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                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

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 
 

Novembris 

2.nedēļa 

Mēneša temats: Panti, dziesmas, pasakas  

Nedēļas temats: Kur tu teici, gailīti? 

Ziņa bērnam: Tautas dziesmas un pasakas var nodot citiem ar valodu, mīmiku un kustībām. 

Sasniedzamais rezultāts: Ieinteresēti klausās un aktīvi piedalās pasaku, skaitāmpantu, 

tautasdziesmu u.c. skandēšanā. 

Vērtības un tikumi 

 Daba 

 Ģimene 

 Latvijas valsts 

 Uzņēmība 

 Atbildība 

 Laipnība 

 Drosme 

 

 

 

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  

Praktiskā darbībā iepazīst no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotus priekšmetus. (1. 

posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma  

Izmanto dažādas līnijas, laukumus, formas un krāsas radošajā darbā. (1. posms) 

Brīvi kustas mūzikas pavadījumā. (1. posms) 

 Matemātikas mācību joma  

Atšķir priekšmetu apaļas un stūrainas formas apkārtējā vidē. (1. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma  

Atpazīst Latvijas karogu. (1. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma  

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. (1. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

Veic ar personīgo higiēnu saistītas darbības pieaugušo uzraudzībā. (1. posms) 

 Valodu mācību joma  

Ieklausās tekstā, reaģē uz to ar emocijām, darbību un valodu. (1. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes  

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. 
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 Pilsoniskā līdzdalība  

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

 Sadarbība  

Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:   

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

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Vēro apkārtnē valsts karogu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Patstāvīgi zīmē un glezno dažādas 

formas laukumus, veidodažādas formas un fakturē tās. 

Dabaszinātņu mācību joma: Aplūko, tausta priekšmetus, kuri izgatavoti no plastmasas, papīra,  

akmens, koka. 

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

Tehnoloģiju mācību joma: Ar vienas rokas pirkstiem pietur papīru, ar otras rokaspirkstiem plēš 

papīru strēmelēs. 

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 

citosradošajos darbos. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Aicina izmantot radošajā darbībā 

dažādus mākslinieciskāsizteiksmes līdzekļus (pamatkrāsas, triepiens, laukums, forma,līnija,  

punkts). 

Dabaszinātņu mācību joma: Piedāvā bērnam darboties ar dabas materiāliem unpriekšmetiem,  

kuri izgatavoti no dažādiem materiāliem. 

Matemātikas mācību joma: Aicina šķirot apaļas un stūrainas formas priekšmetus, 
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piemēram,stūrainos likt kastītē, apaļos – bļodiņā. 

Tehnoloģiju mācību joma: Darbojas kopā ar bērnu, stāsta, ko dara, un palīdz, janepieciešams.  

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Seko, kā bērns ievēro iepriekš pārrunātos 

higiēnas noteikumus. 

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: 

LAPSA, GAILIS UN RUBENIS. 

 Lapsa reiz iegājusi mājās un nozagusi lielu gaili, paņēmusi viņu zobos un pa pļavu taisni 

skrējusi uz mežu projām. Uz bērza sēdējis rubenis. Viņš, ieraudzījis lapsu ar gaili mutē, 

iesaucies: «Vai, kur tev liels gailis, kā kumeļš, ko tu nes viņu, labāk kāp mugurā, lai viņš nes 

tevi.» Lapsa ar gribējusi kāpt mugurā un attaisījusi zobus vaļā, tā — spudūgs! — gailis laukā un 

kokā augšā pie rubeņa klāt, Gailis rubenim par to ļoti pateicies. No tās reizes viņi palikuši lieli 

draugi un gandrīz arī vienādā izskatā, un tādi viņi vēl esot šo baltu dienu. 

Eksperimenti: 

https://www.odevaika.ru/blog/287018/8-osennikh-eksperimentov-dlya-detey/ 

Otrdiena 

Idejas laika pavadīšanai: 

https://www.odevaika.ru/blog/287018/8-osennikh-eksperimentov-dlya-detey/
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Lasīšanai: 

SUNS, KAĶIS UN GAILIS. 

 (S uns, kaķis un gailis strīdējušies, kurš visgardākais ēdiens pasaulē. Kaķis teicis: «Nekas nav 

gardāks par maizi un pienu. Peles gan gardākas, tik tās grūti noķert.» Gailis teicis: «Piens un 

peles tīrais nieks. Putraimi un mieži ir pavisam cita lieta!» Suns: «Jūs runājat kā mazi bērni. 

Visgardākais pasaulē ir un paliek kauli ar smadzenēm.» Strīdu par gardāko ēdienu viņi vēl tagad 

neesot nobeiguši. 

Eksperimenti: 

https://pustun chik.ua/online-school/inventions/osennie-eksperimenti-dlya-detey 

Trešdiena  

Idejas laika pavadīšanai: 

  

https://pustunchik.ua/online-school/inventions/osennie-eksperimenti-dlya-detey
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Lasīšanai: 

GAILIS UN PILE. 

 Gailis noskatījies, ka pīle lēni un smagi čāpojusi uz ezermalu. Par to nu viņš pīli piezobojis: «Tu 

nu gan, kā redzams, dancot nemaz neesi mācījusies!» Drīz pēc tam ezermalā gaiļa tuvumā viens 

šāvis ar plinti. Gailis nojrailēm pacēlies spārnos un laizdamies iekritis ezerā. Ūdenī gailim klājies 

ļoti slikti, viņš tik tikko varējis kustēties uz krasta pusi. Pīle, nu veikli peldēdama, pienākusi 

gailim klāt un sacījusi: «Tu nu gan nemaz neesi peldēt mācījies.» 

Eksperimenti: 

https://pustun chik.ua/online-school/inventions/osennie-eksperimenti-dlya-detey 

Ceturdiena 

Idejas laika pavadīšanai: 

  

Lasīšanai: 

GAILĪTIS UN VISTIŅA IET RIEKSTOT. 

 Reiz gailītis un vistiņa gāja riekstot uz riekstu kalnu. Aizgājuši, gailītis uzkāpis kokā un 

purinājis. Vistiņa stāvējusi apakšā. Gailītis kā purinājis, tā iepurinājis vistiņai riekstu acī. Vistiņa 

bļāvusi un skrējusi pie kunga sūdzēt. Kungs prasa vistiņai: «Kas tev iemeta riekstu acī?» 

«Gailītis purināja un iepurināja.» Kungs saka, lai gailītis iet pie kunga. Gailītis atnāk, kungs 

pretī: «Kāpēc tu iepurināji vistiņai riekstu acī?» «Jā, lazda kustējās, un rieksts iekrita vistiņai 

acī.» Kungs saka, lai lazda iet pie kunga. Lazda atnāk. Kungs pretī: «Kāpēc tu kustējies?» «Jā, 

kaza manu mizu grauza.» «Sauc kazu šurp!» Kaza atnāk. Kungs pretī: «Kāpēc tu krimti lazdai 

mizu?» «Jā, gans mani negana.» «Sauc to ganu šurp!» Gans atnāk, kungs pretī: «Kāpēc tu negani 

kazu?» «Jā, saimniece man solīja raušus, bet neiedeva.» «Sauc to saimnieci šurp uz muižu!» 

Saimniece atnāk, kungs pretī: «Kāpēc tu neiedevi raušus ganam?» «Es jau būtu iedevusi, bet 

cūka bija izēdusi tukšu abru!» Kungs atmeta ar roku un teica: «Lai cūka zina par vistas aci!» 

 

https://pustunchik.ua/online-school/inventions/osennie-eksperimenti-dlya-detey
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Eksperimenti: 

https://pustun chik.ua/online-school/inventions/osennie-eksperimenti-dlya-detey 

Piektdiena 

Idejas laika pavadīšanai: 

        

              

Lasīšanai: 

KĀ GAILIS ASTI DABŪJIS. 

Sensenos laikos gailim bijusi tāda pate kā vistai. Bet tad izčelies zvēru karš, kur meža zvēri – 

lācis, vilks un lapsa – cīnījušies pret mājdzīvniekiem – suni, kaķi un gaili. Gribējuši noskaidrot, 

kurš stiprāks – meža zvēri vai mājdzīvnieki. 

Zvēru karā par ieročiem tika izmantoti asi nagi un zobi, bet bet gailim tādu nebija, tāpēc gaiļa 

vienīgais ierocis bijusi žagaru bunte, kas uzsieta uz muguras. 

Nav īsti zināms, kurš uzvarējis šajā karā, bet gailis parādījis sevi kā varenu un drosmīgu cīnītāju. 

No tās reizes gailim ir tik krāšņa aste. (Latviešu tautas teika) 

 

 

 

 

 

https://pustunchik.ua/online-school/inventions/osennie-eksperimenti-dlya-detey
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Eksperimenti: 

 Mācieties jaukt krāsas!                                              Izveidojiet savu fermu vai pilsētu! 
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Darba lapas 
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