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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, kas sākas no ceturtās 

svētdienas pirms Ziemassvētkiem. 

Sasniedzamais rezultāts: Aktīvi piedalās svētku plānošanā, rīkošanā un svinēšanā, izsakot 

savus ierosinājumus, uzklausot un pieņemot citu domas.  

Vērtības un tikumi: 

 
 Daba 

 Darbs 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Dzīvība 

 Atbildība 

 Laipnība 

 Līdzcietība 

 Uzņēmība  

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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 Solidaritāte  

 Mērenība 

 Mērķtiecība 

 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

Novēro debess ķermeņus, stāsta par novēroto. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Dzied individuāli atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam ar pavadījumu un bez tā. (3. posms) 

 

 Matemātikas mācību joma 

 Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa 

labi, pa kreisi. (3. posms) 

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. Posms) 

 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Tur un pareizā satvērienā lieto rakstāmpiederumus un darbarīkus. (3. posms) 

 

 Valodu mācību joma 

Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, arī par savām emocijām un rīcību. 

(3. posms) 

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma   
 Pārvar šķēršļus sev un citiem drošā veidā, izvēlas darbības veidu atbilstoši situācijai. (3. posms)                                                                

Caurviju prasmes:  

 Digitālās prasmes 

Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās ierīces. 

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

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

 

 Pašvadīta mācīšanās 

Ievēro dienas kārtību. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība 

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

 

 Sadarbība 

Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 
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Papildu informācija: 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Novēro debess ķermeņus dažādās diennakts daļās. 

 Klausās dziesmu ierakstus vai vecāku dziedājumu.  

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

virs, zem, aiz, pie, blakus, pa labi, pa kreisi. 

  Izvēlas nepieciešamos resursus darbam, piemēram, ja zina, ka būs jāgriež papīrs,  

paņem papīru un šķēres. 

 Zina, kā pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. 

 Pēc teksta klausīšanās atbild uz jautājumiem un jautā par neskaidro. 

 Lec no dažādām virsmām.Uzrāpjas un prot tikt lejā. 

Vecāku darbība: 

 Rosina vērot un raksturot debess ķermeņus. 

 Piedāvā bērnam klausīties dziesmu ierakstus un savu dziedājumu. 

 Ikdienā veicot dažādas darbības ar priekšmetiem vai pārvietojoties, nosauc objektu 

atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot vārdus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa labi, pa 

kreisi. 

 Rosina bērnu patstāvīgi sagatavot savu darba vietu. 

 Piedāvā bērnam daudzveidīgus rakstāmpiederumus, darbarīkus. Seko, kā bērns tos satver 

un lieto. 

 Aicina bērnu pastāstīt par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto. 

 Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam izvēlēties pārvietošanās un šķēršļu pārvarēšanas  

veidus. 

Rīta rosme: 

1. 
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1. Sākuma stāvoklis – kājas nedaudz plati, rokas aiz galvas, elkoņi uz priekšu. 1- pastiepties 

pirkstgalos, vēzēt elkoņus atpakaļ; 2- sākuma stāvoklis (6-8 reizes); 

 

2. Sākuma stāvoklis – stāvus, rokas uz gurniem. 1- pietupties, ar rokām pieskarties grīdai; 2 

– sākuma stāvoklis ( 8 reizes); 

 

3. Sākuma stāvoklis – nostāties uz ceļgaliem, ceļgali nedaudz izvērsti. 1,2 – nolikties pa labi, 

ar labo roku censties aizskart grīdu; 3,4 – iztaisnoties. To pašu izpildīt pa kreisi (6-8 reizes); 

 

4. Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā, rokas sānis. 1 – noliekties uz priekšu, sasist 

plaukstas zem labās kājas ceļgala; 2 – sākuma stāvoklis; 3,4 – to pašu izpildīt, sasitot 

plaukstas zem kreisās kājas ceļgala (4-6 reizes); 

 

5. 4 soļi uz pirkstgaliem, rokas pie pleciem, 4 soļi uz papēžiem, rokas sānis, 8 parasti soļi; 

 

6. Mierīga soļošana. 

 

 

 

Зарядка для детей Дино 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=FcV6A27TYkg  
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Pirmdiena.  

Par Adventi un Ziemassvētkiem. 
 
 

Ko nozīmē vārds "advents"? Kāpēc Adventa vainagā ir četras svecītes? 
 

 
 
   Vārds „advents” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas nozīmē „atnākšana” vai „nākšana”, un 

Adventa laiks simboliski kristiešus aicina sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb 

piedzimšanai.  

 

   Adventa laika simbols ir vainags ar četrām svecēm, un katru no tām iededz attiecīgajā 

decembra svētdienā.  
 

   Vainagu pīšanas tradīcija ir ļoti sena. Vainagus biežāk pin no egļu un priežu skujām, jo šo 

mūžzaļo koku zari simbolizē dzīvības uzvaru pār ziemu, laiku, kad šķiet, ka viss ir aizmidzis un 

miris. 

 

. Savukārt aplis simbolizē mūžību – tam nav ne sākuma, ne gala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://junioriem.lv/2019/12/06/par-adventi-un-ziemassvetkiem/
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  Katrai Adventa svētdienas svecītei ir sava nozīme: pirmā simbolizē cerību, otrā – aicinājumu, 

trešā – prieku, bet ceturtā – mīlestību. 

 

 
Kurš izdomāja Adventes kalendāru? 

 
Adventes kalendārs ir sens veids, kā skaitīt dienas,kas atlikušas līdz Ziemassvētkiem, un tā 

pirmsākumi meklējami jau 17. gadsimtā. Taču tiek uzskatīts, ka pirmo mūsdienu adventa 

kalendāru izdomājusi vāciete Langas kundze. Nostāsti vēsta, ka viņas dēlēns Gerhards tik daudz 

un bieži esot jautājis par Ziemassvētkiem – kad 

tie būs un cik ilgi vēl jāgaida, ka mamma 

izveidojusi speciālu kalendāru ar atveramiem 

lodziņiem un cipariņiem. Tur, aiz durtiņām, 

slēpās viens cepumiņš.Kad Gerhards izauga liels, 

viņš sāka masveidā ražot līdzīgus kalendārus. Tā 

viņa bērnības piedzīvojums kļuva par īstu 

biznesu.  
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Kāpēc Ziemassvētkos jāveļ bluķis? 

Viena no svarīgākajām seno latviešu Ziemassvētku tradīcijām ir bluķa vilkšana. Vai zini, kā to 

dara? Ozolkoka bluķi sagādāja jau pirms svētkiem, tā abos galos iestiprināja striķi. Simboliski 

bluķa jeb ķūķu vakarā mēģināja atdarināt saules gaitu. To veļ no mājas uz māju, 

no sētas uz sētu un beigās sadedzina, tā simbolizējot jauna saules gada sākumu un pašu sauli. Vēl 

ir uzskats, ka, veļot bluķi no mājas uz māju, tiek savāktas visas vecā gada likstas un neveiksmes, 

lai, ieejot jaunajā gadā, tās nebūtu jānes līdzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kā greznot māju? 

 Lai svētkos izgreznotu māju, senie latvieši bieži darināja puzurus no salmiem vai kaltētām 

niedrēm. 
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Daudzi tic, ka puzurs palīdz atbrīvot telpu no sliktām enerģijām, taču to mēs nevaram pārbaudīt..

 Lai vai kā – tas izskatās skaisti. Bet pats puzura gatavošanas process ir ļoti meditatīvs.  

 

 

 

 

 

 

В ожидании Рождества: что такое Адвент и зачем он нужен ? 

 

 

 

 

 

Адвент – это четырехнедельный период подготовки и время ожидания Рождества 

Христова (от лат. adventus — приход), время тишины и спокойствия, время время духовных 

размышлений, исповеди и покаяния, время заботы о семье и дорогих людях, время начала 

поста. 

Символы Адвента. 

 

Главными символами Адвента является свеча и венок. Пламя свечи приносит тепло и свет 

в мрачные, зимние дни, оберегает от злых сил, указывает путь домой. 

Считается, что венок Адвента появился в Германии. Он делается из еловых, сосновых веток, 

скрепляется проволокой в круг. На венке устанавливается 4 красных свечи – символ четырех 

недель Адвента, которые зажигают в каждое воскресенье. В последнее, четвертое воскресенье 
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Адвента, над венком горят все свечи, возвещая скорое наступление Рождества. Свечи 

символизируют 4 времени года, а венок годовой цикл. 

 

В первый день Адвента зажигают первую свечу, которая называется - Свеча Пророчества.  

Во второе воскресенье Адвента зажигают первую свечу и вторую, которая называется - 

Вифлеемская свеча.  

В третье воскресенье Адвента зажигают первые две свечи, а также третью, которая 

называется - Свеча пастухов. 

В четвертое воскресенье на венке Адвента зажигают первые три свечи и присоединяют к 

ним последнюю — Ангельскую Свечу. 

 

Календарь Адвента. 

 Ещѐ одним атрибутом Адвента является календарь Адвента - это предпраздничный 

календарь, позволяющий отследить время, оставшееся до Рождества. Календарь Адвента в 

конце прошлого века придумала фрау Ланг для своего сына, чтобы ожидание Рождества стало 

более "интересным". Традиционно адвент-календарь выглядел как картонный домик или 

открытка с окошком, за которой можно было найти конфету или другую сладость, а также 

доброе пожелание, мудрое изречение, либо выдержки из Писания. 
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Idejas radošai darbībai: 

IDEJAS ADVENTES KALENDĀRAM 
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                                      Uzdevumi adventes kalendāram: 
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В ожидании Рождества и Нового года. 

(задания для адвент- календаря) 
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 Otrdiena 

Matematīka:  

1.Atrodi pāri. 

2.Vispirms jānovelk tik svītriņu,cik norāda skaitlis. Lai noskaidrotu, vai skaitlis ir pāra 

vai nepāra skaitlis, svītriņas savieno ik pa divi. Pāra skaitļus apvelk ar riņķīti. 
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Saskaiti un izkrāso. 
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                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Idejas radošai darbībai: 
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Trešdiena 

Lasīšanai: 

                                                           Ziema  

 
Baltā, mīkstā kažociņā 

Ziema eglēm tērpties liek. 

Zaķēns apsēžas uz ciņa - 

Arī viņam pūka tiek. 

  

Ziema, ziema, sūti sniegu, 

Lai uz zariem sarma zied. 

Sargā meža balto miegu, 

Bērniem ļauj ar slēpēm skriet! 
 

(Jāzeps Osmanis) 
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Idejas radošai darbībai: 
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Ceturtdiena. 

ABC: 
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                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
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 Idejas radošai darbībai: 
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Piektdiena 

Burts “O”. 

Skatīsimies: 

https://www.youtube.com/watch?v=vqnP3YFQSzM-  Pasaku ĀBECE. Burtiņš O. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqnP3YFQSzM-
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Eksperiments: 

Zīmējums ar akvareļu un sāli, un līmi bērniem ir ļoti interesanta un radoša darbība. Ja 

jūs esat pareizi sagatavots darbam, tad pēc šādas nodarbības bērns vienmēr lūgs atkārtot šo 

brīnumu. 

Zīmēšanai nepieciešams: 

 galda sāls; 

 kartons;  

 PVA lime; 

 akvarelis; 

 ota. 

Ar PVA līmi uzzīmē zīmējumu. Tas var būt vienkāršs zieds, raksti vai ģeometriskas formas. Mēs 

nenožēlojam līmi. Pa virsu uzbirdina smalko sāli. Lieko sāli nober nost. Tagad pievienosim 

krāsas - jūs varat krāsot ar otu, vai arī varat paņemt pipeti un pa pilienam uz zīmējuma uzklāt 

tonēto ūdeni. Jūs varēsiet redzēt, kā pilieni izplatās, veidojot dinamiskus modeļus un formas. 
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Рисование акварелью по соли. 

Очень красивое и немного сказочное рисование. Наблюдать за движением краски по соли 

очень интересно. Чтобы сделать узор или рисунок понадобятся бумага, клей ПВА и 

крупная соль .Наносим клей согласно задумке и обильно посыпаем солью. Остатки 

стряхиваем и даем узорам подсохнуть. Примерно через два часа уже можно рисовать. 

Рисуем акварелью и не жалеем воды.  

 

  

 

 


