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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: 4.nedēļa 

Mēneša temats: „Svinam kopā!‖ 

Nedēļas temats: „Uz rūķu darbnīcu.‖ 

Ziņa bērnam: Ziemassvētku dāvanu radiniekiem un rotājumu eglei var izdarīt savām rokam. 

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

savus ierosinājumus, uzklausot un pieņemot citu domas. 

Vērtības un tikumi: 

Darbs, сilvēka cieņa, gimene, latviešu valoda ,atbildība, laipnība, mērķtiecība, uzņēmība,centība 

drosme ,taisnīgums.  

 

 

                                                                                                                                         

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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Mācību jomu pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma 

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

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

 Dzied individuāli atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam ar pavadījumu un bez tā. (3. 

posms) 

Matemātikas mācību joma 

 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 

 Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. Posms) 

Tehnoloģiju mācību joma 

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

Valodu mācību joma 

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

rīcību. (3. posms) 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Pārvar šķēršļus sev un citiem drošā veidā, izvēlas darbības veidu atbilstoši situācijai. (3. 

posms)                                                               

Caurviju prasmes:  

 Digitālās prasmes 

Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot daţādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās ierīces. 

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

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

 

 Pašvadīta mācīšanās 

Ievēro dienas kārtību. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība 

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

Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

Papildu informācija. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Vero Sauli. Stāsta par saules augstumu virs horizonta un novietojumu attiecībā pret sevi. 

 Dzied bērnu dziesmas, Radoši izmanto kustības, skaņu rīkus un skanošos ţestus dziesmu 

pavadījumam. 

 Nosauc objekta atrašanās vietu telpā un plaknē. 

 Sakārto savu darbavietu pirms un pēc darbošanās 

 Patstāvīgi izvēlas un lieto rakstāmpiederumus, darbarīkus atbilstoši vajadzībai. 

 Nepārtrauc runātāju un vajadzības gadījumā labo teikto, 

piemēram, saskaņo locījumus, darbības vārdu laikus.  

 Lec no daţādām virsmām. Uzrāpjas un prot tikt lejā. 

Vecāku darbība: 

 Vērojot Sauli, pievērš uzmanību tās augstumam virs horizonta daţādās diennakts daļās. 

 Dzied vai atskaņo bērnu dziesmas, apvieno dziedāšanu ar kustībām, skanošajiem ţestiem 

vai skaņu rīku spēlēšanu. 

 Piedāvā rotaļas, kurās izmantoti objektu atrašanās vietas raksturojumi. 

 Rosina bērnu patstāvīgi sakārtot savu darbavietu pirms un pēc darbošanās. Paslavē bērnu 

par centību. 

 Vajadzības gadījumā atgādina, kā pareizi satvert un lietot daudzveidīgus 

rakstāmpiederumus un darbarīkus. 

 Aicina bērnu pastāstīt par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto. 

 Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam izvēlēties pārvietošanās un šķēršļu pārvarēšanas  

veidus. 

 

 

Rīta rosme: 

1. Izstaipām visu ķermeni 

Stāv, pēdas kopā, mugura taisna, rokas brīvi gar sāniem. 

a) Ieelpojot paceļ taisnas rokas uz augšu un, cik vien var, stiepjas pretī griestiem. 

b) Izelpojot lēnām noliec ķermeņa augšdaļu uz leju, mazliet iesēţas ceļgalos un 

pilnīgi atbrīvo augumu. 

2. Izkustinām krūškurvi un plecus 

a) Stāv, taisna mugura, pēdas plecu platumā, rokas paceltas augšā un iztaisnotas, 

plaukstas kopā tā, ka delnas skatās uz griestiem. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. 

b) Izelpas laikā mazliet iesēţas ceļgalos un, cik iespējams, virza rokas gar ausīm uz 

aizmuguri. Ieelpojot atgrieţas sākumstāvoklī. 

Vingrojuma izpildes laikā vēdera lejasdaļa ievilkta un sasprindzināta. 

3. Pamodinām muguras un plecu muskuļus 
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Sākumstāvoklis – kā 2. vingrojumā. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. 

Izelpojot noapaļo muguru un rokas nolaiţ uz priekšu, plecu augstumā. Vienlaikus 

ar kūkumā saliekto muguru stiepjas uz aizmuguri, bet ar saslēgtajām plaukstām, kā 

arī gurniem – uz priekšu. Zodu noliec uz leju. 

Ieelpojot ieņem sākumstāvokli. 

4. Pastiepjam sānus 

Sākumstāvoklis – kā 2. vingrojumā, bet pēdas novietotas nedaudz platāk par 

pleciem. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. Izelpojot noliecas uz kreiso pusi. 

Ieelpojot atgrieţas sākumstāvoklī un pastiepjas augšup. Izelpas laikā noliecas uz 

labo pusi. 

5. Izgrozām vidukli 

Stāv, taisna mugura, pēdas nedaudz platāk par pleciem, rokas izstieptas sānis plecu 

augstumā. 

Izelpojot ķermeņa augšdaļu viduklī pagrieţ uz labo pusi. Ieelpojot ieņem 

sākumstāvokli. Izelpas laikā ķermeņa augšdaļu viduklī pagrieţ uz kreiso pusi 

6. Sapurinām sānu, roku un vidukļa muskuļus 

Pēdas plati, labā roka novietota uz grīdas, kreisā – pastiepta pretī griestiem. 

Izelpas laikā maina rokas vietām. Skatiens seko līdzi rokai, kas pacelta uz augšu. 

7. Izlokām kājas 

Iesēţas dziļā izklupienā: labā kāja iztaisnota uz aizmuguri, kreisā saliekta 90 grādu 

leņķī priekšā. Svarīgi, lai ceļgals atrodas virs potītes, nepārslīd tai pāri, citādi ceļa 

locītavai ir pārāk liela slodze. 

Atbalstās ar plaukstām pret grīdu un izelpas 

 laikā cenšas ar pieri pieskarties kreisās 

kājas īkšķim. Pēc tam samaina kājas vietām  

un tuvina pieri labās kājas īkšķim. 

Elpo dziļi un mierīgi. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mX1lbxB06Sw  - Смешарики. Утренняя 

зарядка с Крошем | Развивающие игры 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mX1lbxB06Sw
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Pirmdiena 

Ziemassvētku rūķītis 

 

 

Veram vaļā Ziemassvētku stāstu kalendāru un izrādās, ka tur šodien ierakstīts Ziemassvētku 

rūķītis. 

Latvijā visi bērni zina, ka Ziemassvētku vecītim ir palīgi – rūķīši. Viņi tiešām palīdz ne tikai 

sakārtot dāvanas, bet arī tās izdalīt. Vēl rūķīši pieskata Vecīša Ziemeļbrieţus, uzkopj dāvanu 

glabātavu, arī izgatavo dāvanas. Ir arī rūķīšu bariņš, kas pie logiem lūrās un pieraksta bērnu, un 

ne tikai bērnu, palaidnības, lai vēlāk, pie dāvanu dalīšanas, liktu lietā savas zināšanas. Tā daţas 

dāvanas atgrieţas noliktavā, savu Ziemassvētku ceļu pat nesākušas. 

Rūķīši ir ļoti klusi un gandrīz nemanāmi. Ir stāsti, ka reizēm dzirdama kāda švīkstoņa, čaboņa, 

vārtiņu nočīkstēšana…. un, lūk! Dāvanu maiss ir nolikts un no pašiem rūķīšiem ne ziņās, ne 

miņas. 

Ne tikai Latvijā, arī daudzās citās Eiropas valstīs zina, ka Ziemassvētku vecītim ir palīgi. Taču 

daudzviet pasaulē rūķus aizstāj arī citi tēli. 

Amerikā Vecīša palīgi ir mazi elfi ar spicām ausīm, zaļās un sarkanās drēbēs. Viņi palīdz vecītim 

ne tikai izdalīt dāvanas, bet atstāj nepatīkamas lietas nepaklausīgajiem bērniem. 

Vācijā Ziemassvētku vecītim, ko tur visbieţāk sauc par Svēto Niklāvu, palīdz Ruperts. Rupertu 

Niklāvs pieņēmis pavisam maziņu un audzinājis, kā savu bērnu. 

Pavisam interesantas lietas ir Islandē. Tur 13 rūķi pilnībā aizstāj Ziemassvētku vecīti. Pa vienam 

vien viņi ierodas sākot no 13. dienas pirms ziemassvētkiem katru dienu. Šie rūķīši varot būt pat 

ļoti nešpetni pret palaidņiem. Viens ir tas, ka par sliktiem darbiem jāpaliek bez dāvanas, bet 

Islandes rūķīši vēl kā papildsodu varot pat piečurāt čības vai kurpes. Latvijā kas tāds vēl nav 

dzirdēts! 
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                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Otrdiena 

Lasišanai: 

Ziemassvētku rūķītis 

 

Sidraba mēnestiņš 

Veļas pa gaisu.  

Sētā nāk rūķīt’s 

Ar dāvanu maisu. 

 

Atnāca, nolika 

Priekšnamā klusi 

Un aizgāja tālāk 

Uz kaimiņu pusi. 

 

Ne manīja sētnieks, 

Ne ierējās suns,- 

Bet kur tas bij bijis, 

Gaiši iededzās guns.  

                                 Vilis Plūdonis 

 

Откуда приходят гномики? 

 На далеком севере, где никогда не бывает лета, солнце почти не всходит, где 

небо пылает сиянием, в стране Лапландии живет в большом доме Дед Мороз. 

В далеких странах его зовут Санта-Клаус. Это очень высокий, толстый, 

добрый дед с белой бородой в шубке и шапке. Девять месяцев в году он спит 

и лишь три зимних месяца творит чудеса. 

Просыпается он в первый день зимы, когда особенно холодно. Он встает, 

хлопает в ладоши и в камине зажигаются дрова, варится похлебка, а стол 

наполняется яствами. «ох, как же я проголодался! Пора подкрепиться перед 

работой», — говорит он и ест целый день, становясь от этого еще сильнее, 

добрее и толще. Потом выходит на крыльцо, а вокруг море снега, и снежинки 

все падают и падают… Он глубоко вдыхает и начинает дуть на эти 

снежинки. И что вы думаете? Они превращаются в бесчисленное множество 

гномов, которые спускаются вниз, держа над головой колпачки, как 

парашюты. Море гномов! 

http://www.teicieni.lv/tag/vilis-pludonis/
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— Здравствуйте, гномы! 

— Здравствуй, Дедушка Мороз! Зачем позвал нас? 

— Пора! Скоро Рождество, и все дети на Земле ждут от меня подарков. Вы 

должны мне помочь! Знаете ли вы, зачем вам нужен колпачок? Знаете ли, что 

он волшебный? Стоит дернуть за кисточку – и вы невидимы, и можете 

проходить сквозь стены, окна, двери… Дернете дважды вы снова видимы. Но 

будьте с этим осторожны. Если днем вас кто-нибудь увидит, вы состаритесь. 

Если вас увидят дважды – вы превратитесь в снежинку, и многие дети не 

получат подарков. А знаете ли вы, где вам брать подарки? 

— Да! В карманах. 

— Правильно! У всех ли есть на штанишках волшебные карманы? 

— У всех! 

— Слушайте внимательно: один карман для  непослушных детей, стоит 

стукнуть по нему рукой и появляется прутик или уголек. Такой подарок 

неприятно получать, и поэтому дети могут исправиться и на следующий день 

получить подарок из другого кармана – кармана для послушных детей, 

которые сами одеваются, умываются, убирают игрушки,  никого не обижают 

и слушаются взрослых… Оттуда появится то, чего ждут детишки – сладости, 

игрушки. Вы должны внимательно следить за каждым мальчиком и девочкой 

и делать им подарки, которых они заслуживают! Вы поняли? 

— Да! Мы готовы! Скорее в путь! 

— Птицы и животные будут вам верными помощниками. А теперь, дернете 

за колпачок… 

— Готово! 

И тогда Дед Мороз дунул 

так сильно, что голоса 

гномов исчезли вдалеке. Дед 

Мороз не спал три дня и три 

ночи – он создавал гномов, 

целую армию гномов, чтобы 

каждому ребенку на Земле 

хватило подарков. 

А когда Рождество 

закончится, когда все 

отпразднуют светлое 

Рождение Христа, тогда Дед 

Мороз соберет всех 

гномиков обратно. Он будет втягивать в себя воздух до теп пор, пока 

последний из них не вернется обратно. Потом погладит себя по животу и 

скажет «До следующего Рождества! 
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Idejas radošai darbībai: 

  

 

 

 

 

 N      

T     
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Trešdiena 

ABC 
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https://www.youtube.com/watch?v=tzMTmEDqKcs - Урок 18. Учим букву Г, 

читаем слоги, слова и предложения вместе с кисой Алисой. (0+) 

 

Учимся писать букву «Г»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uyjHNtfGxsA  - Русский алфавит. Пишем 
красиво. Буква "Г". Russian handwriting. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tzMTmEDqKcs
https://www.youtube.com/watch?v=uyjHNtfGxsA
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 Idejas radošai darbībai: 

 

«Ziemassvētku vecītis» 

 

«Jaungada eglīte» 
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Рецепт приготовления соленого теста: 

Для создания игрушки на новогодний праздник понадобится приготовить соленое тесто. 

Для этого необходимы ингредиенты: 

 Соль пищевая – 1 часть; 

 Мука – 1 часть; 

 Вода – ½ части. 

Все сухие компоненты смешивают в посуде, постепенно добавляя воду. Полученная 

смесь должна иметь мягкую консистенцию, не прилипать к рукам, не быть слишком 

густой. Тесто тщательно вымешиваем, чтобы не рассыпалось, не крошилось. 

 

Сушим поделки 

Сушить поделки из соленого теста можно несколькими способами. Первый – 

естественный. Оставьте изделия на несколько дней в сухом и теплом месте. Чем толще 

слой теста в поделке, тем больше времени понадобится на ее полное просыхание. В 

среднем, на просыхание 1 миллиметра теста, при естественной сушке уходит 24 часа.  

Используют для сушки и духовой шкаф. Его максимально разогревают, а затем кладут в 

него готовые поделки. После этого духовку необходимо выключить. Не открывая ее до 

тех пор, пока она полностью не остынет. 

Откроем секрет. Поделки не прилипнут к противню, если застелить его пергаментной 

бумагой. 
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Красим готовые поделки 

Сделать подарки из теста красочными можно разными способами. Красить тесто можно с 

помощью гуаши и пищевых красителей, для этого нужно добавить цвет в готовую массу 

и вымесить до равномерного окраса. 

 

Окрашенное тесто раскатываем скалкой и создаем фигурки. Восхитительно смотрятся 

разноцветные изделия, они получаются яркими, красочными. 

Также поделки раскрашивают потом, используя гуашь, фломастеры, ручки разных 

оттенков. 

1 Елочные игрушки из соленого теста: пошаговый мастер 

класс 

Готовим тесто, раскатываем его скалкой толщиной в несколько миллиметров, с помощью 

форм для выпечки вырезаем фигурки, проделываем отверстие для ниточки и отправляем 

игрушки на сушку. После высыхания раскрашиваем изделия и дополнительно 

декорируем блестками. Продеваем нитку и елочные игрушки из теста готовы!  
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Ceturtdiena 

Matemātika: 
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Cik bērnu ir āplī? Cik bērnu redzami attēlā? Cik bērnu ir tērpos? Cik sveču ir eglītē? Cik 

figūru ir virknē pie loga?  Kādas tās ir?  Kāda krāsa ir svece, kas atrodas viszemāk eglē?  

Kādā  krāsa ir bumba, kas piekarināta visaugstāk? 
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Помоги Деду Морозу сосчитать леденцы, конфеты и яблоки. 
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Idejas radošai darbībai: 
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Piektdiena 

Burtu apgūšana (Burts ”Ū”)  

 

 

Idejas burta apgūšanā: 

 Salikt burtu Ū no , pogam ,rotaļlietām,  lego klucīšiem un citiem materiāliem.  

 Rakstīt burtu Ū.  

 Uz papīra uzzīmējiet lielu Ū burtu, nokrāsojiet. 

Vārdi sarunai ar bērnu vārdu krājuma papildināšanai 

 Noskaidrot, kas ir, ko nozīmē ūdensdzirnavas, ūdrs, ūdensţurka, ūdele, ūbele, ūpis, 

ūdensaugi, ūdensputni, ūdensrozes, ūjināt. 

 Veidot salikteņus ar vārdu ―ūdens‖, skaidro to nozīmi. 

Aktivitātes kopā ar bērnu. 

 Sagatavot burtu kartītes, izmantojot visus zināmos burtus un burtu Ū. Spēles vadītājs paceļ burtu 

kartīti, bērns nosauc burtu. 
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Burta “U” darba lapa – rakstītprasmes vingrināšanai 
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Eksperimenti: 
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Izmantotā literatūra un citi avoti: 

Darba burtnīca ―Lasi,Raksti,Krāso!‖,SIA ―Avots‖, Rīga,2020 

Darba burtnīca Mana grāmatiņa 6-7.gadi. Matemātika, ―RaKa‖, Rīga,2011 

Ināra Antiņa, Daina Harčenoka Mana darba burtnīca, Eksperimentāls praktikums. 

Ţurnāls „Spicīte‖ ,decembris 2008 

https://www.la.lv/lieliskais-septinnieks-rita-rosme-mozumam 

https://www.youtube.com/watch?v=mX1lbxB06Sw  - Смешарики. Утренняя зарядка с 

Крошем | Развивающие игры 

https://transat.ru/novogodnie-igrushki-iz-solenogo-testa-mk-obemnye-igrushki-svoimi-rukami-

luchshie/ 

https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/ziemassvetku-stastu-kalendars/ziemassvetku-rukitis.a77925/ 

https://baby-journal.eu/otkuda-prihodjat-gnomiki/ 

https://xn----ptbdbgndbgtdm2excr.xn--p1ai/raznoe-2/podelki-na-novyj-god-legkie-legkie-

prostye-podelki-na-novyj-god-2022.html 

https://www.la.lv/lieliskais-septinnieks-rita-rosme-mozumam
https://www.youtube.com/watch?v=mX1lbxB06Sw
https://transat.ru/novogodnie-igrushki-iz-solenogo-testa-mk-obemnye-igrushki-svoimi-rukami-luchshie/
https://transat.ru/novogodnie-igrushki-iz-solenogo-testa-mk-obemnye-igrushki-svoimi-rukami-luchshie/
https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/ziemassvetku-stastu-kalendars/ziemassvetku-rukitis.a77925/
https://baby-journal.eu/otkuda-prihodjat-gnomiki/
https://экспо-столичный.рф/raznoe-2/podelki-na-novyj-god-legkie-legkie-prostye-podelki-na-novyj-god-2022.html
https://экспо-столичный.рф/raznoe-2/podelki-na-novyj-god-legkie-legkie-prostye-podelki-na-novyj-god-2022.html
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https://www.pinterest.com/ 

https://ot2do7.ru/100-chitaem-slova-na-bukvu-g.html 

https://raskraski.link/1742/raskraska-14-%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-

%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B3.html  

https://www.youtube.com/watch?v=tzMTmEDqKcs - Урок 18. Учим букву Г, читаем слоги, 

слова и предложения вместе с кисой Алисой. (0+) 

https://neposed.net/training-games/advent-kalendar/komplekt-zadanij-novyj-god.html-  

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/uzlaiko-uzpirksteni-raksti-lasi-un-

saklausi-burtu-u.a233937/-  

https://giropark.ru/lv/nasosnye-stancii/eksperimenty-s-produktami-pitaniya-ves-lye-nauchnye-

opyty-dlya-detei-v-domashnih.html  
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