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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: Emociju pasaulē 

Nedēļas temats: Draudzēsimies! 

Ziņa bērnam: Cilvēks nevar dzīvot bez draugiem. 

Sasniedzamais rezultāts:  Cieņpilna attieksme pret draugiem.   

Vērtības un tikumi 

 Daba 

 Dzīvība 

 Brīvība 

 Latviešu valoda 

 Ģimene 

 Laipnība 

 Drosme 

 Centība 

 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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 Mērķtiecība 

 Līdzcietība 

 Solidaritāte 

 Savaldība 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Mācību jomu pamatprasmes Dabaszinātņu mācību joma 

o Izturas saudzīgi pret augiem un dzīvniekiem. (2. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Variē līnijas, krāsas, tekstūras, formas un laukumus radošajā darbā. (2. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Salīdzina priekšmetu kopas pēc skaita, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat. (2. 

posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

o Izsaka ideju savas ieceres īstenošanai un izvēlas materiālus. (2. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Raksta burtu elementus neierobežotā laukumā. (2. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Pārvar šķēršļus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem 

nosacījumiem sev piemērotā tempā. (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 Ievēro dienas kārtību. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība 

o Izsaka savas domas un jūtas. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai  

 Mācās saudzēt augus un dzīvniekus. 

 Nosauc priekšmeta vai dabas objekta krāsu gan saviem 
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vārdiem, gan izmantojot skolotāja piedāvātos atslēgvārdus. 

 Salīdzinot kopas pēc skaita, lieto jēdzienus vairāk, mazāk, 

tikpat. 

 Saskata labu un sliktu rīcību, stāsta par to.  

 Izvēlas nepieciešamos materiālus, patstāvīgi vai kopā 

ar pieaugušo sagatavo tos.  

 Zīmē dažādas līnijas un formas neierobežotā un ierobežotā 

laukumā 

 Mēģina pārvarēt šķērsli dažādos veidos. 

Vecāku darbība  

 Sarunā noskaidro, ka visi ir dzīvi, aug, uzņem barību.  

 Piedāvā radošai darbībai daudzveidīgus mākslinieciskās 

izteiksmes līdzekļus. 

 Rosina savietot pogas attiecībā viens pret vienu. 

 Ikdienas situācijās pievērš bērna uzmanību labai un sliktai rīcībai 

saskarsmē ar citiem, komentē to. 

 Palīdz, ja nepieciešams, piemērotu materiālu sagādāšanā 

(arī sadarbībā ar vecākiem).  

 Darbojas kopā ar bērnu, nosauc savas darbības.  

 Piedāvā inventāru šķēršļu joslas izveidei. 
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Rīta rosme, Lasīšanai, Eksperimenti, Idejas radošai darbībai, Darba lapas 

(matemātika, ABC) 

 Rīta rosme 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ix-3eWzyLPc 

Dzejolīši rīta rosmei. 
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) 

Pirmdiena 

 Lasīšanai 

 https://nukadeti.ru/skazki/suteev-yabloko  

Яблоко  

Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья, и только на верхушке дикой 

яблони ещё висело одно-единственное яблоко. 

В эту осеннюю пору бежал по лесу Заяц и увидел яблоко. 

Но как его достать? Яблоко высоко висит — не допрыгнешь! 

— Крра-крра! 

Смотрит Заяц — на ёлке сидит Ворона и смеётся. 

— Эй, Ворона! — крикнул Заяц. — Сорви-ка мне яблоко! 

https://nukadeti.ru/skazki/suteev-yabloko
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Дети всего внимательнее слушают тогда, когда говорят не с ними. 

Перл Бак 

Ворона перелетела с ёлки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала — 

упало оно вниз. 

— Спасибо тебе, Ворона! — сказал Заяц и хотел было яблоко поднять, а оно, как живое, 

вдруг зашипело… и побежало. 

Что такое? 

Испугался Заяц, потом понял: яблоко упало прямо на Ежа, который, свернувшись 

клубочком, спал под яблоней. Ёж спросонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на 

колючки нацепилось. 

 

— Стой, стой! — кричит Заяц. — Куда моё яблоко потащил? 

Остановился Ёжик и говорит: 

— Это моё яблоко. Оно упало, а я его поймал. 

Заяц подскочил к Ежу: 

— Сейчас же отдай моё яблоко! Я его нашёл! 

К ним Ворона подлетела. 

— Напрасно спорите, — говорит, — это моё яблоко, я его себе сорвала. 
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Никто друг с другом согласиться не может, каждый кричит: 

— Моё яблоко! 

 

Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается: Ворона Ежа в нос клюнула, Ёж Зайца 

иголками уколол, а Заяц Ворону ногой лягнул… 

Вот тут-то Медведь и появился. Да как рявкнет: 

— Что такое? Что за шум? 

 

Все к нему: 
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— Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по 

справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть. 

И рассказали Медведю всё, как было. 

 

Медведь подумал, подумал, почесал за ухом и спросил: 

— Кто яблоко нашёл? 

— Я! — сказал Заяц. 

— А кто яблоко сорвал? 

— Как р-раз я! — каркнула Ворона. 

— Хорошо. А кто его поймал? 

— Я поймал! — пискнул Ёж. 

— Вот что, — рассудил Медведь, — все вы правы, и потому каждый из вас должен яблоко 

получить… 

— Но тут только одно яблоко! — сказали Ёж, Заяц и Ворона. 

— Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмёт себе по кусочку. 

И все хором воскликнули: 

— Как же мы раньше не догадались! 

Ёжик взял яблоко и разделил его на четыре части. 

Один кусочек дал Зайцу: 

— Это тебе, Заяц, — ты первый яблоко увидел. 

Второй кусочек Вороне отдал: 

— Это тебе, Ворона, — ты яблоко сорвала. 

Третий кусочек Ёжик себе в рот положил: 

— Это мне, потому что я поймал яблоко. 
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Четвертый кусочек Ёжик Медведю в лапу положил: 

— А это тебе, Михаил Иванович… 

— Мне-то за что? — удивился Медведь. 

— А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил! 

И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что Медведь рассудил 

справедливо, никого не обидел. 

 

(Илл. В.Г. Сутеев) 
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Idejas radošai darbībai 
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Otrdiena  
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Trešdiena  

 

 

Idejas laika pavadīšanai: 

makezine.com 

 

 Цветной снег. Разведите в воде пищевые красители и разлете в пульверизаторы. 

На улице можно построить и раскрасить снеговиков, а можно просто рисовать 

красками на снегу. 

 Снежный дартс. Создайте на улице условную или настоящую мишень на стволе 

дерева, заборе или стене. Начните соревноваться в бросании снежков в эту мишень. 

Сначала с близкого расстояния, потом отходите подальше. 

 Следопыты. Отправьтесь в лес и поищите там на снегу следы птиц и животных. 

Расскажите малышу чьи это следы, попробуйте проследить куда ходили животные, 

предложите ребенку нарисовать следы других животных палочкой. 

 

https://ihappymama.ru/confirm-redirect/?t=http%3A%2F%2Fcdn.makezine.com%2Fuploads%2F2009%2F12%2Ffun_snow.jpg&f=https%3A%2F%2Fihappymama.ru%2F5-sposobov-veselo-provesti-vremya-s-detmi-zimoj-na-ulitse%2F
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Ceturtdiena 

 Eksperimenti, 

Vai lācim ziemas migā ir silti?  

Ja uzsnidzis jauns un pietiekami biezs sniegs, savel sniega bumbas un uzslien māju! Droši vien 

būs nepieciešama draugu palīdzība, tad darbs noritēs jautrāk un interesantāk! Sniega bumbas 

lieciet aplī, katru nākamo rindu mazliet tuvāk centram, kamēr izveidojas kupolveida māja. 

Neaizmirstiet par ieeju! Spraugas starp sniega bumbām rūpīgi aizdariniet ar sniegu. Kad māja 

gatava, izmēriet gaisa temperatūru mājā un ārpus tās (atcerieties, ka termometrs jānovieto uz 

kāda paliktņa nedaudz virs zemes, citādi mērīsit nevis gaisa, bet sniega temperatūru). Vai bija 
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kāda atšķirība? Kur bija siltāk? Tagad ar draugiem varat uzkavēties jaunajā mājā un paspēlēt 

kādu spēli. Kad esat pavadījuši mājā kādu laiciņu, ielūkojieties vēlreiz termometrā: vai 

temperatūra mainījusies vai palikusi tāda pati? Kāpēc? Ko no tā var mācīties? 
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Piektdiena  

Idejas radošai darbībai 

 
 

Lasīšanai  
https://nukadeti.ru/skazki/plyackovskij-urok-druzhby 
Урок дружбы. Пляцковский Михаил Спартакович  

 

 

Жили два воробья—Чик и Чирик. 

http://audioskazki.net/archives/4834
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Однажды Чику пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни 

словечка не сказал своему приятелю. 

 

«Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется», — подумал он. Так и склевал 

все зёрнышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько зёрнышек все же 

просыпалось на землю. 

Нашёл эти зёрнышки Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему приятелю 

Чику. 

 

— Здравствуй, Чик! Я сегодня нашёл десять зёрнышек пшена. Давай их поровну разделим 

и склюём. 

— Не надо… Зачем?.. — стал отмахиваться крылышками Чик. — Ты нашёл — ты и клюй! 

— Но мы же с тобой друзья, — сказал Чирик. — А друзья все должны делить пополам. 

Разве не так? 
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— Ты, наверно, прав, — ответил Чик. 

Ему стало очень стыдно. Ведь он сам склевал целый ящик пшена и не поделился с другом, 

не дал ему ни одного зёрнышка. А сейчас отказаться от подарка приятеля это значит 

обидеть его. 

Взял Чик пять зернышек и сказал: 

— Спасибо тебе, Чирик! И за зёрнышки, и за урок… дружбы… 
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