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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: Februāris 

 

Nedēļa: 2.nedēļa 

 

Mēneša temats: "To es varu'' 

 

Nedēļas temats: ''Esmu vesels'' 

 

Ziņa bērnam: Katrs kaut ko prot un var izdarīt 

 

Sasniedzamais rezultāts:  Lieto grupas aprīkojumu atbilstoši savām fiziskajām spējām un demonstrē 

neatlaidību jaunu prasmju apgūšanā. 

 

Vērtības un tikumi 
 Brīvība 

 Daba 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Mērenība 

 Mērķtiecība 

 Savaldība 

 Solidaritāte 

 Uzņēmība 

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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Mācību jomu pamatprasmes  

 
 Dabaszinātņu mācību joma  

• Nosauc novērotās dabas parādības, piemēram, lietus, sniegs, varavīksne, vējš. 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma  

• Izmanto dažādas līnijas, laukumus, formas un krāsas radošajā darbā. (1. posms) 

 Matemātikas mācību joma  

• Veido taisnas rindas no priekšmetiem, ievēro atstarpes. (1. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma  

• Atpazīst Latvijas karogu. (1. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma  

• Savietojot vienkāršus telpiskus objektus. 

 Valodu mācību joma  

• Pievērš uzmanību rakstiskai informācijai. (1. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

• Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod, ripina, velk, stumj, met. 

 

Caurviju prasmes 

 
 Digitālās prasmes  

• Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu.  

 Jaunrade un uzņēmējspēja  

• Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana  

• Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 

 Pašvadīta mācīšanās  

• Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība  

• Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība  

• Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

 

       Papildu informācija 

        Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 
• Valodu mācību joma: Pauž savu vajadzību vārdos un neverbālā veidā. 

 
• Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Reaģē uz pieaugušā izteiktu signālu, piemēram, Stop! 

 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Vēro apkārtējo vidi un pamana iespējas 

radoši izpausties. 

 

• Dabaszinātņu mācību joma: Aplūko, tausta priekšmetus, kuri izgatavoti no plastmasas,papīra, 

akmens, koka. 

 

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

neviena priekšmeta. 

 

• Tehnoloģiju mācību joma: Satver plānu papīru rokās. 

 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: No paša izvēlēta sākuma stāvokļa ripina, piemēram, 

bumbu nenoteiktā virzienā un seko tai. 
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          Vecāku darbība 

 
• Valodu mācību joma: Aicina bērnu lietot valodu ikdienas situācijās, izteikt savuvajadzību. 

 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Situācijā, kad radusies problēma saistībā ar uzvedību, 

piemēram,bērns, skrienot pa telpu, aizķēries aiz kāda krēsla, pakritis unsasities, jautā bērniem: Kāpēc tā 

notika? Ko vajadzēja darīt, lai tānenotiktu? Ko vajadzētu ievērot turpmāk? 

 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: zvirza spēles noteikumus – piedāvā 

daudzveidīgusnosacījumus radošā procesa ierosināšanai, piemēram, mūziku,demonstrējumu, tematu.  

 

• Dabaszinātņu mācību joma: Dod laiku bērna patstāvīgai praktiskai darbībai.Rosina iepazīt un veikt 

darbības materiālu un priekšmetu izpētei,pievēršot uzmanību tipiskajām īpašībām.  

 

• Matemātikas mācību joma: Aicina izvēlēties vienu rotaļlietu vai citu priekšmetu. Jautā:Cik tev ir? 

 

• Tehnoloģiju mācību joma: Aicina bērnu izteikt savas domas; uzklausa, papildina, parāda,kā jārīkojas. 

 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Ļauj veikt kustību uzdevumus bērnam pieņemamā tempā. 
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PIRMDIENA 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Dziesmiņa rīta rosmei: 
 

Krievu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Latviešu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=-S6hGNWzXq0 

 

 

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) 

 

Man divas mazas rociņas, (kustina rpciņas) 

Vēl lielus darbus neprot tās; (kustina rpciņas) 

Bet sīkie, mazie pirkstiņi (kustina pirkstiņus) 

Ir dažreiz tīri nerātni. (kustina pirkstiņus) 
(Ē.Balodis) 

Ай, лады, лады, лады 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Знаем, знаем, да-да-да 

Где ты прячешься, вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

По-нем-ножку. 

Лейся, лейся, лейся 

По-сме-лей - 

Катя (sava bērna vārds) умывайся веселей! 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=-S6hGNWzXq0
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PIRMDIENA 

 

Idejas radošai darbībai  
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Idejas pētnieciskajai darbībai. 

ZĪMĒJIET AR KRĀSAINIEM ZIEPJU BURBUĻIEM! 

 
Nepieciešams: 

-guaša vai pārtikas krāsas 

-balts papīrs 

-kokteiļsalmiņi 

-ziepju burbuļi vai škidro ziepju un ūdens šķīdums (1:1) 

-Plastmasas glāzītes vai citi trauki šķidrumiem; 

 
Uzdevuma gaitu vērojiet video: 

https://www.youtube.com/watch?v=H1reoeNBwNk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=UiUt_741rAw 

 

 

Kā izmantot gatavos darbiņus: 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=H1reoeNBwNk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UiUt_741rAw
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Priekšmetu šķirošana. 
 

Izveidojiet dažādu krāsu traukus vai signālkartītes, lai bērns zinātu, kādas krāsas priekšmeti jāmeklē mājās! 
 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

OTRDIENA 

 

Idejas valodu mācību jomas apguvei. 

 

Izlasiet vai noklausieties pasaku! 

 

Līdzās citām puķēm pašā dobes malā izdzina savu pirmo asniņu puķuzirnītis. Viņš ļoti 

priecājās par silto sauli, kas glāstīja zemi, tā atmodinādama tajā dusošos visbrīnišķīgākos 

augus. 

— Cik skaista ir pasaule! — priecājās mazais puķuzirnītis un ar nepacietību sāka gaidīt to 

dienu, kad viņš izaugs un varēs atraisīt pirmos ziedus. Puķuzirnītis pats vēl nemaz nezināja, 

kādā krāsā tie būs. 

Bet vārpata, paslēpusies dziļi zemē, draudēja: 

— Vai tu, tāds nieka knēvelis, domā izaugt garāks par mani un uzziedēt? Nekā nebūs! 

Vārpata ātri sazēla un ar savu biezo ceru aizēnoja puķuzirnīša maigās lapiņas. Drīz vien 

puķuzirnītis sauli nemaz vairs nespēja saskatīt. 

— Redzi nu! — smējās ļaunā vārpata. — Tā tu iznīksi, un neviens pat nezinās, ka tu esi bijis 

pasaulē! 

— Cik briesmīgi! — izmisa puķuzirnītis. — Vai tiešām es nekad vairs neredzēšu mīļo sauli 

un man būs jāmirst neuzziedējušam?... 

Te līdzās puķuzirnītim ierunājās kāda klusa, laipna balss: 

— Nebēdājies neko, puķuzirnīt! Gan tu vēl uzziedēsi. Tikai atbalsties pret mani! Es tev 

palīdzēšu izrauties ārā no vārpatas kuplā cera. 

Runātāja bija saulgrieze. Arī viņa vēl nebija izaugusi, tomēr tās lapas jau bija lielas un platas 

un kāts stingri turējās zemē. 

Puķuzirnītis paklausīja un apvija savas tievās rociņas ap stalto saulgriezes stāvu. Ar katru 

dienu saulgrieze auga augumā, bet kopā ar vinu stiepās arī puķuzirnītis. 

Drīz vien tie abi jau bija pārauguši visas citas puķes. 

Tad kādu dienu saulgrieze atraisīja brīnišķīgu dzeltenu ziedu. Tas bija tik liels un košs, ka 

pirmajā mirklī puķuzirnītis to noturēja par pašu sauli. 

— Cik tu esi skaista! — priecājās puķuzirnītis. 

— Arī tu esi skaists, — sirsnīgi sacīja saulgrieze. Tiešām — arī puķuzirnītis bija sācis ziedēt. 

Kā mazi zīda taureņi viņa zariņos sārtojās ziedi. Un cik tie saldi smaržoja! 

No malu malām salaidās saulgriezi apsveikt bites un taureņi. Viņi visi priecājās par tās 

krāšņumu un ne tikai par to vien. Viņi apbrīnoja arī mazo puķuzirnīti, kas tgagad droši bija 

pacēlies pretī saulei un sakuplojis košos ziedos. 

Bet vārpata vai slāpa nost aiz dusmām, ložņādama turpat pie puķuzirnīša kājām. Tomēr viņa 

vairs nespēja nodarīt tam nekā ļauna. 

- Cik jauki dzīvot pasaulē, ja tev blakus ir labs draugs! Stāstīja bitēm un taureņiem laimīgais 

puķuzirnītis. 

 

 
 
Audio variants: http://www.pasakas.lv/pasakas/literaras_pasakas/d/draudzibas_speks/ 

http://www.pasakas.lv/pasakas/literaras_pasakas/d/draudzibas_speks/
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TREŠTDIENA 

 

Pārrunājiet zemāk redzamos attēlus un sižetus! 
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CETURTDIENA 

Idejas brīvā laika pavadīšanai. 
 

 

Centieties katru dienu vingrot visi kopā! Pagatavojiet kopā veselīgos ežus! 

 

 

Izpētiet reklāmbukletus, izgieziet no tiem 

veselīgus un neveselīgus ēdienus. Pielīmējiet pie 
izvēlētas pamatnes. 

Veidojiet sirsniņas no sāls mīklas! (mīklai: 1 glāze 

milti, 1 glāze smalkā sāls, ½ glāzes ūdens, 2 ēd.k. 

augu eļļa) 
 

 

  

Spēlējiet burvju maisiņu (cepuri), katru reizi 

mainot tajā priekšmetus un ļaujot bērnam ar 

taustes palīdzību uzminēt priekšmetus. 

Organizējiet mājās krāsu nedēļu, katrai dienai 

piemeklējot piemērotu apģērbu. Meklējiet šo 

krāsu ikdienā un sadzīvē. 
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 PIEKTDIENA 

( Izmantojot darba lapas, pārrunājiet ar bērnu paveikto. Piedāvājiet iespējami daudzveidīgākus materiālus un 

darbības (krāsas, akvareļkrāsas, zīmuļi, krītiņi, plastilīns, aplikācija u.c.) 
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