprināšanu, darbojoties ar dažādu veidu (vienlaikus 

ne vairāk kā diviem) materiāliem. 

Vecāku darbība: 

Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju. 

Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, svētkus. 

Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā, izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai: 

tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper. 

Ikdienas situācijās nosauc savas emocijas un paskaidro, kāpēc tā jūtas. Jautā bērnam par viņa 

izjūtām: Kā tu juties? 

Piedāvā darboties ar dažādiem priekšmetiem, kuri izgatavoti no plastmasas, papīra, akmens, 

koka. 

Piedāvā dažādas rotaļas, piemēram, meklēt, kur atrodas kāds priekšmets. 

Piedāvā dažādus materiālus, rosina izzināt to īpašības un savienojamības iespējas. Rosina veidot 

bērna izvēlēta objekta, piemēram, pils, konstrukciju. 
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Rīta rosme, Lasīšanai, Eksperimenti, Idejas radošai darbībai, Darba lapas 

(matemātika, ABC) 

 

Rīta rosme katru dienu. 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

Ir jau visi mūsu 

Ir jau visi mūsu bērni sanākuši te! (2x) (iet  

Rociņām - plaukš! plaukš! (plaukšķinām)  

Kājiņām  - taukš! taukš! (dipinām) 

Labrītiņu - jums, jums, (norādām uz citiem) 

Labrītiņu - mums, mums! (norādām uz sevi) 

Pulkstenīti, tiku taku 

Pulkstenīti, tiku taku, (kustinām rādītājpirkstus) 

Paklausies, ko es tev saku: (pieliekam rādītājpirkstu pie lūpām) 

Rītā labi skaļi zvani (viegli kratām rādītājpirkstu) 

Tā, lai pamodini mani! 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289467/ir-jau-visi-musu
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289464/pulksteniti-tiku-taku
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Pirmdiena. 

 
Gatavojies Ziemassvētkiem  

kopā ar bērnu. 
 

Kad rodas svētku sajūta? Kā bērniem stāstīt par to, ka tuvojas svētki?  

Svētku sajūtas radīšana mājās notiek līdz ar Adventes vainaga izveidošanu un 

nereti šim vainagam sastāvdaļas vāktas tiek jau vasarā- čiekuriņi, sūnas, interesanti 

kociņi. Advente ir  īsts Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un, kad no rīta svētdienā tiek 

iedegtas svecītes, bērnam var pastāstīt, cik nedēļas palikušas līdz 

Ziemassvētkiem.Tāpat arī var izmantot Adventes kalendāru, kas arī var tikt pārvērsts 

par interesantu svētku gaidīšanas pasākumu katru dienu atverot pa lodziņam. 

Iesaistām bērnus! 

 Gatavojiet kopīgi Adventes kalendāru 

 Gatavojiet kopīgi Adventes vainagu 

 Kopā cepiet piparkūkas 

 Svarīgs nav formāts, bet gan process – kā tieši tas viss notiek. 

 Gatavojiet dāvanas vecākiem 

 Gatavojiet apsveikumus 

 Gatavojiet rotājumus eglītei, telpām 

 Katru dienu līdz Ziemassvētkiem izdomājiet kādu uzdevumu, ko veikt 

Svētkiem jāsākas ģimenē 

Bieži vien ir tā, ka vecāki aizņemtības dēļ ļoti daudz ko nespēj, tāpēc audzinātājas 

vecākus pamudina dažādos veidos iesaistīties: "Vecāki, iemāciet bērnam dzejolīti- 

Būs, ko noskaitīt Salavecītim!" 

Tāpat vecāki arī paši var bērnam gatavot mīļas, jaukas dāvaniņas, ne vienmēr tās ir 

jāiegādājas veikalos! Enerģija, ko bērna ieliek, gatavojot dāvaniņu bērnam, ir daudz 

lielāka, nekā vienkārši nopirktai lietiņai.Kopā var gatavot arī rotājumus un apsveikumu 

kartiņas, kas Ziemassvētkos tiks citiem dāvinātas! Tāpat var bērnu iesaistīt arī 

ēstgatavošanas procesā, kad tiek gatavots svētku galds. 

Kā uzburt bērniem svētku pasaku? 

 Jo ilgāk izdodas uzburt bērniem ticību svētkiem, Ziemassvētku vecītim, jo labāk. 

Jāatceras – tas nav tikai vienas dienas darbiņš, pasaka jāvij visa gada garumā, bet 

īpaša uzmanība – Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Pats galvenais, lai bērni tic no visas 

sirds! 

 Uzturiet gaišumu kopā ar svecītēm katru dienu, ne tikai svētdienās, iededzot svecītes 

vainagā! 
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 Rakstiet vēstuli Ziemassvētku vecītim! 

VIDEO. Gatavojam netradicionālus adventes vainagus kopā ar bērniem! Smelies 

idejas. 

. https://www.la.lv/gatavojam-netradicionalus-adventes-vainagus-kopa-ar-berniem-

smelies-idejas-videohthttps://youtu.be/ceTCo0cnI?t=44thttps://youtu.be/ct-

eTCo0cnIphttps://www.l 

Otrdiena. 
Eksperimenti. 

Сколько в снеге воды? 

Очень простой и наглядный эксперимент, показывающий, что у снега очень 

низкая плотность, т.е. между снежинками содержится много воздуха. 

Набираем полную банку снега и закрываем её крышкой для чистоты 

эксперимента. При комнатной температуре снег начинает таять. В результате 

из 560 мл снега мы получили всего 100 мл воды и обсудили, что между 

снежинками много воздуха, поэтому снег такой легкий и пушистый. 

 

http://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/plotnost-lda.jpg
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Обратите внимание на чистоту воды, которая осталась от снега – у нас она 

была грязная. Хотя, когда набирали снег, выбирали самый белый и чистый. 

Этот опыт поможет убедить ребенка, что есть снег и лизать сосульки нельзя. 

Цветные тоннели в ледяной глыбе. 

Нам понадобится достаточно большой кусок льда (я заморозила, полную 

миску воды), а также соль, пипетка и жидкая краска (мы использовали 

пищевые красители желтого, зеленого и синего цветов). 

Чтобы было легче извлечь замороженный лёд – облейте миску снаружи 

горячей водой. Теперь выкладываем лед на поднос или в большую миску. 

Даём ребенку соль и просим его посолить лед. 

Начинается самое интересное – вы услышите, как лёд трескается и увидите 

появляющиеся мелкие разломы внутри ледяной глыбы. Еще через какое-то 

время соль начнет проедать более крупные ходы по этим разломам. 

 

Для наглядности используйте краску – капайте её на поверхность льда, и она 

будет проникать во все мелкие трещинки и тоннели. Этот эксперимент можно 

продолжать достаточно долго, пока соль не разъест весь кусок льда. Вы 

получите потрясающее зрелище и массу впечатлений. А кроме того успеете 

поговорить о том, почему соль разъедает лед. 

Обратите внимание ребенка на то, что лед начал таять, как только вы достали 

его из морозильной камеры, т.к. в комнате тепло. Когда посыпали солью – соль 

http://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/led-i-sol1.jpg
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начала растворяться в воде на поверхности льда и получилась соленая вода, 

которая превращается в лед только при очень низких температурах. Например, 

10% раствор соли замерзает при температуре -13 градусов. Вот этот соленый 

раствор и начал быстро плавить лед. А разломы и треск появились из-за 

сильного перепада температур между льдом и солевым раствором. 

 

 

Trešdiena. 
Lasīšanai:  

Какая бывает зима — Пляцковский М.С. 
 

История, в которой разные звери рассуждают о зиме. Ведь она такая разная для слона, для 

оленя или медведя! 
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Спросили однажды у Слона: 

— Какая бывает зима? 

— А что это такое? — удивился Слон. 

Спросили однажды у Северного Оленя: 

— Может быть, ты ответишь, какая бывает зима? 

— Зима бывает очень долгая, — сказал Олень. — Она у меня на родине длится целый год. 

А когда год кончается, то зима начинается снова. 

Спросили однажды у Красногрудого Снегиря: 

— А по-твоему, какая бывает зима? 

— Зима бывает трудная, — пропищал в ответ Снегирь. — Хорошо если не позабудут 

насыпать хлебных крошек в кормушки. А если забудут, то где их найдёшь? 

Спросили однажды у Рыжей Дворняжки: 

— Наверное, ты знаешь, какая бывает зима? 

— Бр-р-р! Холодная! — не задумываясь пролаяла Собака. — Хорошо ещё, если конура 

есть! В ней погреться можно. 

Спросили однажды у медведя: 

— А ты что думаешь, Топтыгин? Какая бывает зима? 

— А чего про неё говорить-то? — пробурчал медведь. — Ведь зима бывает короткая — 

тянется всего одну ночь! Заснёшь в берлоге зимой, а проснёшься, глядишь, уже — весна. 

Спросили однажды у Мальчишки: 

— Ну-ка, скажи ты: какая бывает зима? 

— Зима бывает весёлая! — крикнул Мальчишка. — Зимой все катаются на санках, на 

лыжах и на коньках! А ещё — играют в снежки! 

 

 
Вот какая бывает зима! 
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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.» 

 

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. 
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Ceturtdiena. 
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Piektdiena. 
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