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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 

 

Decembris 

2.nedēļa 

 

Mēneša temats: "Svinam kopā" 

Nedēļas temats: "Visiem mīļa ziemiņa." 

Ziņa bērnam:  Ziemas sākums. Veidot interesi par dabas parādības ziemā. 

Sasniedzamais rezultāts:  

Izzināt raksturīgākās dabas parādības ziemā un rosināt pastāstīt par to. 

Vērtības un tikumi:  

 Dzīvība 

 Daba 

 Darbs 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Laipnība 

 Līdzcietība 

 Cientība 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma  

Nosauc novērotās dabas parādības, piemēram, lietus, sniegs, varavīksne, vējš. (1. posms) 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Rada skaņas ar dažādiem skaņu rīkiem. (1. posms) 

 

 Matemātikas mācību joma 

 Praktiskā darbībā atlasa priekšmetus pēc kopīgām un atšķirīgām pazīmēm. (1. posms) 

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

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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Vēršas pēc palīdzības pie pieaugušā ikdienas situācijās; pieņem palīdzību. (1. posms) 

 

 Tehnoloģiju mācību joma 

 Satver sīkus priekšmetus un veic darbības ar tiem. (1. posms) 

 

 Valodu mācību joma 

Vārdos vai neverbāli pauž emocijas. (1. posms) 

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

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

 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

 Izrāda iniciatīvu. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana  

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

 

 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. 

 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

Atbild uz jautājumiem. 

Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. 

Stāsta par savu radošo procesu. 

Novelk apģērbu un apavus ar pieaugušā palīdzību. 

Nosauc pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības, ko veic pats un citi. 

Vēro un saskata izmaiņas dabā atšķirīgos gadalaikos. 

  

Vecāku darbība: 

Pārrunā ar bērnu darba ieceri, plāno procesu un rezultātu ,atbalsta bērna ieceri. 

Rosina radoši attēlot novēroto un pastāstīt par radošo darbu. 

Paredz bērnam laiku darboties individuālā tempā, izmēģināt vairākas reizes, kamēr izdodas, 

uzslavē par uzmanību un mērķtiecību. Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam pārvietot 

priekšmetus dažādos veidos. 

Organizē pastaigas un vērojumus dabā dažādos gadalaikos. 
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Piedāvā attēlus, video un audio ierakstus bērna pieredzes paplašināšanai. 

Piedāvā materiālus pētīšanai un radošajai darbībai. 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

*** 

Mēs gājām, gājām, gājām, (Ar pirkstiem “ tipiņa” pa ķermeni virzienā uz leju.) 

Līdz aizgājām no mājām; 

Mēs nācām, nācām, nācām, ( Ar pirkstiem “ tipina ” atpakaļ.) 

Uz mājām atnācām! 

(B.Brice) 

 

*** 

Rūķītis pa mežu iet, (Soļo uz vietas) 

Galvā sārtu mici liek, ( Ar rokām virs galvas rāda rūķi cepuri) 

Iet un skaita eglītes,  ( Ar pirkstu ritmiski rāda iedomātās svecītes) 

Kuru zaros svecītes. 

(B.Brice) 
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Pirmdiena 

Idejas radošai darbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīšanai 

Stāsts par ziemu "Ziemas nakts". 

Nakts iekrita mežā. 

Sals pieskaras biezu koku stumbriem un zālēm, un pārslās nokrīt gaiši sudrabaina sūna. Spilgtas 

ziemas zvaigznes redzami un nemanāmi izklīda tumšās augstās debesīs. 
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Kluss, bez skaņas ziemas mežā un mežā sniegotās glades. 

Bet pat aukstajās ziemas naktīs slēptā dzīve mežā turpinās. Sasalušais zars saspieda un salauza - 

tas skrēja zem kokiem, maigi atlecot, zaķis. Kaut kas iesaucās un pēkšņi drausmīgi iesmējās: 

pūce kaut kur iekliedzās. Vilki sauca un apklusa. 

Sniega dimanta galdautā, atstājot celiņu modeļus, skrien gaiši glāstus, seski medī peles, un pūces 

klusi lido pāri sniegputeņiem. 

Tāpat kā pasakains sargs, uz neapbruņotas kuces sēdēja lielagalvaina pelēka pūce. Nakts tumsā 

viņš viens pats dzird un redz, kā ziemas mežā staigā no cilvēkiem paslēptā dzīve. 

Eksperimenti  

http://www.tavika.ru/2015/12/salt-elka.html 

Otrdiena 

Idejas radošai darbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tavika.ru/2015/12/salt-elka.html
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Lasīšanai 

 https://www.winter.lv/lat/ziemassvetku_dziesmas_pasakas/ziemassvetku_pasakas/5960.html 

Eksperimenti  

https://razvivash-ka.ru/zimnie-opyty-dlya-detej/ 

Trešdiena 

Idejas radošai darbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīšanai 

https://vit-vladimir.ru/lv/zimnie-skazki-dlya-detei-2-3-let-zimnie-skazki-dlya-detei/ 

Eksperimenti  

https://razvivash-ka.ru/zimnie-opyty-dlya-detej/ 

https://www.winter.lv/lat/ziemassvetku_dziesmas_pasakas/ziemassvetku_pasakas/5960.html
https://razvivash-ka.ru/zimnie-opyty-dlya-detej/
https://vit-vladimir.ru/lv/zimnie-skazki-dlya-detei-2-3-let-zimnie-skazki-dlya-detei/
https://razvivash-ka.ru/zimnie-opyty-dlya-detej/
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Ceturtdiena  

Idejas radošai darbība 

 

 

 

 

Lasīšanai 

https://vit-vladimir.ru/lv/zimnie-skazki-dlya-detei-2-3-let-zimnie-skazki-dlya-detei/ 

Visi eži miegā, 

Visi lāči sniegā. 

Visas peles alās, 

Klusums malu malās. 

Zivis guļ zem ledus, 

Bites tur, kur medus. 

Brūnaliņas kūtī, 

Leduspuķes rūtī. 

 

Eksperimenti  

https://razvivash-ka.ru/zimnie-opyty-dlya-detej/ 

 

https://vit-vladimir.ru/lv/zimnie-skazki-dlya-detei-2-3-let-zimnie-skazki-dlya-detei/
https://razvivash-ka.ru/zimnie-opyty-dlya-detej/
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Piektdiena  

Idejas radošai darbība 

 

 

 

 

 

 

 

Lasišanai 

https://www.mammamuntetiem.lv/grutnieciba/grutniecibas-norise/23209/ruku-pasaka-

bagats-ir-tas-kuram-plasaka-gaisaka-milosaka-sirds 

Eksperimenti  

https://razvivash-ka.ru/zimnie-opyty-dlya-detej/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.mammamuntetiem.lv/grutnieciba/grutniecibas-norise/23209/ruku-pasaka-bagats-ir-tas-kuram-plasaka-gaisaka-milosaka-sirds
https://www.mammamuntetiem.lv/grutnieciba/grutniecibas-norise/23209/ruku-pasaka-bagats-ir-tas-kuram-plasaka-gaisaka-milosaka-sirds
https://razvivash-ka.ru/zimnie-opyty-dlya-detej/
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Brīvdienās aizdedzam otro Adventes sveci: par ticību! 
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Darba lapas 
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