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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: 3.nedēļa.  

 

Mēneša temats: Es piedalos.  

 

Nedēļas temats: “Ziemas prieki” 

 

Ziņa bērnam 

Ziema - ir tas laiks, kad, uzturoties ārā, īpaši jāievēro drošības un uzvedības noteikumi.  

Saturs 

Sasniedzamais rezultāts: Mudināt bērnus ievērot drošības noteikumus ziemā un iesaistīt bērnus 

daudzveidīgās sportiskās aktivitātēs uz sniega. 

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Daba 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Drosme 

 Līdzcietība 

 Centība 

 Savaldība 

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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 Mērķtiecība 

 Taisnīgums 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Praktiskā darbībā iepazīst un nosauc no plastmasas, papīra, akmens, koka 

izgatavotu priekšmetu īpašības. (2. posms) 
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Stāsta par savā radošajā darbā un mākslas darbā attēlotajiem notikumiem, tēliem, 

izteiktajām emocijām un idejām. (2. posms) 
 Matemātikas mācību joma 

o Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu pieci apjomā. (2. posms) 
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Rotaļājas un darbojas pārī un nelielā grupā. (2. posms) 
 Tehnoloģiju mācību joma 

o Atbild uz jautājumiem par ieceres īstenošanas nepieciešamību. (2. posms) 
 Valodu mācību joma 

o Atbild uz jautājumu un uzdod vienkāršus, īsus jautājumus, saistītus ar ikdienu. (2. 

posms) 
 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs telpās un ārā un stāsta, ka veselīgi dzīvot 

nozīmē lietot veselīgu uzturu, ievērot dienas režīmu, ģērbties atbilstoši 

laikapstākļiem, regulāri iesaistīties fiziskajās aktivitātēs; mācās ievērot veselīga 

dzīvesveida principus. (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 Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 
 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 
 Sadarbība 

o Palīdz un pieņem palīdzību. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Atbild uz jautājumiem. 

 Izrāda vēlmi un rotaļājas nelielā grupā. 

 Raksturo mākslas darbu un savu radošo darbu, lietojot 

vārdus, piemēram, košs, grezns, neparasts, prasmīgs, precīzs, 

priecīgs, spilgts, interesants, jocīgs, mīlīgs, nopietns. 
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 Darbojas ar priekšmetiem, kuri izgatavoti no plastmasas, 

papīra, akmens, koka (kārto, savieno, izliek dažādas formas). 

 Uzliek priekšmetus atbilstoši skaitam (četri, pieci). 

 Saskata nepieciešamību izgatavot kādu produktu savām vai 

citu vajadzībām, piemēram, putnu barotavu. 

 Zina, ka jāievēro dienas režīms (laikus jāiet gulēt, jāēd 

regulāri – noteiktās ēdienreizēs). 

Skolotāja darbība: 

 Rada problēmsituāciju (vide, apstākļi), kurā bērnam nepieciešams 

sazināties ar citiem. 

 Pārrunā ar bērnu, kā viņš novērtē savu rotaļāšanos pārī un grupā. 

 Aicina pastāstīt par mākslas darbu un/vai savu radošo darbu 

un tā izraisītajām emocijām. 

 Piedāvā darboties ar dažādiem priekšmetiem, kuri izgatavoti 

no plastmasas, papīra, akmens, koka. 

 Aicina ņemt, grupēt, pielikt klāt vēl vienu, skaitīt un nosaukt 

noteikta skaita priekšmetus sadzīves situācijās, piemēram, 

apģērba pogas, mašīnas riteņi, dzīvnieka ķepas. 

 Uzklausa un atbalsta bērna vajadzību izgatavot kādu produktu. 

 Rosina izteikt savas domas par iespējamām sekām. 
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Rīta rosme katru dienu. 

 

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) 

/J. Bērziņa/ 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289471/labrit-labrit
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga
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Pirmdiena 

 

 Idejas radošai darbībai  
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Darba lapas: 
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Otrdiena 

Lasīšanai:   

Сказка о зиме детям 

Автор сказки: Ирис Ревю 

Однажды Тётушка Зима увидела своих старых знакомых: Зайчонка, Бельчонка и Лисёнка. 

Взобравшись на вершину горы, они прыгали в сугробы и звонко смеялись. «Сейчас я 

научу вас увлекательной зимней забаве», — сказала Тётушка Зима. 

Зверята очень обрадовались. Они снег-то видели в первый раз, и, конечно, пока ещё не 

знали никаких зимних развлечений. 

Тётушка Зима взмахнула своей волшебной палочкой и сейчас же перед ней появились 

сказочные сани, на которые она ловко усадила Зайчонка. Санки весело скрипнули 

полозьями и помчались вниз. «Ух-ты, ах-ты, разойдись, разбегись», — весело кричал 

Зайчонок, съезжая с горы. Бельчонок и Лисёнок завороженно смотрели на это зрелище. А 

потом, по одному и все вместе, зверята съезжали с горы, прикрыв глаза от удовольствия. 

Накатавшись вдоволь на санях, они бегали по всему лесу, кидали снежки  друг в друга, и 

незаметно оказались на окраине лесного царства. И тут взору Зайчонка, Бельчонка и 

Лисёнка предстало необычное существо. Оно состояло из трёх огромных снежных шаров. 

На голове у существа было ведро, в руках – метла, а там, где должен быть нос, торчала 

аппетитная оранжевая морковка. При виде ее у Зайки потекли слюнки. Он сразу вспомнил 

лето, тёплое солнышко и то, как мама вдоволь угощала его сладкой морковкой. 

«Кто это странное снежное существо с морковкой?» — недоумевали звери. — «Тётушка 

Зима нам ничего не рассказывала о нём». Поговорили о ней, а она тут как тут. «Это — 

Снеговик. Он появляется только в снежное время. Его лепят дети», — сказала Тётушка 

Зима. Увидев, как Зайчонок завороженно смотрит на морковку, она заметила: «Морковку 

эту есть нельзя, это нос Снеговика, а как же жить без носа?» — спрашивала зимняя 

хозяйка. Бельчонок и Лисёнок решили рассмотреть Снеговика поближе. Он был огромный 

и чудной и ни с кем не разговаривал. 
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А Зайчонок стоял рядом и думал: «Как много всего на свете: белый снег, Снеговик, 

морковка… А ещё — важная Тётушка Зима. Она пообещала нам рассказать еще много 

интересного». 

 

Darba lapas: 
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Trešdiena 

 

Eksperimenti: 

 Цветное молоко 

 

Нужны: Цельное молоко, пищевые красители, жидкое моющее средство, ватные палочки, 

тарелка.  

Опыт: Налить молоко в тарелку, добавить несколько капель красителей. Потом надо 

взять ватную палочку, окунуть в моющее средство и коснуться палочкой в самый центр 

тарелки с молоком. Молоко начнет двигаться, а цвета - перемешиваться.  
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1. Лавовая лампа 

 

Нужны: Соль, вода, стакан растительного масла, несколько пищевых красителей, 

большой прозрачный стакан или стеклянная банка. 

Опыт: Стакан на 2/3 наполнить водой, вылить в воду растительное масло. Масло будет 

плавать по поверхности. Добавьте пищевой краситель к воде и маслу. Потом медленно 

всыпьте 1 чайную ложку соли. 

Объяснение: Масло легче воды, поэтому плавает по поверхности, но соль тяжелее масла, 

поэтому, когда добавляете соль в стакан, масло вместе с солью начинает опускаться на 

дно. Когда соль распадается, она отпускает частицы масла и те поднимаются на 

поверхность. Пищевой краситель поможет сделать опыт более наглядным и зрелищным. 
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Darba lapas: 
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Ceturtdiena 

Idejas radošai darbībai 
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Darba lapas: 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Idejas laika pavadīšanai: 

Написать письмо бабушке 

В наш электронный век, нужно постараться сохранить у детей связь с вещественным 

миром, да и вообще живые бумажные письма это достаточно романтично. Превратите 

обмен писем с бабушкой в прекрасную традицию. Ничего страшного, если бабушки живут 

в этом же городе, почта принесет им письмо и в соседний дом. Украшайте письмо 

цветными наклейками или вкладывайте фотографию. Всегда так радостно доставать из 

ящика свежий запечатанный конверт и нетерпеливо его вскрывать. А уж как бабушки 

будут рады, вам и не передать))) 

Мини-квест 

прятать кубики, искать и составлять слово. Детям нравится выполнять квесты, а 

родителям нравится, что дети развивают смекалку и при этом не сидят на месте. Возьмите 

кубики или магнитную азбуку или просто напишите слово на бумаге и разрежьте на 

буквы. Теперь пусть ребенок выйдет (например в ванную), а вы спрячьте буквы в 

разннобразных местах. 
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Piektdiena 

Darba lapas: 
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Idejas laika pavadīšanai: 

 Кулинария 

Испечь торт, лепить пельмени, делать мороженое или колдовать вместе над пиццей! 

Конечно же нам проще пойти и приготовить пирог для домочадцев по быстренькому и не 

превращая при этом кухню в зимние декорации из муки и теста. НО! Надо выключить в 

себе перфекциониста и включить добрую маму. Совместное приготовление пищи всегда 

сближает людей, а для детей - это веселая лаборатория.   

 

 

  

http://идеюшки.рф/%d0%bf%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b5.html
http://идеюшки.рф/wp-content/uploads/2017/01/baking-1951256_640-1.jpg
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