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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.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 

4. nedēļa 

 

Mēneša temats: “Es piedalos”. Nedēļas temats: „Vecīša cimdiņš”. 
 

Ziņa bērnam 

Darbus var darīt kopā 

Saturs 

SR mēnesim: Piedalās pieaugušā organizētās darbībās kopā ar citiem. 

  

Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

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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 Centība 

 Drosme 

 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 
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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 

Bērna plānotā darbība:  
  

Valodu mācību joma: Nosauc darbības, kuras veic pats un citi. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Nosauc ķermeņa daļas, ģērbjoties, skatoties spogulī, rādot 

citam, spēlējoties ar rotaļlietām. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Runā skaitāmpantus. 

Dabaszinātņu mācību joma: Mācās raksturot dabas parādības ar dažiem vārdiem. 

Matemātikas mācību joma: Grupē un nosauc: Viens priekšmets, daudz priekšmetu. 

Tehnoloģiju mācību joma: Izver auklu caur sacaurumotu pamatni. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Ievēro dienas režīmu bez atgādinājuma. 

  

Vecāka plānotā darbība: 
  

Valodu mācību joma: Izmanto dažādas situācijas, kurās bērnam jāizsaka sava doma ar vārdu 

savienojumu vai teikumu, piemēram, nosaukt kādu priekšmetu, secīgi sakārtot sižetiskus attēlus 

un pastāstīt par to saturu. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Ģērbjot bērnu, nosauc ķermeņa daļas, kuras tiek apģērbtas. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Aicina bērnu līdzdarboties, 

izveidot savas kustības, izmantot skaņu rīkus. 

Dabaszinātņu mācību joma: Dod laiku novērošanai, jautā par novēroto. 

Matemātikas mācību joma: Nosauc bērna darbības un rosina viņu pašu nosaukt savas darbības. 

Tehnoloģiju mācību joma: Seko, lai darbošanās ar sīkiem priekšmetiem būtu bērnam droša. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Uzslavē par dienas režīma ievērošanu. 

 

 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

*** 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekamplaukstas pie grīdas) 



Daugavpils pilsētas                                                                                                                                 

5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

Laburītuactiņām! (pieskaramiesacīm) 

Laburītuaustiņām! (pieskaramiesausīm) 

Laburīturociņām! (izstiepjam un pagrozāmrokas) 

Laburītukājiņām! (padipināmarkājiņām) 

(Sasveicinātiesvarardažādāmķermeņadaļāmvaiarīarklātesošajiem) 

 

*** 

Actiņasskatās. (samirkšķinām) 

Austiņasklausās. (aizliekamplaukstasaizausīm) 

Rociņasplaukšķina.(plaukšķinām) 

Kājiņasdipina. (dipinām) 

 

*** 

Будем ноги поднимать 

Будем ноги поднимать, 

Раз-два-три-четыре-пять. 

Выше поднимай коленки, 

Не ленись на переменке. 

(Дети поднимают согнутые в коленях ноги,  

стараясь коснуться коленом груди.) 

*** 

Головой покрутим резво, 

Вправо-влево, вправо-влево. 

(Вращение головой.) 

И попрыгаем на месте — 

Ноги врозь и ноги вместе. 

(Прыжки.) 
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Pirmdiena 

Idejas radošai darbība 
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Lasīšanai 

 

 

Latviešu tautas pasaka "Vecīša cimdiņš" 
 

 

Dzīvoja sirms vecītis. Reiz aukstā ziemā viņš 

brauca uz mežu pēc malkas. Vecītim iegribējās 

aizdegt pīpīti. Kamēr viņš azotē meklēja pīpi, 

tabaku un šķiltavas, tikām pazaudēja vienu 

cimdiņu. 

Muša, bēgdama no aukstuma, ierauga cimdiņu, 

ieskrien iekšā un sāk no prieka dancot. Pelīte, 

bēgdama no aukstuma, pieskrien pie cimdiņa un 

jautā: «Kas te cimdiņā danco?» 

«Es, pati mušu ķēniņiene. Bet kas tu esi?» 
 

«Es esmu pelīte pīkstīte. Laid mani pasildīties!» 
 

«Nu lien un sildies!» 
 

Pelīte ielien cimdā, un abas ar mušu sāk dancot. 
 

Zaķītis, bēgdams no aukstuma, ierauga cimdiņu, skrien klāt un jautā: 
 

«Kas tai cimdiņā danco?» 
 

Un abas dancotājas atsaka: «Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte. Bet kas tu 

tāds?» 
 

«Es esmu zaķītis baltļipītis. Ielaidiet mani pasildīties!» 
 

«Labi, lien un sildies!» 
 

Zaķītis ielien cimdā, un nu sāk visi trīs dancot. 
 

Vilks, bēgdams no aukstuma, ierauga cimdiņu un jautā: «Kas tai cimdiņā 

danco?» 
 

«Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis. Bet kas tu tāds esi?» 
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«Es esmu vilks strupausis. Ielaidiet mani pasildīties!» 
 

«Labi, lien un sildies!» 
 

Vilks ielien cimdiņā, un nu sāk visi četratā dancot. 
 

Lācis, bēgdams no aukstuma, atrod cimdiņu un jautā: «Kas tur tai cimdiņā 

danco?» 

«Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis, vilciņš strupausītis. Bet 

kas tu tāds esi?» 
 

«Es —pats lielais pinka. Laidiet mani pasildīties!» 
 

«Labi, lien un sildies.» 
 

Lācis ielien cimdiņā, un nu visi 

piecatā sāk pa cimdiņu dancot. 

Kur bijis, kur ne, atskrien gailis 

un aizdziedas: «Kikerigū!» 

Dancotāji nobīstas un visi sāk ar spēku lauzties no cimdiņa ārā. Muša dodas 

uz ķēniņa pili, pelīte uz kartupeļu pagrabu,  zaķītis auzās, vilks krūmos, lācis 

mežā. 

Skriedami saplēš vecīša cimdiņu. Un tā vecītis līdz šai dienai staigā ar vienu 

cimdiņu. 
 

Avots: pasakas.net 

 

Eksperimenti: 

Цветные тоннели в ледяной глыбе 

 

Нам понадобится достаточно большой кусок льда (я заморозила, полную 

миску воды), а также соль, пипетка и жидкая краска (мы использовали 

пищевые красители желтого, зеленого и синего цветов). 

 

Чтобы было легче извлечь замороженный лёд – облейте миску снаружи 

горячей водой. Теперь выкладываем лед на поднос или в большую миску. 

Даём ребенку соль и просим его посолить лед. 
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Начинается самое интересное – вы услышите, как лёд трескается и 

увидите появляющиеся мелкие разломы внутри ледяной глыбы. Еще 

через какое-то время соль начнет проедать более крупные ходы по этим 

разломам. 

 

 

Для наглядности используйте краску – капайте её на поверхность льда и 

она будет проникать во все мелкие трещинки и тоннели. Этот 

эксперимент можно продолжать достаточно долго, пока соль не разъест 

весь кусок льда. Вы получите потрясающее зрелище и массу 

впечатлений. А кроме того успеете поговорить о том, почему соль 

разъедает лед. 

 

Обратите внимание ребенка на то, что лед начал таять как только вы 

достали его из морозильной камеры, т.к. в комнате тепло. Когда 

посыпали солью – соль начала растворяться в воде на поверхности 

льда и получилась соленая вода, которая превращается в лед только 

при очень низких температурах. Например, 10% раствор соли 

замерзает при температуре -13 градусов. Вот этот соленый раствор и 

начал быстро плавить лед. А разломы и треск появились из-за 
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Otrdiena 

Idejas radošai darbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīšanai: 

 

 

https://www.sapnuguru.lv/sapnuguru/miegamice/pasakas/latviesu-tautas-pasaka-

vecisa-cimdins-50 
 

https://www.sapnuguru.lv/sapnuguru/miegamice/pasakas/latviesu-tautas-pasaka-vecisa-cimdins-50
https://www.sapnuguru.lv/sapnuguru/miegamice/pasakas/latviesu-tautas-pasaka-vecisa-cimdins-50
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Trešdiena 

Idejas radošai darbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīšanai: 

 

https://nukadeti.ru/skazki/teremok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nukadeti.ru/skazki/teremok
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Ceturtdiena  

Idejas radošai darbība 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīšanai: 

https://ihappymama.ru/iq/zagadki/zagadki-pro-zhivotnyh/ 
 

 

 

 

 

 

https://ihappymama.ru/iq/zagadki/zagadki-pro-zhivotnyh/
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Idejas laika pavadīšanai: 

 

 

 

 

Piektdiena  

Idejas radošai darbība 
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Idejas laika pavadīšanai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas                                                                                                                                 

5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

 

 

 

Darba lapas. 
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