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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: 2. nedēļa 

Mēneša temats: "Svinam kopā!" 

 

Nedēļas temats: "Visiem mīļa ziemiņa." 

 

Ziņa bērnam: Svētkus var svinēt kopā. 

Sasniedzamais rezultāts:  Piedalās pieaugušā organizētās darbībās kopā ar citiem. 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Praktiskā darbībā iepazīst un nosauc no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotu priekšmetu 

īpašības.  

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Piedalās gadskārtu svētku svinēšanā.  

 

 

 

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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 Matemātikas mācību joma 

o Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus.  

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Atšķir raksturīgākās emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes).  

 

 Valodu mācību joma 

o Vārdiski vai ar darbību vēršas pie citiem, lai izteiktu savu vajadzību.  

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod, ripina, velk, stumj, met.  

 

Tehnoloģiju mācību joma 

 Rada telpisku konstrukciju, kombinē dažādus materiālus un to sastiprināšanas paņēmienus.  

 

 

 

Caurviju prasmes: 

 Digitālās prasmes 

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

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja  

o Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību.  

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

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

 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Mācās paveikt uzticēto pienākumu.  

 

 Pilsoniskā līdzdalība  

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

 

 Sadarbība 

o Mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību. 
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Papildu informācija: 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:  

Uzklausa citus, iesaistās sarunā. 

Dzied tautasdziesmas, piedalās rotaļās, dejās, gatavojas gadskārtu svētkiem un piedalās to 

svinēšanā. 

Pārvieto priekšmetus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem nosacījumiem: tver, 

padod, ripina, velk, stumj, met, sper. 

Apkārtnē, attēlos, filmās un citur vēro dažādus cilvēkus un viņu emocijas. Ar mīmiku un žestiem 

atdarina novērotās emocijas. 

Darbojas ar priekšmetiem, kuri izgatavoti no plastmasas, papīra, akmens, koka (kārto, savieno, 

izliek dažādas formas). 

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

aiz, pie, blakus. 

Eksperimentē ar materiālu sakārtošanu un sastiprināšanu, darbojoties ar dažādu veidu (vienlaikus 

ne vairāk kā diviem) materiāliem. 

 

Vecāku darbība: 

Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju. 

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

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

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

Ikdienas situācijās nosauc savas emocijas un paskaidro, kāpēc tā jūtas. Jautā bērnam par viņa 

izjūtām: Kā tu juties? 

Piedāvā darboties ar dažādiem priekšmetiem, kuri izgatavoti no plastmasas, papīra, akmens, 

koka. 

Piedāvā dažādas rotaļas, piemēram, meklēt, kur atrodas kāds priekšmets. 

Piedāvā dažādus materiālus, rosina izzināt to īpašības un savienojamības iespējas. Rosina veidot 

bērna izvēlēta objekta, piemēram, pils, konstrukciju. 
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Rīta rosme, Lasīšanai, Eksperimenti, Idejas radošai darbībai, Darba lapas 

(matemātika, ABC) 

 

Rīta rosme katru dienu. 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Saulīte jau logā 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 

laiks ir atmosties (berzējam acis) 

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

strautā mazgāties! (mazgājamies) 

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 

 

Labrīt, labrīt 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289471/labrit-labrit
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Pirmdiena. 

 

Svētku laikā dažādus pastas veidus iespējams izmantot ne 

vien  gardu maltīšu pagatavošanai, bet arī radošām nodarbēm. 
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 “Dobeles dzirnavnieks” piedāvā 5 idejas vienkārši un ātri pagatavojamiem eglītes 

rotājumiem, kas būs pa spēkam ikvienam ģimenes loceklim – mazākajiem tie ļaus 

attīstīt pirkstu veiklību, bet pārējie varēs priecāties par kopā pavadīto laiku un 

krāšņi rotāto eglīti.  

 

Dekoru izgatavošanai nepieciešama dažādas formas pasta, stipra aukla un karstā 

līme. Nopūšot dekorus ar krāsas aerosolu, iespējams izcelt pastas faktūru un panākt 

īpaši greznu rotājumu izskatu. 

 

Zvaigzne 

Sastāvdaļas: 10 Penne rigate makaroni, karstā līme, aukla rotājuma izgatavošanai 

(45 cm) un rotājuma iekāršanai eglē (20 cm). 

 

Gatavošana:  

    1. Zvaigznes starus veido, Penne rigate formas pastu ar karsto līmi salīmējot pa 

pāriem (izveidojot piecus atsevišķus pārus). 

    2. Gatavos staru pārus novieto uz galda vertikāli vienu otram blakus un no 

kreisās puses līkločveidā caur katru makaronu caurvij auklu. Kad aukla izvērta 

caur pēdējo pāri, galus sasien stingrā mezglā.  

    3. Iegūto zvaigznes formu ar karsto līmi nostiprina staru savienojumu vietās.   

    4. Īsāko auklu caurvij vienam no zvaigznes stariem un sasien tik garu, cik 

nepieciešams.  

    5. Nokrāso.  

 

Auseklis 

Sastāvdaļas: 8 Penne rigate makaroni, aukla rotājuma izgatavošanai (40 cm) 

un  iekāršanai eglē (20 cm). 

 

Gatavošana:  

    1. Ausekli veido no Penne rigate formas pastas līdzīgi kā zvaigznes rotājumu – 

pastu salīmē pa pāriem, izveidojot četrus atsevišķus pārus. 

    2. Gatavos staru pārus novieto uz galda vertikāli vienu otram blakus un no  
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kreisās puses līkločveidā caur katru makaronu caurvij auklu. Kad aukla izvērta 

caur pēdējo pāri, galus sasien stingrā mezglā. Šim rotājumam nav nepieciešama 

formas nostiprināšana ar karsto līmi.  

    3. Īsāko auklu caurvij vienam no stariem un sasien tik garu, cik nepieciešams.  

    4. Nokrāso. 

 

  

Gliemežvāku sniegpārsla  

Sastāvdaļas: 11 Conchiglie rustiche makaroni, karstā līme, aukla rotājuma 

iekāršanai eglē (20 cm). 

 

Gatavošana:  

    1. Piecus Conchiglie rustiche formas makaronus kārto aplī tā, lai stūrīši centrā 

saskaras. Saskaršanās vietās un centrā makaronus stiprina ar karsto līmi. Ļauj līmei 

sacietēt. 

    2. Kad rotājuma pirmā kārta ir ieguvusi stingrību, centrā iepilda karsto līmi un 

ievieto vēl trīs makaronus. Kad līme sacietējusi, arī otrā rotājuma pusē ar karsto 

līmi centra daļā iestiprina trīs makaronus, līmējot pretēji pirmās kārtas makaronu 

virzienam.  

    3. Ar karsto līmi piestiprina rotājuma auklu tik garu, cik nepieciešams.  

    4. Nokrāso.   

 

Sniegpārsla 

Sastāvdaļas: 10 Cornetti rigati makaroni, karstā līme, aukla rotājuma izgatavošanai 

(45 cm) un iekāršanai eglē (20 cm). 

 

Gatavošana:  

    1. Desmit Cornetti rigati radziņu formas makaronus uzvij uz auklas, makaronus 

kārtojot pamīšus – vienu ar radziņiem uz augšu, otru uz leju.  

    2. Kad visi uzvītie makaroni sakārtoti, stingri sasien auklas galus un ar karsto 

līmi stiprina makaronu savienojumu vietas.  

    3. Īsāko auklu apvij kādā no pastas savienojuma vietām un sasien tik garu, cik 
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nepieciešams.  

    4. Nokrāso. 

  

Puzurs 

Sastāvdaļas: 12 Rigatoni rigate makaroni, aukla rotājuma izgatavošanai (40 cm) un 

rotājuma iekāršanai eglē (20 cm). 

 

Gatavošana:  

    1. Caur trīs Rigatoni rigate makaroniem izvij auklu un stingri sasien mezglu, 

iegūstot pirmo trijstūri un atstājot vienu auklas galu aptuveni 35 cm garu.    

    2. Sagatavoto trijstūri novieto uz galda. Uz brīvā auklas gala uzver vēl divus 

makaronus un auklu piesien pie iepriekš sagatavotā trijstūra labās malas.  

    3. Atkārto 2. soli, veidojot trijstūrus virzienā uz labo pusi, līdz uzvērti 

vienpadsmit makaroni un izveidoti pieci trijstūri.  

    4. Divpadsmito makaronu uzver uz auklas un stingri sasien ar pirmā trijstūra 

sieto mezglu. Nogriež auklu. 

    5. Ar auklu, kas paredzēta rotājuma iekāršanai eglē, veido puzura apakšējo daļu 

– divas malējo trijstūru brīvās virsotnes sasien.  

    6. Nokrāso.  

 

 

 

Lapsa māca vilku zvejot. 

 
Reiz ziemā kāds vīrs veda uz mājām zivis. Lapsa saodusi zivju smaku domā: 

“Nolikšos uz ceļa un izlikšos par beigtu.” 

Lapsa noguļas uz ceļa un zemnieks, viņu ieraudzījis, priecājās: “Nu būs manai 

sievai silta kažoka apkakle!” 

 

Zemnieks paņem lapsu, ieliek vezumā un brauc tālāk. Bet lapsa ņem nu tikai un 

sviež zivis ārā. Beidzot pati ar izlec, salasa kopā un aiznes pie siena kaudzes. 

Vilks izsalcis iet garām un prasa, kur šī dabūjusi zivis? Lapsa stāsta, ka izzvejojusi 

no āliņģa. Vilks, izsalcis būdams, prasa, lai parādot šim ar’. Lapsa aizved vilku uz 

upi un saka, lai bāžot asti āliņģī, līdz beidzot aste iesalst. 
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Te nāk sieva ūdeni smelt, ierauga vilku un sāk saukt pēc palīga. Vilks izbīstas, 

raujas ārā un norauj asti. Nu vilkam jāskrien projām bez astes un bez zivim. 

 

L.Zēberga Talsos, A.Bērzkalnes krājumā. 
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Otrdiena. 

 

Eksperimenti 

Иней на бутылке. 

Продолжая разговор о свойствах смеси из соли и льда создайте вместе с 

ребенком иней на вашей кухне. Для этого в непрозрачной ёмкости смешайте 

соль со снегом или с дробленым льдом (мы использовали кусочки, которые 

намерзли на внутренних стенках морозильной камеры) и оставьте на блюдце 

с небольшим количеством воды. 

Через некоторое время на поверхности банки появится густой слой инея, а 

вода на блюдце превратится в лед. И все это в теплом помещении. 

 

 

 

Если вы загляните внутрь бутылки, то увидите, что снег растаял. При этом 

температура жидкости очень низкая, меньше 0. Из-за этого на наружную 

поверхность бутылки оседает водяной пар, находящийся в окружающем 

воздухе (конденсируется) и тут же замерзает, превращаясь в иней. Замерзает 

и вода в блюдце, образуя ледяную корку. Этот опыт наглядно демонстрирует, 

как образуется иней на деревьях, когда при высокой влажности воздуха резко 

снижается температура. 

https://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/opyt-so-ldom-inej.jpg
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Кроме того, этим свойством соли и льда пользуются для быстрого охлаждения 

напитков перед подачей на стол. 

 

Дождь в банке 

Лед поможет нам продемонстрировать ребенку круговорот воды в природе. 

Для этого нальём на дно 3 литровой банки горячей воды, закроем её крышкой, 

а сверху поставим блюдце с кубиками льда. Для наглядности можете на 

верхнюю часть банки приклеить солнышко. 

 

 

 

Нагретая тем или иным способом вода испаряется, превращаясь в газ, и 

поднимается вверх, образуя облако водяного пара. Там оно остывает и 

конденсируется, переходя из газообразного состояния в жидкое (поднимите 

блюдце и посмотрите — сколько капель висит на крышке). Когда воды 

собирается достаточно много, она проливается на землю в виде дождя, что мы 

и видим по стекающим капелькам. 

 

https://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/opyt-dozhd.jpg


                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Trešdiena. 
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Lasīšanai:  

Сосульки — Пляцковский М.С. 
 

Короткая история о том, как воробей давал совет расстроенным сосулькам. 
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— Эй, ледяные сосульки, отчего это вы плачете? — спросил любопытный 

Воробей, у которого было отличное настроение. 

— Мы плачем от страха, — ответили сосульки. 

— А чего вы боитесь? 

— Ах, — вздохнули маленькие ледышки. — Ведь если мы сорвёмся с крыш, 

то обязательно разобьёмся… 

Глупый воробьишка почесал клювом под крылышком и посоветовал: 

— Научитесь летать — тогда всё будет в порядке! 

Почирикал — и упорхнул. Легко ему давать советы. 

Только разве ледяные сосульки могут научиться летать? 

 

 

 
 

 

 

А если бы вправду летали и задевали друг дружку, вот звону было бы в небе! 

И тогда над крышами, над деревьями, над полями и лесами звучала бы 

весёлая ледяная песенка! 
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Ceturtdiena. 
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Piektdiena. 
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