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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: Februāris 

 

Nedēļa: 1. nedēļa.  

Mēneša temats: "Emociju pasaulē". 

Nedēļas temats :"Krāsainā nedēļa". 

31.01.2022.-04.02.2022. 

Ziņa bērnam 

Mēs dzīvojam krāsainā pasaulē! 

Saturs 

Sasniedzamais rezultāts.:  Prot nosaukt dažādās krāsas. 

  

Vērtības un tikumi 

 Daba 

 Dzīvība 

 Brīvība 

 Latviešu valoda 

 Ģimene 

 Laipnība 

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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 Drosme 

 Centība 

 Atbildība 

 Mērķtiecība 

 Līdzcietība 

 Solidaritāte 

 Savaldība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Izturas saudzīgi pret augiem un dzīvniekiem. (2. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Variē līnijas, krāsas, tekstūras, formas un laukumus radošajā darbā. (2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Salīdzina priekšmetu kopas pēc skaita, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat. (2. 

posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Izsaka ideju savas ieceres īstenošanai un izvēlas materiālus. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Raksta burtu elementus neierobežotā laukumā. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Pārvar šķēršļus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem 

nosacījumiem sev piemērotā tempā. (2. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Izrāda iniciatīvu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

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

izdarīto. 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

o Izsaka savas domas un jūtas. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Zīmē dažādas līnijas un formas neierobežotā un ierobežotā 

laukumā. 

 Sliktas saskarsmes gadījumā sniedz emocionālu un praktisku 
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atbalstu citam bērnam vai lūdz citu bērnu palīdzību. 

 Vēro un salīdzina krāsas, līnijas, laukumus, formas, tekstūras, 

faktūras apkārtējā vidē un mākslas darbā. 

 Pazīst tuvākajā apkārtnē sastopamos augus un dzīvniekus. 

 Salīdzinot kopas pēc skaita, lieto jēdzienus vairāk, mazāk, 

tikpat. 

 Apkārtējā vidē meklē nepieciešamos materiālus savas 

ieceres īstenošanai. 

 Saskata šķērsli un izvēlas tā pārvarēšanas veidu. 

Skolotāja darbība: 

 Raksta kopā ar bērnu. 

 Ikdienas situācijās vēro bērnus saskarsmē, rosina rīkoties pareizi, 

neaizskart citus, būt draudzīgiem, izpalīdzīgiem. 

 Piedāvā pētīt krāsas, līnijas, laukumus, formas, tekstūras mākslas 

darbos un apkārtējā vidē. 

 Rosina saskatīt, kas kopīgs augiem, dzīvniekiem un cilvēkam. 

 Jautā: Kā vairāk/mazāk – zilo vai sarkano pogu? Kā to var 

pārbaudīt? 

 Rosina apkārtējā vidē meklēt un izvēlēties nepieciešamos 

materiālus. 

 Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam pārvietoties un pārvarēt 

šķēršļus dažādos veidos. 
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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! (plaukšķinā 

 

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 

 

 Idejas radošai darbībai  
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Darba lapas: 
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Otrdiena 

Lasīšanai:   

Сказка про краски 

 
 

Жили-были три краски, три друга – Жёлтая, Синяя, Красная. Любили они выращивать 

овощи, фрукты и цветы. 

У Жёлтой краски росли ароматные лимоны и бананы, пышные хризантемы. 

У Красной краски спели сочные яблоки и томаты, алели махровые маки. 

А Синяя краска любовалась экзотическими баклажанами и нежными колокольчиками и 

незабудками. 
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Жили краски втроём и никогда не ссорились. Но однажды заскучали они и решили пойти 

по белу свету поискать новых друзей. 

Собрались в дальний путь Жёлтая и Красная краски, а Синюю дома оставили 

хозяйничать, огороды поливать. 

Шли две краски долго, устали, захотели отдохнуть и искупаться в Светлом озере. 

Окунулась Жёлтая краска и вода в озере стала жёлтой. Нырнула Красная краска и вода 

превратилась в … оранжевую. Вышла на берег Оранжевая краска – вот и новый друг для 

наших красок. 

 
 

Вернулись друзья домой и стали помогать Оранжевой краске выращивать огромные 

тыквы, круглые апельсины и мандарины, ноготки и настурции. 
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Прошло немного времени и засобирались в дальний путь Жёлтая и Синяя краски, а 

Красная и Оранжевая дома остались хозяйничать, огороды поливать. 

Шли две краски долго, устали, захотели отдохнуть и искупаться в Белом море. Окунулась 

Жёлтая краска и вода в море стала жёлтой. Нырнула Синяя краска и вода превратилась в 

… зелёную. Вышла на берег Зелёная краска – вот и новый друг для наших красок. 

 
 

Вернулись друзья домой и стали помогать Зелёной краске выращивать мохнатенькие киви 

и пупырчатые огурчики, вечнозелёные сосны и ели. 

Прошло немного времени и засобирались в дальний путь Красная и Синяя краски, а 

Жёлтая, Оранжевая и Зелёная дома остались хозяйничать, огороды поливать. 

Шли две краски долго, устали, захотели отдохнуть и искупаться в Тихом океане. 

Окунулась Красная краска и вода в океане стала красной. Нырнула Синяя краска и вода 

превратилась в … фиолетовую. Вышла на берег Фиолетовая краска – вот и новый друг 

для наших красок. 
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Вернулись друзья домой и стали помогать Фиолетовой краске выращивать скромные 

анютины глазки и кудрявые ирисы, сладкий-пресладкий виноград. 

Весело и дружно зажили краски, помогали друг другу трудиться – украшать мир разными 

цветами. А по большим праздникам запускали в небо … Р А Д У Г У! 

 

 

Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец! 
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Darba lapas: 
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Trešdiena 

 

 

Eksperimenti: 

Изготовление цветных льдинок 
Цель: Познакомить   с   двумя   агрегатными   состояниями   воды    -   жидким   и 

твердым. Выявить свойства и качества воды: превращаться в лед (замерзать на холоде, 

принимать форму емкости, в которой находится, теплая вода замерзает медленнее, чем 

холодная). 

Материал: Емкость с окрашенной водой, разнообразные формочки, веревочки. 

Дети рассматривают цветную льдинку, обсуждают свойства льда (холодный, гладкий, 

скользкий и др.) и выясняют, как была сделана льдинка; как получилась такая форма (вода 

приняла форму емкости); как держится веревочка (она примерзла к льдинке). Дети 

рассматривают обычную воду и окрашенную, вспоминают, как получили последнюю. 

Дети изготавливают льдинки: заливают две формочки горячей и холодной водой, 

запоминают свою форму, ставят на два подноса и выносят на улицу. Наблюдают, какая 

вода (холодная или горячая) быстрее застыла, украшают участок льдинками. 

 

 
 

 

 

Как согреть руки? 
Цель: Выявить условия, при которых предметы могут согреваться (трение, движение; 

сохранение тепла). 

Материал: Варежки толстые и тонкие по две на каждого ребенка. 

        

Взрослый предлагает детям надеть на прогулке разные варежки — толстые и 

тонкие и выяснить, что чувствуют руки (одной тепло, другой - прохладно). Далее 

предлагает похлопать в ладоши, потереть рука об руку и выяснить, что почувствовали (в 

толстых и в тонких варежках рукам стало жарко). Взрослый предлагает детям потереть 

обратной стороной варежки замерзшую щеку и выяснить, что почувствовали (щеке 

стало сначала тепло, потом горячо). Взрослый подводит детей к пониманию того, что 

предметы могут согреваться при трении, движении. 
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Darba lapas: 
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Ceturtdiena 

Idejas radošai darbībai 
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Darba lapas: 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Piektdiena 

Darba lapas: 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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