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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: 2.nedēļa 

Mēneša temats: "Skani, mana valodiņa" 
 

Nedēļas temats: “Mārtiņi- ziemai vaļā vārtiņi". 

Ziņa bērnam: Mārtiņdiena ir latviešu gadskārtu svētki, iezīmē rudens beigas un ziemas 

sākumu. 

Sasniedzamais rezultāts:  Iepazīst latviešu tautas tradicionālajai kultūras raksturīgās dejas, 

dziesmas,zīmes,svētkus. 

 

Vērtības un tikumi: 

 Darbs 

 Daba 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildiba 

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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 Latviešu valoda 

 Latviesu valsts 

 Brīvība 

 Centība 

 Solidaritāte 

 Savaldība 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

    Dabaszinātņu mācību joma  

 Novēro līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu tuvākajā apkārtnē un stāsta par novēroto. (3. posms) 

  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.  

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

(3. posms) 

 Matemātikas mācību joma  

Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma  

Atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus – karogu, ģerboni un himnu, mācās ar cieņu 

izturēties pret tiem. (3. posms) 

 Valodu mācību joma  

Stāsta par savas ieceres nepieciešamību, risinājuma meklēšanu un izvēli. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

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

tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes 

 Jaunrade un uzņēmējspēja. 

Izrāda iniciatīvu. 

 Digitālās prasmes. 

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

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 
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Veido, iegūst sev vēlamo formu no piedāvātajiem vai izvēlētajiem plastiskajiem materiāliem – 

veltnē starp plaukstām un ar veltnīti, noapaļo, iespiež iedobumu, izvelk, formē un savieno 

detaļas. (3. posms) 

 Pašvadīta mācīšanās. 

Novērtē savu un citu darbību un tās rezultātu, paskaidro savu vērtējumu. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība. 

Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

      

Papildu informācija. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Stāsta par novēroto zemes virsmu un objektiem, lietojot vārdus zema, augsta, līdzena vieta, 

paugurs (kalns). 

 Dzied tautasdziesmas, piedalās rotaļās, dejās. 

 Atrod noteikta skaita priekšmetus. 

 Pastāsta par savu dzimto pilsētu. 

 Stāsta par sava darba ieceri (ko vēlas izgatavot). Izsaka dažas idejas savas ieceres īstenošanai. 

 Met priekšmetu horizontālā mērķī. 

 

 Vecāku darbība: 

 

 Pastaigas laikā aicina pārvietoties pa līdzenām un nelīdzenām virsmām, pauguriem. 

 Rada interesi par latviešu tradicionālajai kultūrai raksturīgo. 

 Aicina ņemt, grupēt, skaitīt un nosaukt noteikta skaita priekšmetus ikdienā sadzīves situācijās 

 Piedāvā attēlus un video par Daugavpili. Aicina pastāstīt par savu pilsētu. 

 Jautā par produkta nepieciešamību – kāds uzlabojums tiks veikts vai kā produkts noderēs. 

 Piedalās daudzveidīgās darbībās, kurās jāsaklausa, jāatšķir un jānosauc skaņas. 

 Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam pārvietot priekšmetus dažādos veidos. 

Rīta rosme (katru rītu) 

1.  КУКУТИКИ - ЗАРЯДКА 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY-  
    Развивающая полезная песенка мультик для детей  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY-
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2.Vispārattīstošie vingrojumi pa pāriem ( kopā ar vecākiem) 

 

  

 

1. Sākuma stāvoklis – stāvēt pārī ar seju vienam pret otru, rokas sadotas. 1,2 – pacelt rokas sānis 

augšā, pastiepties pirkstgalos, paskatīties uz rokām; 3 – atlaižot rokas, sasist plaukstas virs 

galvas; 4 – rokas lejā ( 6- 8 reizes);  

2. Sākuma stāvoklis – četrrāpus, ar seju viens pret otru. 1,2 – nostāties uz ceļgaliem, 2 reizes 

sasist plaukstas ar pretī stāvošo; 3 – sasist plaukstas aiz muguras; 4 – sākuma stāvoklis ( 6- 8 

reizes);  

3. Sākuma stāvoklis – sēdus, ar seju viens pret otro, kājas plati, pēdas saliktas kopā, rokas 

sadotas, 1,2 – bērns liecas uz priekšu, pieaugušais – atpakaļ; 3,4 – otrādi (6-8 reizes);  

4. Sākuma stāvoklis – stāvus, muguras kopā, rokas sadotas, kājas plati. 1- vienam pagriezt 

ķermeni pa labi, otram – pa kreisi; 2 – iztaisnoties; 3 – to pašu izpildīt uz otru pusi; 4 – sākuma 

stāvoklis (6-8 reizes);  

5. Sākuma stāvoklis – stāvēt ar seju vienam pret otru, rokas sadotas. 1,2 – 2 palēcieni uz labās 

kājas; 3,4 – 2 palēcieni uz kreisās kājas; 5 -8 – palēcieni uz abām kājām ( 30-45 sek.);  

6. Mierīga soļošana. 

 

 

 

Metodiskie materiāli mācībām mājās: 
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Pirmdien 
 

Mārtiņdiena 

Mārtiņi jeb, kā to vēl citādi sauc, Mārtiņdiena ir latviešu gadskārtu svētki, kas ik gadu 

svinami 10. novembrī.  

Mārtiņdiena ir diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu – senlatviešu Saules gada 

kalendārā Mārtiņi apzīmē viduspunktu starp Miķeļiem un Ziemassvētkiem jeb rudens un ziemas 

saulgriežiem.  

Mārtiņi tiek uzskatīti par saimnieciskā gada noslēgumu, kā arī veļu laika nobeigumu. 

Gailis ir Mārtiņu galvenais simbols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mārtiņa zīme jeb Mārtiņgailis simbolizē gaismu un uguni, kā arī ir auglības pārticības un rudens 

ražas zīme.  
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Mārtiņdienas tradīcijas 
 

Ņemot vērā to, ka Mārtiņi, kuros nereti bija jau uzsnidzis pirmais sniegs, vēra vārtus uz ziemu, 

tika pabeigti pēdējie rudens darbi un tika aizsākti visi ziemas sezonai piederošie darbi – līdz 

Mārtiņiem noteikti bija jāpabeidz aršanas un kulšanas darbi, jo pēc tam zeme dodas atpūtā. Ja to 

traucē miera periodā, tad nākamajā gadā nav gaidāma nekāda raža. Līdz ar Mārtiņiem beidzās arī 

ganu un pieguļas laiks, lopi vairs netika vesti laukā, bet gan savesti kūtī.  

 

 

 

Ķekatas, budēļi, čigāni... 

Mārtiņi ir diena, kad beidzas veļu laiks, kas bija aizsācies Miķeļos. Līdz ar Mārtiņiem 

sākas maskošanās jeb masku gājienu laiks, simbolizējot klusā veļu laika beigas un jaunās dzīves 

sākumu. Masku gājieni lielākā vai mazākā mērā turpinājās līdz pat Meteņiem, bet Mārtiņos tie 

tika saukti par Mārtiņa dzīšanu.  

Kā vēsta mūsu senču ticējumi, Mārtiņa vakarā jaunekļi pārģērbjas un staigā apkārt dāvanas 

lūgdami, kuras tad visi kopā nolietā. Mārtiņos iet čigānos, lai varētu sevi izrādīt un arī apskatīt 

tās mājas, kur varbūt citādi nav iespējams nokļūt. 

Parasti budēļos gājēji sacēla pamatīgu troksni, jo līdzi ņēma kastroļus, pannas, katlu vākus un 

citus priekšmetus, ar ko radīt troksni. Ķekatnieki pārbaudīja mājas tīrību, mājinieku čaklumu un 

bērnu paklausību. Tas viss norisinājās jautrā garā un tika arī dejots, lai aizbaidītu ļaunos garus.  
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Mielasts 
 

Mārtiņi ir rudens darbu beigšanas laiks un tāpēc tika atzīmēti ar bagātu mielastu. Protams, galdā 

jāliek ir sautēts vai cepts gailis vai vista. Gatavu liek traukā, apkārt kārto sautētas saknes 

(burkānus, bietes, kāļus) un vārītus zirņus. Mārtiņos dzer medus alu, medus kvasu, augļu vai ogu 

sulas. 

 

 

 

Mārtiņdienas ticējumi 

 

Mārtiņdienā, tāpat kā citās svinamās dienās ieteicams novērot laika apstākļus. Kopā ar bērniem 

var iesākt rītu, ejot dārzā vai dabā, uzmanību pievēršot kokiem un debesīm.  

 Ja Mārtiņos salst, tad ap Ziemassvētkiem būs silts laiks. 

 Ja Mārtiņdiena ir jauka un skaidra, tad ziemā būs liels sals. 

 Ja Mārtiņdienā sarma kokos, būs daudz dārza augļu. 

 Ja Mārtiņdiena miglaina, tad ziema būs silta. 

 Ja Mārtiņos jumti ir sniegā – būs gara ziema. 

 Kad ap Mārtiņiem vēl kokos un krūmos redzamas daudz zaļas lapas, tad nākamā gadā ap 

Vasaras svētkiem būs vēl maz zaļu lapu. 

 Pēc Mārtiņiem nejāj pieguļā un nelaiž lopus ganos, jo tad vilki plēš zirgus un govis; 

 Ja zosis Mārtiņos pa dubļiem staigā, tad Lieldienās staigās pa ledu. Ja Mārtiņa dienu 

zosis iet pa ledu, tad Ziemassvētkos viņas peldēs pa ūdeni. 
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   Именины Мартиньшей, которые обычно отмечают 10 ноября, в Латвии не просто день 

имени, а настоящий праздник земледельцев – награда им за уборку урожая. 

    Мартиньдиена (Mārtiņdiena) знаменует конец осени и начала зимы. Считалось, что с 

этой даты надо дать земле отдохнуть, а если ее беспокоить, то на следующий год не будет 

урожая. После 10 ноября скот держат в хлеву и не выводят на пастбище. К этому времени 

завершаются все сельхозработы , и люди могут, наконец, отдохнуть, всецело отдавшись 

веселью. 

При этом готовиться к народным гуляниям необходимо заранее: делать маски и готовить 

костюмы животных. Важно, прошлогодние маски использовать уже нельзя, как и 

костюмы ряженых, которые уже надевали.  
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 Pārzīmēt Mārtiņzīmi lielajās rūtiņās. Izskaitīt rūtinas un salīdzinat lielo un mazo 

Mārtiņzīmi. 
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Iekrāsot to dabas parādību, kas Mārtiņdienā novērojama: 

1.-sniegs, 2.-lietus, 3.-krusa, 4.-sarma, 5.-vējs, 

6.-migla, 7.-saule, 8.-mākoņi.  

Palīdzēt gailim noteikt Mārtiņdienas laika apstākļus un katru spalvu izgreznot ar atbilstīgu laika 

apstākļu zimi. 
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Otrdiena 

Matemātika. 
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Cik ir bērnu maskās? Cik ir pieaugušo maskās? Cik ķekatnieku kopā? Cik ķekatniekiem ir putnu 

maskas? Cik ķekatniekiem ir mājdzīvnieku maskas? 
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Veidošana  
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Trešdiena. 

Lasīšanai: 

 

 

 

   Mārtiņdienā Pīps izskrēja ārā jau agrī no rīta. Mājās nebija maizes, tāpēc  rūķēns nolēmā aiziet 

līdz draugam Jautriņam un aiznemties  kādu mazumiņu. 

   Pļavā bija peļķes. Pīpiņam patīka šļakstīties,kaut arī viņa tanti tas kautināja. Viņš ielika kāju 

Kādā peļķē, bēt tad  izbrīnā ieskatījās tajā. 

 -Tur tacu ir stikls!- viņš sacīja.-Cik savādi! Kurš gan liek stiklus peļķē? Viņš noliecas un 

mēģināja stiklu pacelt. Tas bija plāns un ļoti auksts. 

-Kāds kaut ko ir saplēsis,- Pīps nospieda un gāja tālāk. Ticiet vai ne,arī nākamajā un nākamajā!                   

- Tas ir pavisam savādi! Vairs nekāpšu nevienā peļķē. Stikls var sagriezt apavu gabalu gabalos. 

Es izdibināšu, kurš ir salicis stiklu peļķēs, un tad būšu ļoti nikns. Nonācis pie Jautriņa, Pīps vinu  

atrada gultā. 

- Nāc ieksā!- sauca Jautriņš.- Es tikai tagad ceļos .Paliec uz brokastīm! Man ir šķiņķis ar sēnēm. 

- O! –atplauka Pīps.- Labi, es palikšu. Zini, Jautriņ,kāds šorīt te ir izrīkojies visai bezatbildīgi. 

Visās peļķēs, kam šodien gāju garām,bija samesti stikli! 

- Tam nu gan es neticu,- Jautriņš iebilda. Tas ir viens no taviem brīnumstāstiem.                          

– Labi,tad pēc brokastīm nāc man līdzi, - piedāvāja Pīps.- Tā ir balta patiesība.                   

Rūķēni paēda brokastis, nomazgāja traukus un devās arā saulītē. Pīps pieveda Jautriņu pie 

peļķes. 

- Un kur tad ir stikli, Pīp? – vaicāja Jautriņš.- Es neredzu. Nākamajā peļķē arī nav un 

aiznākamajā arī. Tas bija tavs izdomājums! 
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- Kāds te ir bijis un tos stiklus izņēmis,- Pips sacīja. – Jautriņ, tas ir loti savādi. Jautriņš sāka 

smieties. 

- Es zinu, kas tas bija! – viņš teica.- Tas bija ledus, nevis stikls, dumiki! Peļķēs droši vien bija 

plāns ledus, un nu saule to ir izkausējusi. Pīp, šodien taču ir Mārtiņdiena! Ja šajā dienā peļķēs ir 

ledus, gaidāma silta ziema. Urā!  

- Patiešām? – jautāja Pīps. – Teiksim bērniem, lai viņi vienmēr Mārtiņdienā ieskatās peļķēs – vai 

ne? Tad viņi zinās, kāda ziema gaidāma. 

 

 

Латышская народная сказка: Как петух лису обманул. 

 

Жила-была старуха, и был у неё петух. Кривоглазый и кривобокий, а такой забияка, 

такой задира, каких и на свете ещё не бывало. 

На своём дворе не с кем драться, так он всё на чужой двор норовит. Цыплёнка увидит 

— за цыплёнком погонится. На курицу наскочит — от той только пух и перья летят. А с 

петухом по 

встречается — тут уж по всем петушиным правилам пойдёт бой. 

Всех кривоглазый задирает, а к нему попробуй-ка сунься! Чуть что — заорёт во всё 

горло: 

— Не тронь меня, не тронь! Не с вашего я двора! Не ваш я петух! Старухин! 

И бочком-бочком — к старухину дому. 

А старухе-то и самой надоел петух. Что ни день — прибегают к ней соседки. 

Одна кричит: 

— Уйми ты своего забияку! Он моему котёнку чуть глаз не выклевал! 
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Другая жалуется: 

— Твой петух мою наседку с яиц согнал! 

Третья чуть не плачет: 

— Налетел твой кривоглазый, цыплят распугал, кормушку опрокинул, воду разлил. 

Наконец не вытерпела старуха и говорит петуху: 

— Убирайся куда знаешь. Чтобы и духу твоего не было на моём дворе! 

Обиделся петух: 

— Ну что ж, и уйду! Думаешь, не проживу без тебя? 

Стал петух один жить. Днём по всему селу разгуливает, зёрна подбирает, ночью в стогу 

сена спит. 

Как-то раз на заре вышла лиса поохотиться. Видит — стоит в поле стог сена, а в стогу 

петух. Обрадовалась лиса, схватила петуха — и в лес, к своей норе. 

А в ту пору старухин сосед свою полосу боронил. Смотрит — бежит мимо лиса, а в 

зубах у неё петух. Поднял сосед палку — и за лисой. 

— Брось петуха! — кричит. — Брось петуха! 

Тут хитрый петух скосил на лису свой единственный глаз да и говорит ей: 

— Что ты терпишь, лиса? Ведь не в свое дело мужик нос суёт. Не его я петух! Старухин. 

Хотела было лиса остановиться, закричать на мужика, да раздумала, дальше побежала. 

А старухин сосед не отстаёт: 

— Отдай, рыжая, петуха! Отдай! 

И петух не унимается: 

— Что это ты, лиса! Он тебя ругает, а ты молчишь! Верно, он сам на меня, на чужого 

петуха, позарился! 

Не стерпела тут лиса. Повернулась к старухиному соседу и давай его бранить: 

— Ну чего привязался? Чего не в своё дело суёшься? Ведь не твой петух! Старухин. 

Сначала своих кур-петухов заводи, а потом на нас, честных лис, покрикивай! 

Так разошлась лиса, что и остановиться не может. Наконец вспомнила про петуха. 

Глянула — а его и след простыл. 

Смеются на поле люди: 

— Ну и петух! Вон как лису одурачил! 

Обида взяла лису. И поклялась она никогда больше с людьми не разговаривать. С тех 

пор как увидит лиса человека, отвернёт морду и прочь бежит.   
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Aplicēšana: 
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Ceturtdiena. 
Lasīt- un rakstīt pasmes:
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Konstruešana: 
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Оригами-петушок 

Самая простая схема петушка-оригами, рекомендованная детям от 5 лет. Они смогут 

полностью изготовить его своими руками. Модель универсальная и подходит для многих 

птиц – от воробьёв до сорок. Чтобы превратить заготовку-оригами в петуха, достаточно 

приклеить гребешок и бородку. Также можно украсить модель апликацией. 

 Пошаговая инструкция: 

Намечаем диагональ квадрата 15х15 см. Верхний и нижний угол сгибаем в середине. 

Переворачиваем модель. 

Складываем вдоль той же диагонали «горой». 

Располагаем длинным углом влево. 

Левую часть сгибаем по пунктиру. 

Хорошо проглаживаем складки. 

Раскрываем заготовку, как показано на рисунке. 

Делаем обратную складку, формируя хвост и туловище. 

Верхний угол правой части сгибаем по косой вправо и влево. С помощью обратной 

складки формируем клюв. 
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 Piektdiena 

Eksperimenti: 

 

 

Невидимые чернила 

Для проведения опыта вам 

понадобятся: половинка лимона, ватка, 

спичка, чашка воды, лист бумаги. 

 

 

1. Выдавим сок из лимона в чашку, 

добавим такое же количество воды. 

2. Обмакнём спичку или зубочистку с 

намотанной ватой в раствор лимонного 

сока и воды и напишем что-нибудь на 

бумаге этой спичкой. 

 

 

3. Когда "чернила" высохнут, нагреем 

бумагу над включённой настольной 

лампой. На бумаге проявятся 

невидимые ранее слова. 
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Krāsaini burbuļi 

 
Viens šāds eksperiments jums būs nepieciešams: 

 

 augļu sula;  

 saulespuķu eļļa;  

 2 putojošās tabletes;  

 dekoratīvs caurspīdīgs trauks. 

 

Pieredzes posmi: 
 

 
 

 

 

Jūs varat izveidot burbuļus ar izturīgāku apvalku, sajaucot ūdeni un trauku mazgāšanas 

līdzekļus kombinācijā 2: 1 + mazliet cukura. Ja jūs pievienojat glicerīnu, nevis cukuru, burbuļi 

sasniegs ļoti lieli izmēri. Pievienojot K. ziepju šķīdinātājs Pārtikas krāsa ļaus krāsainiem 

kvēlojošiem burbuļiem. 

 

https://gameasphalt.ru/lv/eksperimenty-s-rebenkom-v-domashnih-usloviyah-zanimatelnye/ 

 

 

 

 

https://gameasphalt.ru/lv/kuhonnyi-garnitur-uglovoi-formy-bolshih-nestandartnyh-razmerov-massiv-cveta/
https://gameasphalt.ru/lv/kak-myt-glyancevuyu-kuhnyu-chem-myt-plastikovuyu-kuhnyu-v-domashnih-usloviyah/
https://gameasphalt.ru/lv/eksperimenty-s-rebenkom-v-domashnih-usloviyah-zanimatelnye/
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Zimēšana: 

 

 
 

Как рисовать трубочкой. Кляксография. Нетрадиционная техника рисования. 

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

 

 

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

