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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 iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu . 

Sasniedzamais rezultāts:  Stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā . Iepazīst 

latviešu tautas tradicionālajai kultūras raksturīgās dejas, dziesmas,zīmes, svētkus. 

Mācību jomu pamatprasmes:  

 
 Dabaszinātņu mācību joma 
o Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku.  

 

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


                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
o Spontāni iesaistās mākslinieciskā darbībā. 

 
 Matemātikas mācību joma 
o Praktiskā darbībā apkārtējā vidē izzina ģeometriskās figūras (riņķi, trijstūri, 

četrstūri) un telpiskus ķermeņus (lodi, kubu, piramīdu) un raksturo to formu.  

 
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
o Atpazīst Latvijas karogu.  

 
 Tehnoloģiju mācību joma 
o Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres 

īstenošanai no papīra un tekstilmateriāliem: līmējot savieno detaļas; plēš papīru pa 

līniju; loka papīru divās daļās, lai iegūtu sev vēlamo formu (kartīte); ar šķērēm 

izgriež vienkāršu formu siluetus.  

 
 Valodu mācību joma 
o Nosauc pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības, ko veic pats un citi.  

 
 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
o Pārvieto priekšmetus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem 

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

 

Caurviju prasmes 

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

 
 Jaunrade un uzņēmējspēja 
o Izrāda iniciatīvu. 

 
 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 
o Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 
 Pašvadīta mācīšanās 
o Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

 
 Pilsoniskā līdzdalība 
o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 
 Sadarbība 
o Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 
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Papildu informācija: 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, saskaņo vārdus teikumā. 

 Parāda Latvijas karogu un atpazīst himnu. 

 Vēro, klausās, spēlējas un iztēlojas; rada un īsteno 

 ideju sevi interesējošā mākslinieciskā darbībā. 

 Vēro dabā dažādas dabas parādības un nosauc tās, piemēram, lietus, sniegs, 

varavīksne, vējš. 

 Darbojas ar apaļiem un stūrainiem priekšmetiem, telpiskām figūrām. 

 Apgūst līmēšanas secību: uzklāj līmi uz līmējamā papīra, uzliek papīru uz 

pamatnes, piespiež. Iepazīst papīru, to burzot. 

 Tver un padod dažāda lieluma priekšmetus sadarbībā ar pieaugušo. 

 

Vecāku darbība: 

 Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, arī par savām 

emocijām un rīcību. 

 Atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus – karogu, ģerboni un himnu, 

mācās ar cieņu izturēties pret tiem. 

 Vēro, klausās un iztēlojas; rada un īsteno ideju daudzveidīgā mākslinieciskā 

darbībā. 

 Pievērš bērna uzmanību dabas parādībām, nosauc tās un aicina sajust ar 

dažādām maņām; palīdz īsi raksturot, piemēram, slapjš, skaļš. 

 Izvieto telpā apaļas un stūrainas formas priekšmetus un rosina iepazīt tos. 

 Sagatavo nepieciešamos materiālus papīra līmēšanai, burzīšanai, plēšanai, 

griešanai. Piedāvā bērnam problēmsituāciju, kurā būtu nepieciešams apgūt 

jauno prasmi. 

 Piedalās kustību aktivitātēs kopā ar bērnu, demonstrē paraugu, iedrošina un 

atbalsta bērnu. 
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Rīta rosme, Lasīšanai, Eksperimenti, Idejas radošai darbībai, Darba lapas 

(matemātika, ABC) 

Rīta rosme katru dienu. 

Dziesmiņa rīta rosmei:  

https://www.youtube.com/watch?v=5p_BjqnY1h8 

 

Labu rītu saulītei 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

 

Pirmdiena 

 
Zeme rīb, rati klaudz, 

Kas to zemi rībināja? 

Nu atbrauca Mārtiņdiena 

Deviņiem kumeļiem. 

 

Ai, Mārtiņ, vecpuisīt, 

Kam tu nāci rudenī? 

Rudenī lieli dubļi, 

Lietus dienas, tumšas naktis. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5p_BjqnY1h8
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289456/labu-ritu-saulitei
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Idejas radošai darbībai.  
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Otrdiena 

 

Sveicam svētkos! Pastāstiet arī jūs bērniem par Mārtiņiem! 

 

 

Nedēļu, kurā iekrīt 10. novembris, sauc par Mārtiņa nedēļu. 9. novembris ir 

Mārtiņa vakars, bet 10. novembris – pati Mārtiņa diena. Daudzi lielie un mazie 

bērni gatavojas Mārtiņdienas tirdziņiem skolās, masku gājieniem dārziņos, bet 

tai pat laikā tomēr nav īsti skaidrības par šo svētku nozīmi! Sūtām sveicienu 

jums visiem svētkos un aicinām pastāstīt bērniem par Mārtiņiem! 

     Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas 

un ziemas sākumu. Aprakstos par folkloru sastopami dažādi svētku nosaukuma – 

Mārtiņu vai Mārtiņdienas – skaidrojumi. Te jāņem vērā kāda sena tradīcija, kuras 

aizsākums meklējams 601. gadā pēc pāvesta Gregora I rīkojuma. Šai laikā katoļi  
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centās pagānu svētkus apvienot ar kristīgo svinamajām dienām, aizvietojot senos 

mītiskos nosaukumus ar kristīgās ticības svēto vārdiem (piem., Jānis, Pēteris, 

Mārtiņš u. c.). Tādēļ, skaidrojot jebkuru latviešu gadskārtu pēc nosaukuma, jābūt 

ļoti uzmanīgiem. 

     Nepārprotami ir tas, ka gadskārtu svinamās dienas vienmēr ir bijušas ciešā 

sakarā ar zemkopju darba secību, kuru noteica attiecīgā gadalaika dabas apstākļi. 

Mārtiņi noslēdza garu un smagu darba posmu, kurš sākās ap Jēkabiem ar rudzu 

pļauju un tad turpinājās pēc Miķeļiem, padarot atlikušos rudens darbus, kamēr 

zeme nav aizgājusi pie miera. 

     Līdz Mārtiņiem bija jābeidz rudens aršana un kulšana, lai nosvinētu arī 

apkūlības. Pēc Mārtiņiem beidzās arī pieguļas un ganu laiks. Par darbiem, kas 

jāpadara līdz Mārtiņiem, stāsta daudzi latviešu ticējumi. 

     Līdz Mārtiņiem jāapar zeme, jo pēc Mārtiņdienas tā dodas atpūtā, ja to traucē 

miera periodā, tad nākamajā gadā nav gaidāma nekāda raža. Pēc Mārtiņdienas 

nejāj pieguļā, jo tad zirgus plēš vilki, kam šai laikā atļauts darīt, ko grib. 

     Arī par laika vērojumiem Mārtiņdienā stāsta daudzi ticējumi. Piemēram, ja 

Mārtiņos sniegs uz jumtiem, būs gara ziema. Ja Mārtiņdiena ir miglaina, tad ziema 

būs silta. 

     Dainās Mārtiņu galdā minēti plāceņi, medus, alus, dažādi gaļas ēdieni un, 

protams, Mārtiņu gailis. Daudzinātā Mārtiņu zoss ir vairāk raksturīga ģermāņu 

tautu Mārtiņdienas mielastos. 

     Mārtiņdienai raksturīga arī zīlēšana, kad jaunās meitas varēja uzzināt sava 

nākamā vīra izskatu. Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni, 

kuri turpinājās līdz pat Ziemsvētkiem un beidzās Meteņos. 
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Eksperimenti. 
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Trešdiena 

 

 
Idejas brīvā laika pavadīšanai. 
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Mārtiņdienā ģimene var sanākt kopā un tumšos vakarus pavadīt aizrautīgās nodarbēs. Bērniem 

ies pie sirds, ja vecāki gatavosies kopā ar viņiem, sarūpējot atbilstošas dekorācijas un gardumus 

svētku galdam. 

- Uzaicini bērnu talkā veidot pīrādziņus. Ļauj mazajiem pirkstiņiem aizlipināt ciet pīrāga apaļo 

vēderu un noziest to ar sakultu olu, lai spīd. Mīklas mīcīšana un pīrāgu cepšana trenē pirkstu sīko 

muskulatūru, kas svarīga valodas attīstībai. Nebaidies, ka bērns "nošmulēsies" ar miltiem – tas 

pieder pie lietas pīrāgu cepšanā! 

 

- Ja izdodas atrast atbilstošu cepumu veidni, kopā veidojiet cepumus gaiļa formā. Dainas vēsta, 

ka vēsturiski Mārtiņu galdā tika celti plāceņi, medus, alus, dažādi gaļas ēdieni un, protams, 

izdaudzinātais Mārtiņdienas gailis. Šur tur tautasdziesmās minēta arī zoss. Kamēr veidojat 

cepumus, stāsti mazajam par paražām. 

- Gaidot Mārtiņdienu, lielākie bērni var mācīties tautasdziesmas. Tas ir vienlaikus labs veids, kā 

izzināt latviešu tautas tradīcijas. 

- Kā lieliem, tā maziem jauka nodarbe – vasarā salasīto akmentiņu vai gliemežvāku dekorēšana 

ar dažādām latvju zīmēm. 

- Ar pašiem mazākajiem var veidot gaili, uzlīmējot uz papīra loksnes dažādas rudens lapas, kas 

salasītas dārzā vai pagalmā un pirms tam nospiestas starp grāmatas lapām. Gaili var arī zīmēt vai 

veidot aplicēšanas tehnikā, asti dekorējot ar krāsainām papīra strēmelītēm vai dzijas 

pavedieniem. 

- Dodieties kopā pastaigās, vērojot dabu un pārrunājot Mārtiņdienas paražas, kas tika koptas 

senatnē. Pārrunājiet laikapstākļus – par tiem Mārtiņdienā stāsta daudzi ticējumi. Piemēram: 

 Ja Mārtiņos sniegs uz jumtiem, būs gara ziema; 

 Ja Mārtiņdiena ir miglaina, tad ziema būs silta; 

 Ja Mārtiņdiena jauka un skaidra, tad ziemā būs liels sals; 

 Ja Mārtiņdienā salst, tad ap Ziemassvētkiem būs silts laiks. 

- Mārtiņos novērotās dabas norises var fiksēt burtnīcā un pēcāk pārliecināties, vai ticējumi 

piepildās. 

 

https://www.delfi.lv/temas/martindiena
https://www.delfi.lv/temas/martindiena
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Ceturtdiena 
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Piektdiena 
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https://raskraski.link/poisk-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA/raskraska-1-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
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