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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: Janvāris. 

Nedēļa: 2.nedēļa 

Mēneša temats: "Es piedalos." 

Nedēļas temats: " Par ko jārūpējas ziemā?” 

Ziņa bērnam: Katram bērnam aukstajā gada laikā ir jāprot parūpēties par sevi.  

Sasniedzamais rezultāts: Bērni saprot, kā var parūpēties par sevi 

un savu veselību, kā arī par saviem draugiem un dzīvniekiem. 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma  
o Vēro un nosauc novērotos debess ķermeņus. (2. posms) 

 
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
o Runā skaitāmpantus un īsus dzejoļus. (2. posms) 

 

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 Pēc nosacījuma un radoši veido sakārtojumus, to skaitā ritmiskas rindas no 

priekšmetiem un ģeometriskajām figūrām, kas atšķiras pēc vienas pazīmes. (2. 

posms) 

 
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma  
o Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 

 
 Tehnoloģiju mācību joma 
o Mācās īstenot savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba 

piederumu un instrumentu lietojumu. (2. posms) 

 
 Valodu mācību joma 
o Saklausa un mācās atšķirt runas intonācijas, kuras pauž emocijas. (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 Izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai. 

 
 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 
o Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 
 Pašvadīta mācīšanās 
o Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

 
 Pilsoniskā līdzdalība 
o Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi 

tos lietojot. 

 
 Sadarbība 
o Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 
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Papildu informācija: 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:  

Atdarina dzirdēto ar balsi dažādās intonācijās, mīmiku, ķermeņa žestiem, skaņu 

rīkiem, roku lellēm, rotaļlietām un dabas materiāliem. 

Vēro cilvēkus saskarsmē. Atdarina labu rīcību, piemēram, palīdz citiem, dalās ar 

rotaļlietām. 

Klausās skaitāmpantus un īsus dzejoļus. Runā skaitāmpantus. 

Nosauc debess ķermeņus un tiem raksturīgākās pazīmes, piemēram, krāsa, 

spožums, forma. 

Turpina iesākto ritmisko rindu. 

Meklē risinājumus savas ieceres īstenošanai. 

Saskata šķērsli un izvēlas tā pārvarēšanas veidu. 

 

Vecāku darbība: 

Saziņas situācijā jautā par dzirdēto intonāciju, piemēram, Kā tikko runāja Pēteris? 

Kāpēc viņš tā runāja? Kā vēl var runājot izteikt savas sajūtas? 

Ikdienas situācijās pievērš bērna uzmanību labai un sliktai rīcībai saskarsmē ar 

citiem, komentē to. 

Piedāvā klausīties skaitāmpantus, dzejoļus. Runā dzejoli izteiksmīgi, lietojot 

dažādas runas intonācijas. 

Kopā ar bērniem novēro, izzina debess ķermeņus, palīdz saskatīt raksturīgās 

pazīmes. 

Rada situāciju, kurā jāveido ritmiska rinda. 

Aicina atcerēties un pateikt, kādi drošības noteikumi jāievēro, strādājot ar 

izvēlētajiem materiāliem un darbarīkiem. 

Rosina izmēģināt dažādus šķēršļa pārvarēšanas veidus, apzinoties sava ķermeņa 

iespējas. 

 

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

(matemātika, ABC) 
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Rīta rosme katru dienu. 
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Источник:  https://stihi.ru/2018/10/22/9954 

Rīta rosmes dziesmiņa. 

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) 

/J. Bērziņa/ 

***  

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

 

***  

Просыпайтесь, поднимайтесь, 

 На зарядку собирайтесь!  

Нужно распахнуть окошко, 

 Свежести впустить немножко.  

Свежий воздух не простудит,  

Он на пользу детям будет! 

 

***  

Ручки-ручки — потягушки  

И ладошки — похлопушки. 

 Ножки-ножки – топотушки,  

Побегушки, попрыгушки. 

 С добрым утром, ручки,  

Ладошки и ножки, 

 Щёчки-цветочки – чмок! 

 

Источник: https://mamamozhetvse.ru/zaryadka-dlya-detej-v-stixax.html 

https://stihi.ru/2018/10/22/9954
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Pirmdiena. 

    Lasīšanai:  

  

 https://www.zvaigzne.lv/upload/books/12/125528/trusitis_aizmigt_1-5.pdf 

 http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/s/sarkangalvite-(grimmi)/ 

 http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/s/spriditis/ 

 

 

Три медведя — русская народная сказка. 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала 

искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит, в домике никого 

нет, и вошла. 

В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его 

Михайло Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была 

медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. 

Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. 

Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. 

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка 

вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая 

чашка, очень большая, была Михайлы Иваныча. Вторая чашка, 

поменьше, была Настасьи Петровны; третья, синенькая чашечка, 

была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, 

средняя и маленькая. 

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой 

чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; 

потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки; 

и Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. 

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой — 

Михайлы Иваныча; другой поменьше — Настасьи Петровны, а 

третий, маленький, с синенькой подушечкой — Мишуткин. 

Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул, на нем 

было неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась — так было 

хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю 

похлебку и стала качаться на стуле. 

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и 

пошла в другую горницу. 

Настасьи Петровны; третья маленькая — Мишенькина. 

https://www.zvaigzne.lv/upload/books/12/125528/trusitis_aizmigt_1-5.pdf
http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/s/sarkangalvite-(grimmi)/
http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/s/spriditis/
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Девочка легла в большую, ей было слишком просторно; легла в среднюю — 

было слишком высоко; легла в маленькую — кроватка пришлась ей как раз 

впору, и она заснула. 

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. 

Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ? 

Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так 

громко: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ? 

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ И ВСЕ ВЫХЛЕБАЛ? 

Михаиле Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным 

голосом: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА? 

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА? 

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СЛОМАЛ ЕГО? 

Медведи пришли в другую горницу. 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ? — заревел 

Михаиле Иваныч страшным голосом. 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ? — зарычала 

Настасья Петровна не так громко. 

И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его режут: 

— Вот она! Держи, держи! Вот она! Ай-я-яй! Держи! 

Он хотел ее укусить. 

Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно 

было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не 

догнали ее. 
 

 

 

ZELTMATĪTE UN TRĪS LĀČI. 

Reiz dzīvoja maza meitene, vārdā Zeltmatīte. Meitenei bija 

skaisti, zeltaini mati. Viņa dzīvoja mājiņā pie meža. 

 

Ik rītu pirms brokastīm meitene spēlējās mežmalā – plūca ziedus un vēroja 

putnus. 

Kādu rītu viņa ieklīda mežā dziļāk nekā parasti. Ķerdama 

taureņus, Zeltmatīte sajuta izsalkumu un saprata, ka atrodas tālu 

no mājām. 
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Domājot par brokastīm, viņas deguns uztvēra gardu smaržu, 

kas plūda no meža. Viņa sekoja smaržai un nonāca pie mazas 

mājiņas. 

“Kas gan šeit dzīvo?”Zeltmatīte brīnījās. “Varbūt te mani 

pacienās ar brokastīm?” Meitene pieklauvēja pie durvīm, taču 

neviens neatsaucās. 

Zeltmatīte vieglītēm pagrūda durvis, un tās atvērās līdz galam. 

Iekšā bija tik mājīgi, ka tā vien aicināja ienākt. Lai gan meitene 

zināja, ka iekšā iet nevajadzētu, viņa ienāca namiņā. 

 

Brīnišķīgā smarža nāca no bļodām ar kūpošu putru. Uz galda 

atradās trīs dažāda izmēra bļodas: viena bija ļoti liela, otra- vidēja, 

bet trešā maziņa. Lai gan 

Zeltmatīte zināja, ka nevajadzētu ēst svešu ēdienu, viņa tomēr 

pagaršoja putru no lielākās bļodiņas, jo bija ļoti izsalkusi. 

“Ai! Putra ir par karstu!” viņa novaidējās. 

Tad meitene pagaršoja putru no 

vidējās bļodiņas. “Pē!” Zeltmatīte 

saviebās. “Putra ir par aukstu!” Tad 

viņa pagaršoja putru no mazās 

bļodiņas. 

“Ņamm!” meitene iesaucās. “Putra ir 

ļoti garšīga!” Un izēda bļodiņu tukšu. 

Gardi paēdusi, Zeltmatīte nolēma mazliet atpūsties. 

Palūkojoties visapkārt, meitene istabā ieraudzīja trīs krēslus: vienu ļoti 

lielu, otru vidēju, bet trešo maziņu. Zeltmatīte uzrausās uz lielā krēsla. 

“Tas man ir stipri par lielu,” meitene noteica. 

Tad viņa iesēdās vidējā krēslā, bet iegrima dziļi 

sēdekļa spilvenos. “Nē!” viņa purināja galvu. “Tas ir 

pārāk mīksts!” 

Tad meitene apsēdās uz mazā krēsliņa. 

 

“Šis krēsls ir pašā laikā!” viņa nosprieda, 

iekārtodamās ērtāk. Taču Zeltmatīte bija saēdusies tik daudz putras, 

ka bija kļuvusi par smagu smalkajam krēsliņam. Tas brīkšķēja un 

brakšķēja, brīkšķēja un brakšķēja, līdz... Blākš! 

Krēsls sajuka gabalos, un Zeltmatīte nokrita uz grīdas. 

“Tas nu gan nebja labs krēsls!” meitene dusmojās. Tad viņa pa 

kāpnēm devās aplūkot otro stāvu, kaut arī zināja, ka tā darīt 
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nevajadzētu. 

Augšstāva guļamistabā bija trīs gultas- ļoti liela gulta, vidēja gulta un 

maza gultiņa. Zeltmatīte mēģināja iegulties lielajā gultā, taču tā nemaz 

nebija ērta. Zeltmatīte nogulās vidējā gultā, taču arī tā nebija diez ko 

laba. Beidzot Zeltmatīte ieritinājās mazajā gultiņā. 

“Šī gulta man ir pašā laikā!” meitene nopriecājās un aizmiga ciešā miegā. 

 

 

Kā zināms, ja kaut kur ir māja ar putru, krēsliem un 

gultām, tad tajā kādam jādzīvo, un tā bija arī ar šo māju. Namiņā 

dzīvoja trīs lāči: ļoti liels lāču tētis, vidēja lāču mamma un maziņš 

lācēns. 

Lāči bija izvārījuši putru un izgājuši pastaigāties, 

ļaujot tai nedaudz atdzist. Tagad viņi devās mājās brokastot. 

 

 

“Kāpēc durvis ir vaļā?” dobjā balsī jautāja lāču tētis. 

“Kāpēc uz grīdas ir pēdu nospiedumi?” jautāja 

lāču mamma. Lāčuks nebilda ne vārda. 

Lāči piegāja pie galda. Lāču tētis ieskatījās 

savā bļodā. “Kāds ir ēdis manu putru!” viņš 

iesaucās. 

“Kāds ir ēdis arī manu putru!” lāču mamma iesaucās. 

Lāčuks ieskatījās savā bļodiņā un iesaucās: “Kāds ir izēdis manu bļodiņu 

tukšu!” 

 

Lāču tētis aizčāpoja līdz savam krēslam. 

“Kāds ir sēdējis manā krēslā!” viņš ierūcās. “Uz tā ir garš mats.” 

“Kāds ir sēdējis arī manā krēslā!” lāču mamma iesaucās. 

“Sēdekļa spilveni ir sajaukti!” 

“Kāds ir sēdējis arī manā krēsliņā un salauzis to gabalos!” viņš smilkstēja. 

 

“Gan jau mēs noskaidrosim, kas ir vainīgais,” lāču tēvs norūca, un 

visi trīs devās augšup uz guļamistabu. 
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Lāču tēvs ievēroja, ka segas viņa 

gultā sagumzītas. “Kāds gulējis manā 

gultā!” viņš dusmojās. 

Lāču mamma pamanīja, ka spilveni viņas 

gultā ir izmētāti. “Kāds ir gulējis arī manā 

gultā!” lāču mamma iesaucās. 

Lāčuks piesteberēja pie savas gultiņas. 

“Kāds joprojām guļ manā gultiņā!” viņš iesaucās. 

Trīs lāči ielenca gultiņu un skatījās uz tur guļošo meiteni. Lāčuks 

pastiepa ķepu, lai pieskartos zeltainajiem matiem. 

Zeltmatīte atvēra acis. Meitene no bailēm izlēca no gultas, 

noskrēja lejā, metās ārā pa durvīm un aizmuka no lāču mājas, pat 

atpakaļ neatskatīdamās. Viņa vairs nekad neatgriezās lāču mājā. 
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Otrdiena. 

  Eksperimenti:  
   

«Что такое воздух?» 

Воспитатель: Давайте проведем опыт. Сомните лист бумаги и затолкайте его 

в стакан так, чтоб он не падал при переворачивании стакана.  

Погрузите стакан полностью под воду, держа его вниз отверстием.  

Достаньте стакан. Проверьте, намокла ли в нем бумага?  

Дети: Бумага в стакане остается сухой. 

 Воспитатель: Вода не может заполнить перевернутый стакан, потому что он 

уже заполнен воздухом. «Пустой» стакан полон воздуха. Воздух –не имеет 

размера и формы, но может заполнить любое пространство. Вывод: Воздух 

существует!  

Воспитатель: Ребята, а вы видели, этот воздух? 

 Дети: Нет.  

Воспитатель: Если мы его не видим, значит он какой? Как иначе можно 

сказать. 

 Дети: Невидимый. 

 Воспитатель: А какого он цвета? Дети: бесцветный, прозрачный. Вывод: Он 

бесцветный  
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Idejas radošai darbībai. 
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Trešdiena. 
Idejas laika pavadīšanai:  
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Ceturtdiena. 
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Piektdiena. 
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