
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: Visi gaida Ziemassvētkus. Kopīgi rīkot svētkus nozīmē tos plānot, svinēt un 

pēc svētkiem visu sakārtot. 

 

Sasniedzamais rezultāts: Aktīvi piedalās svētku plānošanā, rīkošanā un svinēšanā, izsakot 

savus ierosinājumus, uzklausot un pieņemot citu domas.  

Mācību jomu pamatprasmes 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Dzied individuāli atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam ar pavadījumu un bez 

tā. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, 

aiz, blakus, pa labi, pa kreisi. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Patstāvīgi ģērbjas un seko līdzi sava apģērba kārtībai, apzinās laikapstākļu 

ietekmi uz apģērba izvēli. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Tur un pareizā satvērienā lieto rakstāmpiederumus un darbarīkus. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

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

emocijām un rīcību. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes 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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o Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā, izvēloties darbības veidu 

atbilstoši situācijai: tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper. (3. posms) 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Novēro debess ķermeņus, stāsta par novēroto. (3. posms) 

Caurviju prasmes 

  Digitālās prasmes 

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

  Jaunrade un uzņēmējspēja 

 Izrāda iniciatīvu. 

 Izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai. 

  Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

  Pašvadīta mācīšanās 

 Darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības. 

  Pilsoniskā līdzdalība 

 Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

  Sadarbība 

 Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

• Novēro debess ķermeņus dažādās diennakts daļās. 

 

• Klausās dziesmu ierakstus vai vecāku dziedājumu. 

 

•Veic darbības ar dažādiem priekšmetiem telpā attiecībā pret sevi vai objektu – novieto 

virs, zem, aiz, pie, blakus, pa labi, pa kreisi. 

 

•Pārbauda sava apģērba kārtību. 

 

•Zina, kā pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. 

 

•Pēc teksta klausīšanās atbild uz jautājumiem un jautā par neskaidro. 

 

•Pārvieto priekšmetu šķēršļu joslā un kustību rotaļā ar noteikumiem . 
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Vecāku darbība 

• Rosina vērot un raksturot debess ķermeņus. 

• Piedāvā bērnam klausīties dziesmu ierakstus un savu dziedājumu. 

• Ikdienā veicot dažādas darbības ar priekšmetiem vai pārvietojoties, nosauc objektu atrašanās 

vietu telpā un plaknē, lietojot vārdus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa labi, pa kreisi.  

•Rosina paskatīties spogulī, lai pārbaudītu sava apģērba kārtī bu. 

• Piedāvā bērnam daudzveidīgus rakstāmpiederumus, darbarīkus. Seko, kā bērns tos satver un 

lieto. 

• Aicina bērnu pastāstīt par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto. 

•Seko, lai bērns ievēro drošības noteikumus, pārvietojot priekšmetus. 

Rīta rosme 

Vingrojumi ar krēsliem.  

 
 

 
Soļošana izklaidus starp krēsliem. 

 Teciņus skrējiens starp krēsliem; pēc signāla apsēsties. 

 Sēdus aiz krēsla; vēzēt rokas sānis, augšā, sānis, lejā.  

Stāvus aiz krēsla; pietupieni atbalstoties pret atzveltni.  

Stāvus aiz krēsla; vēzēt atpakaļ labo kāju, kreiso kāju. 

 Sēdus uz krēsla; kājas iztaisnotas; noliekties pie pirkstgaliem, iztaisnoties , 

 ielikt rokas sānos, griezties pa labi, pa kreisi.  
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Sēdus uz krēsla, uzlikt uz krēsla pārmaiņus labās un kreisās kājas papēdi.  

Rāpošana ap krēslu, pēc signāla apsēsties.  

Sēdus uz krēsla, acis ciet, rokas gar sāniem, ieklausīties trokšņos. 

 

Viens pa ceļu gāja (soļo aplī pa telpu), 

Priekšā bija māja (ar abām rokām virs galvas rāda jumtiņu), 

Iekšā kādu rāja (ar rādītājpirkstu veic brīdinājuma kustības), 

Jo viņš nezināja (rausta plecus), 

Kura labā kāja (izstiepj uz priekšu labo kāju uz papēža), 

Kura kreisā kāja (izstiepj uz priekšu kreiso kāju uz papēža), 

Kura labā roka (izstiepj priekšā labo roku ar atvērtu plaukstu), 

Kura kreisā roka (izstiepj priekšā kreiso roku ar atvērtu plaukstu). 

 
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) 

 

 

Pirmdiena 
Lasīšanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всей семьёю в этот вечер 

Собёремся за столом. 
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Скажет мама : 

-Может свечи 

Ради праздника зажжём ? 

Электричество погасим , 

Обойдёмся без него . 

И торжественно украсим 

Общий ужин  

В Рождество . 

Пусть огонь весёлый 

Скачет 

Над малиновой свечой , 

А подсвечник 

Тихо плачет 

Стеариновой слезой. 

(В. Приходько) 

 

Детям о Рождестве 

 

Video    https://youtu.be/9YeKwpyS4dw 

Svētvakarā 

...Un lēni durvis veras: 

Tēvs zaļu eglīti nes 

Un zaros tai pārslas zaigo 

Kā baltas zvaigznītes. 

Un vienu svecīti spožu 

Dedz māte un eglītē liek: 

Cik gaišu un silti no viņas 

Kā saulē visapkārt tiek! 

”Pie Taviem šūpuļiem stāvu”, - 

Tad tēvs un māte dzied, 

Un lielas zilas zvaigznes 

Aiz sniegainā loga zied... 

/A. Saulietis/ 
 

 

 

Baltā trusīša ziemassvētki  

Autors: Margarita Stāraste 

Atvērt jaunā logā (klausīties fonā) 

https://youtu.be/9YeKwpyS4dw
http://www.novelejumi.lv/b/ziemassvetku-dzejoli-berniem/params/post/624182/svetvakara
https://pasakas.nn.lv/pasakas/literaras_pasakas/b/balta_trusisa_ziemassvetki/?page=1&playerOnly=1
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Reiz mežmalā dzīvoja kāda stipri trūcīga trušu ģimene. Vasaras laikā bija tīri labi, bet kad 

atnāca ziema un pārklāja ar sniegu visus tīrumus, visas gāršas, laukus un gravas, tad trušiem 

klājās diezgan grūti. Tā bija liela trušu ģimene: melns tēvs ar baltām priekšķepām, raiba māte un 

desmit ņipri trusēni. Daži no tiem bija melni kā tēvs, citi raibi kā māte, bet viens viņu vidū bija 

balts, un tam bija koši sarkanas acis. Tāpēc šo trusīti sauca par Sārtacīti.   

Pašlaik Ziemassvētki bija jau pie pašām durvīm. Citās mājās cepa medus piparkūkas un 

pīrāgus, bet mazā Sārtacīša vecākiem nebija nekā ar ko pacienāt savus desmit bērnus. Uz galda 

mētājās tikai pāris sabojājušies burkāni un viens sažuvis, negaršīgs kālis. Visi mazie trusēni bija 

ļoti noskumuši. Deguni tiem raustījās citam par citu bēdīgāk, un mazā Sārtacīša austiņas 

nošļukušas uz leju - katra uz savu pusi.  

Bēdīgi bija trušu miteklī. Bet kā ārā? Varbūt tur nāca Ziemassvētki?  

Sārtacītis uzvilka kažociņu, aiztaisīja visas podziņas, aptina lakatu divas reizes ap kaklu un 

izlīda no alas.  

Aiz ataugas alkšņos kūpēja dūmi. Varēja dzirdēt pat pannu švirkstēšanu un trauku skanēšanu. 

Tur lapsa gatavoja svētku mielastu savai ģimenei. Netālu zem kreveļainiem bērziem dzīvoja 

sesks. Arī tas cepa un vārīja kaut ko sevišķu. Sārtacītis sacēla ausis un klausījās, kā tur 

vārīdamies burbuļoja ūdens un žagari degdami sprēgāja.  

Tad pašķīrās lazdu kailie zari, un no turienes iznāca zaķis, nesdams katrā padusē skaistu 

kāpostgalvu.  

Beidzot nabaga Sārtacītis aizmaldījās līdz pakalniņam, kur pelēki strīpotais runcis atvēris 

tirgotavu. Logā bija salikti balti krējuma podiņi, piena pudeles, cukura graudiņi, smalkmaizītes, 

vesela rinda Ziemassvētku svecīšu un lielas konfektes raibām papīra bārkstīm abos galos. 

Konfektes bija pakārtas diegā pašā skatloga vidū. Viņas lēni šūpojās, grozījās, un sāni tām 

laistījās cits par citu spožāk un priecīgāk.  

Sārtacītis saspieda savu degunu pavisam plakanu pret loga rūti, skatīdamies uz skaistajām 

Ziemassvētku konfektēm.  

Tad no tirgotavas iznāca gailis, un viņam bija pilna tūta ar visgardāko graudu maisījumu.  

Vepris bija nopircis zirņus un astoņas bietes, un pele - tā sapirkusies auzu pārslas. Viņa no 

tām izvārīšot auzu tumi, un tad bērni to ēdīšot ar cukuru.  
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Beidzot arī Sārtacītis nospieda durvju kliņķi un iegāja tirgotavā. Simtiem brīnišķīgu smaržu 

cēlās no visiem plauktiem un apņēma Sārtacīti tā, ka viņš taisni noreiba. Bet pelēki strīpotais 

runcis stāvēja aiz letas, un iztapīgi paklanījās Sārtacīša priekšā.  

«Ar ko drīkstu pakalpot?» viņš jautāja, iztapīgi murrādams.  

«Man ... man... man ...» Sārtacītis murmināja.  

«Varbūt jūs, jaunais trusi, vēlaties kādu gludu kāpostgalviņu?» runcis vaicāja ļoti laipnā un 

vēlīgā balsī.  

«Man ir ļoti garšīgas kāpostgalviņas,» viņš teica. «Pirmā labuma. Nupat te bija zaķa kungs 

un nopirka divas. Jeb varbūt jūs vēlaties sarkanās bietes, graudu maisījumu vai smalko cukuru? » 

Runcis salika Sārtacītim priekšā visādas brīnišķīgas mantas. 

«Es vēlētos vienu Ziemassvētku konfekti, tādu kā tur logā ar spožām bārkstīm abos galos,» 

Sārtacītis beidzot klusu teica. «Bet man nav naudas,» viņš vēl kaunīgi piebilda.  

«Tā?! Tev nav naudas?» runcis iesaucās, un viņa balss pēkšņi kļuva pavisam citāda. «Kāpēc 

tad tu nāc manā veikalā? Ņurr!» un runcis rādīja ar ķepu uz durvīm.  

Nabaga Sārtacītis izbēga no tirgotavas ar kaunīgi saglaustām austiņām. Tikai vēl mazu 

mirklīti viņš ieskatījās logā, kur karājās spožās Ziemassvētku konfektes, laistīdamās kā pats 

svētku brīnums. Tad Sārtacītis smagi nopūtās un tipināja uz mājas pusi. Viņš ielīda savā truša 

alā, un ievilkās vistumšākā kaktiņā. Tā pienāca Ziemassvētku vakars. Bet visai lielajai trušu 

ģimenei nebija nekā cita, kā tikai pāris sabojājušies burkāni un viens sažuvis kālis. Pavisam 

bēdīgi Ziemassvētki. Kā kaut ko gaidīdams, Sārtacītis tupēja alas priekšā un skatījās zvaigznēs 

tik ilgi, līdz viņam sals sāka kniebt pēdās. Trusēns jau gribēja līst atpakaļ alā, bet pēkšņi viņš 

izdzirda mežā tādu kā troksni. 

Bum, Bum! - tur kāds rībināja. Bum, bum, bum! īsu brītiņu troksnis apklusa un tad atkal 

sākās no jauna. 

Bum, bum, bum! 

Kas gan tur tā trokšņoja? Sārtacītis bija reti ziņkārīgs trusis. Viņš sacēla abas austiņas un 

piesardzīgi cilpoja uz to pusi, no kurienes nāca šis savādais troksnis. Beidzot trusēns tika līdz 

kādai vecai gobai. Pie gobas piebūvēta mājele ar slīpu jumtu, un tur iekšpusē kāds visu laiku 

nepacietīgi dārdināja. Tuvāk iet gan Sārtacītim bija tā kā bail, jo tā jau nu ir, ka trusis ir un paliek 

tikai trusis. 

«Laidiet ārā! Laidiet ārā!» Kāds sauca un sita pa mājiņas durvīm. Bet šī balss baltajam 

Sārtacīt likās tā kā pazīstama.  

«Vai tu tas esi, Krunkuli?» trusēns jautāja, slēpdamies aveņu krūmos. «Jā, tas es esmu!» 

atbildēja balss aiz mājiņas durvīm, «es - Krunkulis, vecais pārslu rūķis!» Tad Sārtacītis kļuva jau 

drošāks. Viņš pielīda pie durvīm un pārmetoši teica: «Kāpēc tu tik nejauki dauzies? Tā nemaz 

neiederas Ziemassvētku vakarā!» «Kā lai es nedauzos!» aiz durvīm vaimanāja Krunkulis, «es 

esmu iekrampēts pats savā mājā un netieku ārā. Citi pārslu rūķi dedzina izcirtumā eglīti. Tikai es 

viens esmu ieslodzīts un netieku ārā.» Un Krunkulis atkal sāka tā bungot pa durvīm, ka sniegi 

bira no gobas zariem un krita uz mājeles jumta. Tad Sārtacītis attaisīja ārējo durvju krampīti un 

atvēra Krunkuļa durvis. Vecais rūķis izlīda ārā tīri nosvīdis no lielās bungošanas. Vispirms viņš 

ilgi un pamatīgi slaucīja pieri kabatas lakatā, ieelpoja svaigo Ziemassvētku nakts gaisu un pēc 

tam teica: «Mani te no ārpuses iekrampēja nejaukais sesks. Viņš jau vienmēr esot lielījies, ka 

man reiz pamatīgi atriebšoties.»  

«Par ko tad?»  trusēns jautāja, ziņkārīgi ūsiņas pastiepis. Nu vecais Krunkulis arī visu 

izstāstīja. Reiz viņš esot seskam krietni sadevis par to, ko tas nodarījis raibajai vistai.  

Tad Krunkulis pasmaidīja: «Labi, Sārtacīt, ka tu mani izlaidi ārā!» rūķis teica, «nu es tev 

atlīdzināšu!» Krunkulis ņēma Sārtacīti pie rokas un veda uz izcirtumu, kur liels pulks pārslu rūķu 

dedzināja Ziemassvētku eglīti.  

Cik tas bija brīnišķīgi! Sārtacītis vēl nekad nebija redzējis tik krāšņi izrotātu svētku eglīti. 

No zara uz zariņu stiepās viegli sarmas tīkliņi, vizuļoja dimanta lāstekas, zari un pazares bija 
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pilnas neskaitāmām svecītēm. Bet pašā eglītes galā mirgoja Ziemassvētku zvaigzne. Tā bija 

nolaidusies no debesīm un uzspraudusies zaļajā galotnē, dalīdama zelta starus uz visām pusēm.  

No negaidītā pārsteiguma baltais trusītis bija tīri apstulbis. Viņš grozīja sārtās acis, 

kustināja strupo astīti, un abas ausis viņam bija uzslējušās gluži stāvus.  

Ak, tie tik bija Ziemassvētki! Tādus baltais trusēns vēl nekad nebija piedzīvojis. Viņš 

grauza rūķu cepumus, ēda biezpiena maizītes un dzēra dzidru ābolu sulu. Viņš dancoja, viņš gāja 

rotaļās un meta gaisā kūleņus, lai labajiem rūķiem būtu par ko pasmieties. Visvairāk smējās 

vecais Krunkulis. Un katru reizi, kad viņš smejas, tad viņa vaigos sametās mīlīgas piena 

krunciņas.  

Tā Ziemassvētku vakars pagāja vienos priekos. Tikai, kad izkūpēja pēdējā svecīte, tad 

priekiem bija jābeidzas, un rūķi pamazām izklīda. Ari Ziemassvētku zvaigzne pacēlās augšup un 

ielīda mākoņos. Izcirtumā palika tikai Krunkulis un baltais trusēns. Tad vecais pārslu rūķis 

piebāza Sārtacītim maisu ar mīkstām rožmaizītēm, brūnām piparkūkām, un spožām 

Ziemassvētku konfektēm, un šīs rūķu konfektes bija vēl skaistākas par tām, kuras runcis salicis 

savas tirgotavas logā.  

«Nākošgad gaidīšu tevi atkal!» Krunkulis atvadoties trusītim teica.  

Tas bija ļoti liels dāvanu maiss, kuru Sārtacītis aizstiepa sev līdzi uz trušu alu. Nu arī 

trušu tēvs omulīgi grauza piparkūkas, raibā trušu māte ēda mīkstās rožmaizītes un mazie trusēni 

izdalīja savā starpā spožās konfektes.  

Tagad bieži vien Sārtacītis tup, salicis baltās priekšķepas, domā par pārslu rūķu eglīti, par 

brīnišķīgo Ziemassvētku zvaigzni un gaida atkal nākošos Ziemassvētkus. 

https://pasakas.nn.lv/pasakas/literaras_pasakas/b/balta_trusisa_ziemassvetki 

Idejas radošai darbībai 

https://pasakas.nn.lv/pasakas/literaras_pasakas/b/balta_trusisa_ziemassvetki
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Otrdiena 

 Darba lapas  ABC  
Burtu apgūšana (Burts: U) 

Pasaku ĀBECE. Burtiņš U.  

https://www.youtube.com/watch?v=AeHtJezfQ64 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AeHtJezfQ64
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Idejas radošai darbībai 
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https://www.google.com/search?q=Рисунок+на+тему+рождественское+чуд

о&tbm=i 
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Trešdiena 

 Darba lapas matemātika 
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Raibā pasaule.Skaitļi un pirkstiņdarbi.Zvaigzne ABC. 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=3093071877631363&set=gm.16172113 

38633021 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=4813428818707814&set=pcb.1551954631804082
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https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0% 
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Idejas radošai darbībai 

Video. Gardo piparkūku gatavošana.  

https://www.youtube.com/watch?v=vDourkrY7Q0 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDourkrY7Q0
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Ceturtdiena      

Пишем букву Д 
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https://e-bookshelf.info/10-obuchenije/668-uchimsya-pisat-pechatnye-bukvy-

russkogo-alfavita-sbornik-razvivayushchikh-propisej#d 
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https://www.facebook.com/web.skazki/photos/pcb.1190475184812729/1190474534812 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=14 

https://www.facebook.com/web.skazki/photos/pcb.1190475184812729/1190474534812
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=14
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https://www.facebook.com/web.skazki/photos/pcb.4637500896311575/1188767218316859 
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Piektdiena 

 Eksperimenti 

Krāsainas leduspuķes https://www.fenikssfun.com/raksti/eksperimenti-2173 

 

 

KAS VAJADZĪGS: formiņas ledum (ja nav formiņu, derēs arī bļodiņas), paplāte ar 

maliņām, sāls, pārtikas krāsas, pipetes vai tējkarotes. 

EKSPERIMENTS: iepriekšējā vakarā sasaldē ūdeni mazos trauciņos. Nākamā dienā 

atsevišķās glāzēs sagatavo stipru sāls šķīdumu, un pievieno krāsas. Izvieto ledus gabaliņus uz 

paplātes un ar pipeti vai tējkaroti pilini šķīdumus tiem virsū. Sāls kausēs ledu, veidojot tajā 

“ejas”, kuras no iekšpuses kļūs krāsainas. 

KAS NOTIEK: Kad nātrijs saskaras ar ledu, notiek reakcija, kura izdala siltumu, un ledus 

sāk kust. Tāpēc apledojušas ielas kaisa ar sāls un smilšu maisījumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fenikssfun.com/raksti/eksperimenti-2173
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