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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. 

Sasniedzamais rezultāts: Bērni stāsta par sporta veidiem ziemā, zina ka ziemas fiziskas 

aktivitāte ir daļa no veselīga dzīvesveida.  

Mācību jomu pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

 Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina apkārtnē raksturīgo ieţu un ūdens 

īpašības. (3. posms) 

  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

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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 Izspēlē pašu izdomātu vai literārā darba siţetu. (3. posms) 

  Matemātikas mācību joma 

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

un ģeometriskajām figūrām. (3. posms)  

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma  

 Skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas; vajadzības gadījumā sniedz emocionālu un 

praktisku atbalstu. (3. posms)  

 Tehnoloģiju mācību joma 

 Savieno detaļas un iegūst sev vēlamo konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai paša 

izvēlētajiem materiāliem. (3. posms) 

  Valodu mācību joma  

 Lasa vārdus, saprot izlasīto. (3. posms) 

  Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Saskata iespējamos traumu gūšanas veidus un ievēro drošības noteikumus, 

pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu, pārvietojot priekšmetus. (3. posms) 

Vērtības un tikumi: Brīvība, сilvēka cieņa, daba, darbs ,gimene, latviešu valoda, atbildība, 

drosme, taipnība, mērķtiecība, taisnīgums, uzņēmība, savaldība, tolerance. 

Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

 Izrāda iniciatīvu. 

Digitālās prasmes. 

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

ierīces. 

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

Pašvadīta mācīšanās. 

 Lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās. 

 Sadarbība. 

 Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

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

lietojot. 

Papildu informācija: 
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Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Bērns pēta akmeņus, nosakot to krāsu, formu, lielumu. 

 Piedalās dzirdētā vai paša izdomātā teksta dramatizācijā. 

 Skaidro sakārtojuma sakarības. 

 Mācās ievērot labas uzvedības noteikumus saskarsmē. 

 Izplēš vai izgrieţ vienkāršas formas siluetus no papīra, kartona vai auduma. 

 Lasa savu vārdu. Lasa īsus vārdus. 

 Stāsta par iespējamām traumām, kuras var rasties, pārvietojoties ziemā. 

Vecāku darbība: 

 Aicina bērnu izpētīt akmeņus un grupēt tos. 

 Uzdod jautājumus par dzirdēto tekstu un tēlu rīcību. 

 Rosina veidot paša izdomātus sakārtojumus, to skaitā ritmiskas rindas. 

  Piedāvā spēlēt lomu spēles, izspēlēt labu un sliktu rīcību. 

 Pievērš uzmanību precizitātei. 

 Lasīšanai piedāvā burtus, īsus vārdus un vārdu spēles. 

 Jautā, kas jāievēro, lai izvairītos no traumām konkrētā situācijā. 

Rīta rosme. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5p_BjqnY1h8 - DZIEDI AR PUKŠU - 

"Rīta rosme" no izrādes "Paukojam un Šmaukojam"  

A. Ţilinskis, V. Singajevska, V. Singajevska 

 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Sāksim mēs rīta rosmi. 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Beigsim to rīta rosmi. 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5p_BjqnY1h8
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Pirmdiena 

 

Ziemā var izbaudīt daudz ziemas priekus. 

 Slēpot. 

 

 

Slidot. 
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Vizināties ar ragavām. 

 

Celt sniegavīrus, cietokšņus. 

 

   



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Pikoties. 
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Skatīsimies: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zuriFnOV45E- На тонком льду - Азбука безопасности | 

Смешарики 2D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuriFnOV45E-
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Idejas radošai darbībai: 
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Otrdiena 

ziemas sporta veidi. 

 
Slēpošana ir sportiska aktivitāte un sporta veids, kurā slēpotājs ar slēpju 

palīdzību pārvietojas pa sniegu. 

 

  

 

Kalnu slēpošana ir ziemas sporta veids, kurā sacensības norisinās vairākās 

disciplīnās. Sportisti sacensībās slēpo lejā pa kalnu nogāzi, apslēpojot trasē 

izvietotos šķēršļus.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sporta_veids
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sniegs
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Kamaniņu braukšana ir ziemas sporta veids, kurā sportists ar speciālām 

kamaniņām brauc pa īpašu dabiskā vai mākslīgā ledus trasi. Sacensības notiek gan 

ar vienvietīgajām, gan ar divvietīgajām kamaniņām. Vīrieši sacenšas gan abu veidu 

kamanām, savukārt sievietes — tikai vienvietīgajām. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sporta_veids
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Bobslejs ir ziemas sporta veids, kurā komandas (divi vai četri cilvēki) uz ātrumu  

ar kamanām dodas lejā pa īpašām bobsleja trasēm. 
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Hokejs ir komandu sporta veids,  kuru spēlē uz ledus.   Spēlētāji, sadalījušies divās 

komandās, ar nūju mēģina bumbu vai ripu iemest pretinieku vārtos. 

 

 

Daiļslidošana ir ziemas sporta veids, kurā sportisti pārvietojas ar slidām pa ledu, 

izpildot papildelementus, visbieţāk mūzikas pavadījumā. 

 

   

 

 

  

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sports
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ledus
https://lv.wikipedia.org/wiki/Hokeja_n%C5%ABja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bumba
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hokeja_ripa&action=edit&redlink=1
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Biatlons ir ziemas sporta veids, kurā apvienota slēpošana un šaušana. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ziema
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sporta_veidi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sl%C4%93po%C5%A1ana
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0au%C5%A1ana
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Skatīsimies: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa3WnoTuavw- Зимние виды спорта. Часть 1 Коньки. 

https://www.youtube.com/watch?v=1nwUJwQ3wMo- Зимние виды спорта. Часть 2 Лыжи. 

https://www.youtube.com/watch?v=KtHMx1MR3hI- Зимние виды спорта. Часть 3. Санки. 

Matemātika : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa3WnoTuavw-
https://www.youtube.com/watch?v=1nwUJwQ3wMo-
https://www.youtube.com/watch?v=KtHMx1MR3hI-
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Trešdiena 

ABC 

1. Рекомендуется  уточнить у ребенка, какое сейчас время года. Попросить 

назвать все зимние месяцы. 

 

 

2. Спросите у ребенка, в какие игры можно играть зимой, а в какие нельзя и 

почему (учим малыша устанавливать причинно-следственные связи). 

 

 

3. Спросите, какие зимние виды спорта знает ребенок, какой инвентарь 

нужен для этого. 

 

 

4. Упражнение "Почему так назван?" на словообразование, в том числе и 

на образование сложных слов. 

 

Конькобежец - потому что бегает на коньках, 

саночник - ..., 

лыжник - ..., 

сноубордист - ..., 

хоккеист - ..., 

фигурист - ... 
 

5. Упражнение "Кому что нужно?" на употребление дательного падежа 

существительного. 

 

Лыжи нужны ... (лыжнику), 

клюшка нужна - ..., 

коньки нужны - ..., 

санки нужны - ..., 

сноуборд нужен - ..., 

шайба нужна - ... 
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Звук и буква « Ы» 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zG6aOeuu4-w - � Урок 9. Учим букву Ы, читаем слоги, слова и 
предложения вместе с кисой Алисой. (0+ 

https://www.youtube.com/watch?v=zG6aOeuu4-w
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Idejas radošai darbībai: 
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Ceturtdiena 

Burtu apgūšana (Burts ”Z”)  

 

Idejas darbam ar burtu grāmatu: 

 Uzrakstiet vārdus: zaķis, zirņi, ziema un citus . 

 Iezīmēt vai ielīmēt attēlus, kurā redzamā lieta , kas sākas ar Z. 

 No avīzes vai ţurnāla izgriezt vārdus, ielīmēt tos grāmatā, apvilkt visus 

burtus Z. 

 Rakstīt  burtu Z ar zilu vai zaļu zīmuli. 

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai: 

Noskaidrojiet, kas ir, ko nozīmē: zirgs, zirneklis, zivs, zīle, zīlīte, zoss, zvirbulis, 

zaķis, zebra, zibens, zīmulis, zobs, zoodārzs, zvaigzne, zemene, zefīrs, zupa. 

Mīklas: 

 Koks ar melnu serdi; kas skolā iet, tam to vajag. (Zīmulis) 

 Kurš gadalaiks ir visbaltākais? (Ziema) 

 Kas staigā pa griestiem ar galvu uz zemi un kājām gaisā? (Zirneklis) 
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Idejas radošai darbībai: 
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Piektdiena 

 

LASĪŠANAI: 

 

Sniegavīrs 

Pirmais sniegs! Pirmais sniegs! 

Bērniem lielu lielais prieks! 

Sniega viļas lielas veļas, 

Sniega vīrs uz kalna ceļas 

 

Milzīgs, resnis tā kā vāts, 

Nasku roku darināts. 

Galva apaļa kā ola; 

Mellās acis bolīt bola. 

 

Mute plata tā kā stops: 

Augšā, apakšā viens zobs. 

Kājas diţenas kā stabi, 

Galvā platmale sēd labi; 

 

Katrā rokā pīķis garš, — 

Un nu sākas lielais karš. 

Karogs stalti plivinājās, 

Karavīri rindās stājas; 

 

Lodes svilpo, bumbas kauc; 

Nu tiek cirsts un durts, un šauts 

Visi ņemas, visi karo — 

Pārveikt milzi lielo, garo; 

 

Visiem sejā laistās prieks — 

Pirmais sniegs! Pirmais sniegs! 

 /Vilis Plūdonis/  
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На горке. 
    
Целый день ребята трудились — строили снежную горку во дворе. Сгребали 

лопатами снег и сваливали его под стенку сарая в кучу. 

 

 

Только к обеду горка была готова. 

Ребята полили ее водой и побежали 

домой обедать. 

— Вот пообедаем, — говорили они, 

— а горка пока замерзнет. А после 

обеда мы придем с санками и будем 

кататься. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Котька Чижов из шестой квартиры хитрый какой! Он горку не строил. Сидит 

дома да смотрит в окно, как другие трудятся. Ему ребята кричат, чтоб шел горку 

строить, а он только руками за окном разводит да головой мотает, — как будто 

нельзя ему. 

 
А когда ребята ушли, он быстро 

оделся, нацепил коньки и 

выскочил во двор. Чирк коньками 

по снегу, чирк! И кататься-то как 

следует не умеет! Подъехал к 

горке. 

 
— О, говорит, — хорошая горка 

получилась! Сейчас скачусь. 

Только полез на горку — бух 

носом! 
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— Ого! — говорит. — Скользкая! 

Поднялся на ноги и снова — бух!  

Раз десять падал. Никак на горку взобраться не может. 

 
 

«Что делать?» — думает. 

Думал, думал — и придумал: 

«Вот сейчас песочком посыплю и заберусь на 

нее». 

 

Схватил он фанерку и покатил к дворницкой. 

Там — ящик с песком. Он и стал из ящика песок 

на горку таскать. Посыпает впереди себя, а сам 

лезет все выше и выше. Взобрался на самый 

верх. 

— Вот теперь, — говорит, — скачусь! 

Оттолкнулся ногой и снова — бух носом! 

Коньки-то по песку не едут! Лежит Котька на 

животе и говорит: 

— Как же теперь по песку кататься? 

И полез вниз на четвереньках. Тут прибежали 

ребята. Видят — горка песком посыпана. 

 
— Это кто здесь напортил? — закричали они. — Кто горку песком посыпал? Ты не 

видал, Котька? 

— Нет, — говорит Котька, — я не видал. Это я сам посыпал, потому что она была 

скользкая и я не мог на нее взобраться. 

— Ах ты, умник! Ишь что придумал! Мы трудились, трудились, а он — песком! 

Как же теперь кататься? 

Котька говорит: 

— Может быть, когда-нибудь снег пойдет, 

он засыплет песок, вот и можно будет 

кататься. 

 
— Так снег, может, через неделю пойдет, а 

нам сегодня надо кататься. 

— Ну, я не знаю, — говорит Котька. 

— Не знаешь! Как испортить горку, ты 

знаешь, а как починить, не знаешь! Бери 

сейчас же лопату! 
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Котька отвязал коньки и взял лопату. 

— Засыпай песок снегом! 

Котька стал посыпать горку снегом, а ребята снова водой полили. 

— Вот теперь, — говорят, — замерзнет, и можно будет кататься. 

А Котьке так работать понравилось, что он еще сбоку лопатой ступеньки проделал. 

— Это, — говорит, — чтоб всем было легко взбираться, а то еще кто-нибудь снова 

песком посыплет! 
Носов Н.Н. 

 

Вопросы к тексту: 

1.Почему Котька не хотел выходить гулять? 

2.Чем занимался Котька, когда другие ребята 

трудились? 

3.На чем хотел кататься Котька с горки? 

4.Зачем Котька посыпал горку песком? 

5.Почему Котька не смог кататься с горки? 

6.Был ли Котька рад, когда посыпал горку песком? 

7.Как отреагировали ребята, увидев, что горка 

испорчена? 

8.Признался ли Котька, кто посыпал горку песком? 

9.Что Котька построил для удобства на горке? 

10.Как можно охарактеризовать Котьку? 

 
 

 

Аудио версия :   

 
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-nosova/na-gorke-
audio/ 

https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-nosova/na-gorke-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-nosova/na-gorke-audio/
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Eksperimenti 

 

 Pārbaudiet ūdens īpašības. 

 

Sniegot ir ideāls laiks, lai runātu par visām ūdens īpašībām un to, kā tas var pāriet no šķidra 

agregātstāvokļa cietā stāvoklī, starp kuriem ir sniegs. Satveriet to no bļodas, lai izkustu un 

parādītu bērniem, kā sniegs kļūst par ūdeni. Pēc tam sasaldējiet, lai parādītu, kā tas kļūst par 

ledu, un, ja jūs patiešām vēlaties to parādīt, uzvāriet to, lai parādītu tvaiku. Tas ir arī lielisks 

veids, kā apspriest ūdens ciklu, un tas ir ļoti vienkārši. 
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