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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: 4. nedēļa 

 

Mēneša temats: Es piedalos 

Nedēļas temats: Ceļojums pa kontinentiem 

Ziņa bērnam: Mūsu pasaule ir ļoti liela, skaista un interesanta. 

Sasniedzamais rezultāts. Piedalās organizētās darbības kopā ar citiem 

bērniem, salīdzina savu darbību ar cita bērna darbību. 

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 

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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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 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 
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saudzīgi tos lietojot.  

 Sadarbība 

o Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

   Mācās atšķirt materiālus. 

  Raksturo mākslas darbu un savu radošo darbu, lietojot 

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

priecīgs, spilgts, interesants, jocīgs, mīlīgs, nopietns. 

 Uzliek priekšmetus atbilstoši skaitam (četri, pieci).  

  Izrāda vēlmi un rotaļājas nelielā grupā.  

  Atbild uz jautājumiem par savu pieredzi līdzīga produkta 

gatavošanā. 

  Sagaida atbildi uz savu jautājumu. 

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

regulāri – noteiktās ēdienreizēs. 

 

Vecāku darbība  

Aicina izteikt savas domas par materiālu īpašībām 

un nosaukumiem. 

Aicina pastāstīt par mākslas darbu un/vai savu radošo darbu 

un tā izraisītajām emocijām. 

Aicina ņemt, grupēt, pielikt klāt vēl vienu, skaitīt un nosaukt 
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noteikta skaita priekšmetus sadzīves situācijās, piemēram, 

apģērba pogas, mašīnas riteņi, dzīvnieka ķepas. 

Komentē, pozitīvi novērtējot bērna darbību. 

Palīdz izvēlēties vienu piemērotāko variantu.  

Jautā un iedrošina bērnu atbildēt un izteikt savas domas, jautāt.  

Piedāvā attēlus vai stāsta par problēmsituāciju, kurā netiek 

ievērots kāds no veselīga dzīvesveida pamatprincipiem. 

  

Rīta rosme katru dienu. 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Rūķītis pa mežu iet, (soļo uz vietas) 

Galvā sārtu mici liek, (ar rokām virs galvas taisa jumtiņu) 

Iet un skaita beciņas – (ar pirkstu ritmiski skaita) 

Tās, kas aug pie taciņas. (ar rokām rāda līču loču lielumu).  

 

Raudzīsim, kā to lai darām... 

Raudzīsim, kā to lai darām, (pieliek pie pieres roku un raugās tālumā) 

Kā visus desmit saskaitīt varam. (ātri izkustina pirkstiņus, kā pianists pirmsspēlēšanas) 

Viens, divi, trīs - tie citi būs drīz! (liec pēc kārtas klāt vienu pirkstiņu) 

Četri, pieci, seši - tie mums ar' nav sveši.(tas pats) 

Septiņi, astoņi, deviņi - areče nu, kur viņi! (tas pats) 

Pieliec vēl vienu klāt: 

Nu visi desmit ir akurāt! (pieliec pēdējo un tad uzvaroši paceļ divas 

dūrītes gaisā) 
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Pirmdiena 

Eksperimenti 

 Опыты со льдом. 5 опытов для детей в домашних условиях со льдом, водой и снегом. 

 https://www.youtube.com/watch?v=bdZN9ikMVEk 

 

Фейерверки в стакане 

Вам потребуются вода, две столовые ложки растительного масла и пищевой краситель. 

Все это поможет узнать о весе разных жидкостей, а в процессе устроить «фейерверки». 

Для начала добавьте немного красителя в масло, затем перелейте эту смесь в чашу с 

водой. Более легкое масло будет плавать поверх воды, а более тяжелый краситель начнет 

постепенно выбираться из своей маслянистой «темницы», при этом рисуя в воде 

занимательные узоры — своего рода фейерверки. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdZN9ikMVEk
https://naked-science.ru/article/sci/metastable-liquid-liquid-transition-in-a-molecular-model-of-water
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Otrdiena  

 Daba 

Youtube Животные жарких стран | Дошкольники | Окружающий мир 
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Trešdiena 

 Aplikācijas    ‘’žirafe’’   https://ped-kopilka.ru/blogs/blog70196/master-klas-po-izgotovleniyu-

obemnoi-aplikaci-iz-bumagi-zhiraf-s-poshagovymi-foto.html

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog70196/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoi-aplikaci-iz-bumagi-zhiraf-s-poshagovymi-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog70196/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoi-aplikaci-iz-bumagi-zhiraf-s-poshagovymi-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog70196/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoi-aplikaci-iz-bumagi-zhiraf-s-poshagovymi-foto.html
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Ceturtdiena 
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Lasīšanai 

Глупые обезьянки — рассказ Евгения Чарушина 

  

Две обезьянки-матери кормили своих детёнышей. Одна мартышка была старая, опытная 

мать, она крепко держала на руках своего маленького, а другая, молодая мартышка, всё 

время дремала. Сидит она, сидит, руки у неё разжимаются, опускаются — вот- вот её 

ребёнок вывалится из рук и упадёт сверху на пол. 

Увидала это старая мартышка и дёрнула её за ухо. 

Мол, просыпайся. Ты что? 

Молодая мартышка проснулась, подхватила покрепче своего ребёночка и уселась 

поудобнее. 

Снова сидят рядышком две матери-обезьяны и кормят своих ребят. 

Немного погодя молодая опять стала клевать носом — засыпать. Вот-вот уронит ребёнка. 

Тогда старая обезьяна ткнула её легонько в бок кулаком. 

Молодая вздрогнула, выпрямилась и обняла детёныша своими чёрными маленькими 

ручками. 

— Посмотрите, посмотрите, — заговорили люди, которые стояли около клетки, — какие 

эти обезьянки умные. Как они друг друга учат. Совсем-совсем как настоящие люди. 

Но тут молодая обезьянка опять заснула — не выспалась она, что ли? И старая обезьянка 

изо всех сил дёрнула её за хвост. 

И поднялась тут драка! Да какая драка! Настоящая обезьянья! 

Обе мамаши на верхней полке тузят друг друга кулаками, дёргают за хвосты, таскают за 

волосы, про своих ребят совсем забыли. Ребята у них давно свалились на пол — 

ушиблись, плачут. А мамаши гримасничают, зубы скалят, друг на друга, как петухи, 
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налетают. 

Вот тебе и умницы! 

 

Piektdiena 

 

   Daba https://arctic-russia.ru/article/unikalnyy-zhivotnyy-mir-arktiki/  

 Арктика остается одним из немногих уголков Земли, сохранившихся в первозданном 

виде, и вопреки ожиданиям, здесь кипит жизнь. Животные Арктики – рекордсмены по 

выживанию в экстремальных условиях. Когда температура воздуха даже в разгар лета не 

поднимается выше 0°С, круглый год дуют ледяные ветра, а солнце почти полгода не 

показывается из-за горизонта, главная задача обитателей этих мест – любым способом 

сохранить тепло тела и не замерзнуть.  

Один из лучших вариантов – накопить толстый слой подкожного жира, в чем особенно 

преуспели тюлени. Птиц спасает пышное оперение, а наземных млекопитающих – густой 

мех. Длинные уши и стройные ноги в арктических условиях непозволительная роскошь: 

маленькие ушки и толстые лапы куда сложнее отморозить. Дополнительное 

преимущество – большие размеры и внушительная масса тела, помогающие выработать 

нужное количество тепла. Только так можно стать постоянным жителем ледяной пустыни. 

А если приспособиться не получилось, всегда есть запасной вариант – прилетать или 

приплывать в Арктику в летние месяцы, когда она ненадолго перестает быть 

экстремально суровой.  

Самый известный из постоянных обитателей Арктики – белый медведь, один из 

крупнейших наземных хищников на планете и самый крупный представитель своего 

семейства. Некоторые самцы этого вида вырастают до трех метров в длину и достигают 

веса в тонну.  

Белые медведи настолько хорошо приспособились к арктическим условиям, что их нельзя 

встретить нигде, кроме Арктики. Белый окрас делает хищников незаметными в ледяной 

пустыне. Толстый слой подкожного жира спасает от морозов. Густой мех отталкивает 

воду и идеально сохраняет тепло: даже инфракрасная съемка не позволяет обнаружить 

зверя. Подошвы лап «подбиты» мехом, чтобы не мерзли и не скользили на льду. В 

поисках добычи медведи способны проплыть десятки километров, а отличный нюх 

позволяет им за сотни метров учуять любимое лакомство – кольчатую нерпу. Невероятная 

выносливость, ловкость и сила сделали этих зверей настоящими повелителями Арктики.  

https://arctic-russia.ru/article/unikalnyy-zhivotnyy-mir-arktiki/
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Но даже белые медведи предпочитают обходить стороной самого свирепого северного 

хищника – росомаху. Она всеядна и настолько отважна, что может напасть даже на 

человека. Чрезвычайно прожорливый зверь, похожий на барсука, способен убить добычу 

в 5 раз больше себя. Его жертвой могут стать песцы, горностаи, лисицы, полярные волки и 

грызуны, обитающие на арктических просторах. Росомаха так опасна, что ее прозвали 

«демоном севера».  

Самые крупные копытные Арктики – могучие овцебыки, внешне похожие на бизонов. Эти 

древние животные появились на Земле одновременно с мамонтами, но сумели выжить.  

Охотники времен неолита почти полностью истребили их некогда огромные стада. Спасло 

овцебыков лишь то, что они смогли уйти на безлюдные просторы Арктики. Огромные 

рога помогают им раскапывать снег и находить сухую растительность. А густая и длинная 

шерсть закрывает почти все тело, словно самый теплый в мире плед.  

Северных оленей в Арктике в сотни раз больше, чем овцебыков. Они помогли людям 

освоить Север и научились жить рядом с человеком. Однако и диких, не одомашненных 

оленей на территории одной только России около миллиона. В поисках пищи огромные 

стада преодолевают до 5 тысяч км в год. Плоские и широкие, заостренные по краям 

копыта превращают этих животных в вездеходы-амфибии: они могут пройти по снегу, 

льду и болотам, переплывать реки и морские проливы. Миграция северных оленей – одно 

из самых захватывающих зрелищ в мире.  
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Idejas radošai darbībai, 

„Pirkstiņlelles” 

(Autore: skolotāja Gundega Vecvagare) 

Bērnu vecums: 2–7 gadi. 

Izmantotie materiāli: krāsains filca materiāls, adata, diegi šūšanai. 

Mācību jomas: 

Valodu mācību joma – nav izvēlēti noteiktu pasaku varoņi, ļaujot bērniem pašiem radīt savus 

stāstus, 

ko izspēlēt leļļu teātrī, paužot savas emocijas, izmantojot dažādas intonācijas. Lellītes piesaista 

bērnu uz- 

manību, veicina vēlmi iesaistīties kopīgās nodarbēs, stimulē pirkstiņu sīko motoriku. Izspēlējot 

teātri, bērni 

apgūst prasmi izteikt frāzes par priekšmetiem, dzīvām būtnēm, darbībām. Tiek veicināta iztēle, 

fantāzija un 

radošā domāšana. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma – jaunāki bērni iesaistās pieaugušā organizētās aktivitātēs 

(teātra 

spēlēšanā), savukārt lielāki bērni var patstāvīgi organizēt izrādi, iesaistīt tajā citus bērnus vai 

pieaugušos. 

Bērni var izspēlēt pazīstamas emocijas, mācās tās nosaukt vārdā (dusmīgs, bailīgs, priecīgs) un 

raksturot 

emocijas. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma – jaunāki bērni, spēlējoties ar 

pirkstiņlellēm, 

var sarunāties ar tām, atdarinot izspēlēto tēlu balsis. Pirkstiņlelles var izmantot, organizējot 

pirkstiņrotaļas 

un runājot skaitāmpantus, lielākie bērni var izspēlēt kādu fragmentu no literāra darba, kas viņiem 

patīk. 

Matemātikas mācību joma – bērni praktiskā darbībā var skaitīt pirkstiņlelles, nosaukt to skaitu, 

var gru- 

pēt lelles pēc noteiktām pazīmēm. Spēlējot leļļu teātri, ir iespējams apgūt objekta atrašanās vietas 

nosau- 

kumu – virs, zem, pie, aiz, blakus. 

Tehnoloģiju mācību joma – 5–6 gadus veci bērni kopā ar 

pieaugušo, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba 

instrumentu lietojumu, var kopīgi izgatavot pirkstiņlelles, bērni 

var griezt materiālu, apgūt iemaņas darbā ar adatu un diegu. 

Didaktiskā rotaļa„Jautrais orķestris” 

Bērnu vecums: 3–5 gadi. 

Materiāli: guašas krāsu tukšie trauciņi, dažāda lieluma graudi, pērlītes, kociņi, pogas, filcs, tukši 

kinde - 

rolas trauciņi, dažāda izmēra kafijas burciņu vāki, spēļu mūzikas instrumenti. 

Mērķis: radīt bērnos interesi par dažādām skaņām, sekmēt bērnu radošumu un izdomu. 

Uzdevumi: 

• attīstīt sīko pirkstu muskulatūru; 

• attīstīt roku koordināciju; 

• attīstīt dzirdes uzmanību; 

• veicināt sadarbības prasmes; 

• sekmēt vārdu krājuma aktivizēšanu; 

• praktiskā darbībā noteikt priekšmetu skaitu pieci apjomā. 

Apraksts 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
„Muzikālais orķestris” – izmantojot dažādus grabošus, skanošus instrumentus, attīsta bērnu 

izpratni 

par dažādu skaņu veidošanos. Piedāvājot bērniem dažādus izejmateriālus, rosina izgatavot savus 

mūzikas 

instrumentus ar dažādām skaņām. Izmantojot guašas krāsu tīros trauciņus ar skrūvējamiem 

vāciņiem, bēr- 

ni pēc savas izvēles ber iekšā dažāda lieluma graudus un pērlītes. Izgatavoto skaņu rīku izmanto 

kā ritma 

instrumentu, klausoties audio ierakstus un dziedot. 

Rotaļa „Atrodi tādu pašu skaņu” – bērni pēc savas ieceres piepilda tukšos trauciņus. Kad trauciņi 

ir pie - 

pildīti, grabinot meklē, kurā trauciņā ir tāda pati skaņa. Berot pērlītes un graudiņus, bērns skaita 

ar pieau- 

gušā atbalstu. 

Rotaļa„Atmini grabošus un skanošus instrumentus” – bērnam tiek palūgts aizvērt acis. Viņam 

neredzot, 

ņem kādu instrumentu vai skaņu rīku, un bērnam ir jāuzmin, kas tas ir par instrumentu, 

piemēram, zvaniņš, 

metalofons, burciņa ar graudiņiem utt. 

„Salīdzini bērna dažādas skaņas” – izmanto kinderolas plastmasas apvalku bez apdares (filca) un 

tādu 

pašu apvalku ar apdari. Aptaustot dažādus instrumentus, bērns attīsta sensorās spējas, nosaka, vai 

tai ir 

gluds, raupjš, apaļš utt. 

i  
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