
 

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.lvPirmsskolēna 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 

 

 

 

Janvāris 

2.nedēļa 

 

Mēneša temats: Es piedalos Nedēļas temats: Par ko jārūpējas ziemā? 
10.01.2022.-14.01.2022. 

Ziņa bērnam 

Darbus var darīt kopā 

Saturs 

SR mēnesim:  Piedalās pieaugušā organizētās darbībās kopā ar citiem. 

  

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latvijas valsts 

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


 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Laipnība 

 Līdzcietība 

 Mērenība 

 Savaldība 

 Solidaritāte 

 Taisnīgums 

 Uzņēmība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

  
o Nosauc novērotās dabas parādības, piemēram, lietus, sniegs. 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

  

o Piebalso pieaugušā dziedājumam. (1. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

  
o Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus īss, garš, plats, šaurs. (1. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

  

o Saista sevi ar savu vārdu un ķermeni. (1. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

  
o Savietojot vienkāršus telpiskus objektus 

 Valodu mācību joma 

  

o Atbild uz jautājumu ar darbību vai vārdiem. (1. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  
o Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod, ripina, velk, stumj, met. (1. posms) 

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 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

  
o Patstāvīgi ģērbjas un kārto savas mantas. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

  

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

 Sadarbība 

  
o Palīdz un pieņem palīdzību. 

Papildu informācija 

 

 

Papilduinformācija 

Bērna plānotā darbība:  

 

Valodu mācību joma: Nosauc atsevišķus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Atbild uz jautājumu Kā tevi sauc? 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Izrāda emocijas (priecājas, bēdājas, dusmojas) par 

dzirdēto. 

Dabaszinātņu mācību joma: Vēro dabā dažādas dabas parādības un nosauc tās, piemēram, lietus, sniegs, sarma, vējš.  

Matemātikas mācību joma: Ņem priekšmetus pa vienam ārā; konstatē, ka grozs ir tukšs, nav neviena priekšmeta. 

Tehnoloģiju mācību joma: Darbojas ar vienkāršām mozaīkām, puzlēm. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Iesaistās dienas režīmā paredzētajās aktivitātēs. 

  

Vecāka plānotā darbība: 

 

Valodu mācību joma: Izsaka aicinājumu vai lūgumu veikt darbību; runā īsiem teikumiem. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Jautā bērnam: Kā tevi sauc? 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Runā skaitāmpantus, attēlojot teksta saturu ar kustībām, 

mīmiku ,balss tembru. 

Dabaszinātņu mācību joma: Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos. 

Matemātikas mācību joma: Aicina: Atrodi, kur ir daudz priekšmetu, kur ir viens priekšmets! 

Tehnoloģiju mācību joma: Piedāvā dažādus materiālus darbībām ar sīkiem priekšmetiem. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Pārrunā, kuras ir ikdienas darbības, piemēram, ēdienreizes, atpūta, un 

kāpēc tās nepieciešamas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Dzejolīši rīta rosmei. 

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) 
 

*** 
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) 
*** 
Давай с тобой 

попрыгаем И 

ножками подвигаем. 

Раз прыжок и два 

прыжок, Поактивнее, 

дружоку (Прыжки на 

месте.) 

Всё, закончилась 

зapядк a - Мы 

пройдёмся для 

порядка. (Ходьба на 

месте.) 
 

*** 

Динь-динь, динь-

день Начинаем 

новый день- 

(Шагаем на месте.) 

Дили, дили, дили, 

дили Колокольчики 

будили 

(Руки на поясе, повороты влево-

вправо- Всех зайчат, всех ежат 

-(Руки на поясе, наклоны влево- 



вправо) И воробышек проснулся, 
(Прыжки на месте.) 
И зайчонок 

встрепенулся- 

(Приседания.) 

На зарядку, кто 

вприпРыжкУ (Прыжки с 

ноги на ногу.) Кто 

вприсядочку, 

(Приседания.) 

Через поле 

напрямик (Бег на 

месте.) 

Прыг-прыг-прыг-прыг- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pirmdiena  

Idejas radošai darbībai 

 



 

 

 

Lasīšanai 

 

https://skazkivcem.com/skazki-malisham/84-raznie-skazki/211-masha-i-medved 

 

 

 

Eksperimenti: 

 

Почему идет пар изо рта? 

 

Рано или поздно ребенок задает родителям такой вопрос, на который сложно ответить сразу. Это 

не только 

«Откуда берутся дети?». Малыши часто интересуются, почему на холоде идет пар изо рта. 

Многие родители теряются: даже вспомнив закон физики, объясняющий это явление, сложно 

объяснить его ребенку так, чтобы он все понял. Не ждите, пока малыш спросит вас о чем-

либо, предложите ему провести эксперимент

https://skazkivcem.com/skazki-malisham/84-raznie-skazki/211-masha-i-medved
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например — выдохнуть воздух ртом. Когда ребенок увидит пар, задайте ему вопрос: 

почему, на его взгляд, на холоде идет пар изо рта? Внимательно выслушайте его 

ответ, обсудите его. Постарайтесь подвести ребенка к разгадке, не называя ее прямо. 

Таким способом вы развиваете его мышление. Затем, когда малыш будет близок к 

правильному ответу или даже назовет его, подытожьте вашу беседу, повторите 

правильный вариант. 

 

Объясните: «воздух на улице — холодный, воздух, который мы выдыхаем, — теплый. 

 

Когда теплый воздух встречается с холодным, он начинает «замерзать» (детям 

постарше можно говорить без метафор «конденсируется»). Когда частички теплого 

воздуха замерзают, они стараются поближе прижаться друг к другу, поэтому 

облачко пара, которое мы видим, — это тесно прижавшиеся друг к другу частички 

теплого воздуха». Следующим вопросом может стать: «Почему мы вдыхаем 

холодный воздух, а выдыхаем теплый?» Объясните, что холодный воздух, который 

мы вдыхаем, попадает в легкие и циркулирует какое-то время внутри. Там он 

нагревается. Поэтому воздух, который мы выдыхаем — теплый. 
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Otrdiena 

Idejas radošai darbībai 
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Idejas laika pavadīšanai: 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīšanai:  

https://skazkivcem.com/skazki-malisham/100-skazki-malisham/451-prikluchenia-

homi-i-suslika 

 

 

  

 

https://skazkivcem.com/skazki-malisham/100-skazki-malisham/451-prikluchenia-homi-i-suslika
https://skazkivcem.com/skazki-malisham/100-skazki-malisham/451-prikluchenia-homi-i-suslika
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Trešdiena  

 

Idejas radošai darbībai 

 

 

 

 

 

 

Eksperimenti: 

 
Как образуются сосульки: 

 

Обратите внимание ребенка на то, что вода зимой замерзает по-разному. Вода в лужах образует 

корку льда 

— гладкую ледяную поверхность. Замерзший пар превращается в снежинки, а замерзший 

пар на ветках — в изморозь (кристаллы льда). На окнах узоры из маленьких ледяных 

кристаллов образуются из-за медленного замерзания водяного пара. Сосульки образуются 

по-своему. Для того чтобы выросла сосулька, вода сначала должна растаять, а потом опять 

замерзнуть, и чем чаще это будет происходить, тем больше и красивее получится сосулька. 

Идеальный вариант — общая температура воздуха ниже ноля, но ярко светит солнце, 

нагревая своими лучами снег на крыше. Снег под воздействием солнечных лучей тает, а 

вода стекает к 
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краю, где температура гораздо ниже. Стекающие капли начинают снова замерзать, 

постепенно образуя ледяной бугорок. Со временем бугорок увеличивается и удлиняется 

— так получаются сосульки. Во время оттепели сосульки тают у основания, поэтому 

могут обрываться и падать с крыш. Обязательно скажите ребенку, что ходить под 

сосульками опасно. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Lasīšanai:   

https://www.mammamuntetiem.lv/articles/1753/kas-no-rita-iet-uz-cetram-kajam-

pusdiena-uz-divam-bet- vakara--uz-trim/?accept_cookies=1 

 

 

 

 

 

https://www.mammamuntetiem.lv/articles/1753/kas-no-rita-iet-uz-cetram-kajam-pusdiena-uz-divam-bet-vakara--uz-trim/?accept_cookies=1
https://www.mammamuntetiem.lv/articles/1753/kas-no-rita-iet-uz-cetram-kajam-pusdiena-uz-divam-bet-vakara--uz-trim/?accept_cookies=1
https://www.mammamuntetiem.lv/articles/1753/kas-no-rita-iet-uz-cetram-kajam-pusdiena-uz-divam-bet-vakara--uz-trim/?accept_cookies=1
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Ceturtdiena 

Idejas radošai darbībai 
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Lasīšanai:   

http://dlya-detey.com/zagadki/425-zagadki-pro-odezhdu.html 

 

Idejas laika pavadīšanai: 

 

 

 

Piektdiena 

Idejas radošai darbībai 

 

 

 

http://dlya-detey.com/zagadki/425-zagadki-pro-odezhdu.html
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Idejas laika pavadīšanai: 

 

 

 

 

 

Lasīšanai:   

 

https://global.winter.lv/lat/ziemassvetku_dziesmas_pasakas/ziemassvetku_pasakas/5903.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://global.winter.lv/lat/ziemassvetku_dziesmas_pasakas/ziemassvetku_pasakas/5903.html
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Darba lapas 
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