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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: 3.nedēļa. 

Mēneša temats: "Svinam kopā". 

Nedēļas temats: "Ziemassvētku brīnums". 

 

Ziņa bērnam: Ziemassvētki ir ikgadēji svētki, kuros svin ziemas saulgriežus. 

 

Sasniedzamais rezultāts:  Aktīvi piedalās svētku svinēšanā. 

 

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. 

Rīta rosme, Lasīšanai, Eksperimenti, Idejas radošai darbībai, Darba lapas 

(matemātika, ABC) 
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Rīta rosme katru dienu. 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Sveiki tev 

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi) 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi) 

Varam (zīmēt) sākt! (plaukšķinām) 

 (Var "zīmēt", "līmēt", "dejot", "dziedāt", kas todien ieplānots, par to skaita) 

Labu rītu,bērni 

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) 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289453/sveiki-tev
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289450/
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Pirmdiena. 

 

Gaidām Ziemassvētkus: gatavojam eglīšu rotas no apelsīniem. 

Ziemassvētki būs tik skaisti, cik paši tos radīsim. Viens no veidiem, kā to 

panākt - pašu spēkiem gatavojot rotājumus eglītēm un dāvanu greznošanai.  

 

 

Ziemassvētki būs tik skaisti, cik paši tos radīsim. Viens no veidiem, kā to panākt - 

pašu spēkiem gatavojot rotājumus eglītēm un dāvanu greznošanai.  

Jums vajadzēs apelsīnus, ko sagriezt aptuveni 5 milimetrus biezās šķēlītēs. Tos 

kārto uz bieza papīra un liek žāvēties siltā vietā virs radiatora vai pie krāsns. Reizi 

dienā apelsīna šķēles ieteicams apgriezt. Žāvē, kamēr apelsīni pilnībā izkaltuši.  

Var žāvēt arī cepeškrāsnī aptuveni 30 grādos, nedaudz paverot cepeškrāsns durvis. 

Tad žāvē aptuveni diennakti vai kamēr apelsīna šķēles izkaltušas.  

Šādus dekorus var izmantot to dabiskajā krāsā vai arī nokrāsot, piemēram, zelta vai 

sudraba krāsā.  
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Eksperimenti 

Разные снежинки. 

На улице мороз и выпал легкий пушистый снег? Самое время, вооружившись 

лупой и темной ворсистой тканью (мы использовали пористую резину с 

бархатным покрытием), рассматривать всю красоту и многообразие снежинок. 

Если идет снег, то ловите снежинки на ткань. Если нет, то насыпьте тонким 

слоем и стряхните, чтобы на ворсе зацепилось немного снежинок, которые 

удобно будет рассматривать. 

 

 

 

Оказывается, не все они имеют вид плоских резных шестиугольников. Многое 

зависит от влажности воздуха и температуры. От -4 до -10 снежинки имеют 

вид игл, полых столбиков и сплошных призм, что мы и наблюдали с дочкой, 

ведь мороз на улице был -11. Количество снежинок в виде ажурных пластин 

было значительно меньше, ведь они образуются преимущественно при 

температуре выше -4 и ниже -10 по Цельсию. 

 

 

https://razvivash-ka.ru/zimnyaya-fizkultminutka-snezhinka/
https://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/Snezhinki.jpg


                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Цветная сосулька. 

Вдоволь насмотревшись на снежинки мы решили собственноручно вырастить 

цветную сосульку. Для этого толстой иглой делаем отверстие в донышке 

пустого тетра пакета и протягиваем в него нитку. Иглу выводим через боковую 

стенку и закрепляем нитку на узелок. Теперь подвешиваем нашу заготовку на 

улице и заливаем в пакет подкрашенную воду (для удобства используйте 

воронку). Если хотите сделать съедобную сосульку, то вместо воды возьмите 

сок. 

 

 

Вода вытекает через отверстие внизу и, спускаясь по нитке, капает на землю. 

Через какое-то время вода достаточно остывает и начинает примерзать к 

нитке. В результате получается длинная сосулька, толщина которой будет 

зависеть от ширины отверстия в донышке и температуры подливаемой в пакет 

воды. 

 

 

https://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2016/01/tsvetnaya-sosulka.jpg
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Idejas laikapavadīšanai:    
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Otrdiena. 

 

 

 

Ziemassvētki mežā - audio pasaka. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wCFWVlSoRH0 

 

 

Lasīšanai:  

   Сказка Морозко 

 
 

Живало-бывало,— жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы 

была дочка. 

Все знают, как за мачехой жить: перевернёшься — бита и недовернёшься — 

бита. А родная дочь что ни сделает — за всё гладят по головке: умница. 

 

Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь 

топила, избу мела - ещё до свету... Ничем старухе не угодишь - всё не так, всё 

худо. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wCFWVlSoRH0
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Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится—не скоро 

уймётся. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету сжить. 

 

- Вези, вези её, старик,- говорит мужу,- куда хочешь, чтобы мои глаза ее не 

видали! Вези её в лес, на трескучий мороз. 

 

Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. 

Запряг лошадь: 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

— Садись, мила дочь, в сани. 

 

Повёз бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. 

 

 
 

 

Девушка сидит под елью, дрожит, озноб её пробирает. 

 

Вдруг слышит - невдалеке Морозко по ёлкам потрескивает, с ёлки на ёлку 

поскакивает, пощёлкивает. Очутился на той ели, под которой девица сидит, 

 и сверху её спрашивает: 
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— Тепло ли тебе, девица? 

 

— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

 

Морозко стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощёлкивает: 

 

—  Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

 

Она чуть дух переводит: 

 

— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

Морозко ещё ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защёлкал: 

 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка? 

 

Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит: 

 

— Ой, тепло, голубчик Морозушко! 

 

Тут Морозко сжалился над девицей, окутал её тёплыми шубами, отогрел 

пуховыми одеялами. 
 

 
 

А мачеха по ней уж поминки справляет, печёт блины и кричит мужу: 

 

— Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить! 
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Поехал старик в лес, доезжает до того места, — под большою елью сидит его 

дочь, весёлая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около - 

короб с 

богатыми подарками. 

 

Старик обрадовался, положил всё добро а сани, посадил дочь, повёз домой. 

А дома старуха печёт блины, а собачка под столом: 

 

—  Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не 

берут. 

 

Старуха бросит ей блин: 

 

—  Не так тявкаешь! Говори: «Старухину дочь замуж берут, а стариковой 

дочери косточки везут...» 

 

Собака съест блин и опять: 

 

— Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не 

берут. 

 

Старуха блины ей кидала и била её, собачка - всё своё... 

 

Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идёт падчерица — в 

злате-серебре, так и сияет. А за ней несут короб высокий, тяжёлый. Старуха 

глянула - и руки врозь... 
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- Запрягай, старый хрыч, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес да 

посади на то же место... 

 

Старик посадил старухину дочь в сани, повёз её в лес на то же место, 

вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. 

 

Старухина дочь сидит, зубами стучит. 

 

А Морозко по лесу потрескивает, с ёлки на ёлку поскакивает, пощёлкивает, 

на старухину дочь поглядывает: 

 

- Тепло ли тебе, девица? 

 

А она ему: 

 

- Ой, студёно! Не скрипи, не трещи, Морозко... 

 

 

 
 

 

 

Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощёлкивать. 

 

- Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

 

- Ой, руки, ноги отмёрзли! Уйди, Морозко... 

 

Ещё ниже спустился Морозко, сильнее приударил, затрещал, защёлкал: 

 

- Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 
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- Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый Морозко! 

 

Рассердился Морозко да так хватил, что старухина дочь окостенела. 

 

 
 

Чуть свет старуха посылает мужа: 

 

- Запрягай скорее, старый хрыч, поезжай за дочерью, привези её в злате-

серебре... 
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Старик уехал. А собачка под столом: 

 

- Тяф, тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке 

косточки везут. 

 

Старуха кинула ей пирог: 

 

- Не так тявкаешь! Скажи: «Старухину дочь в златесеребре везут...» 

 

А собачка — всё своё: 

- Тяф, тяф! Старухиной дочери в мешке косточки везут... 

 

Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. 

 

Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мёртвая. 

 

Заголосила старуха, да поздно. 

 

 

Trešdiena. 
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Ceturtdiena. 
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Piektdiena. 
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