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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: Februaris 

Nedēļa: 2.nedēļa 

Mēneša temats: « Emociju pasaulē.» 

Nedēļas temats: «Draudzēsimies!» 

Ziņa bērnam: Draudzība – tās ir kopīgas intereses, abpusējas simpātijas, gatavība palīdzēt.   

Sasniedzamais rezultāts:  Draudzība – tās ir kopīgas intereses, abpusējas simpātijas, gatavība 

palīdzēt.   

Vērtības un tikumi: 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

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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 Atbildība 

 Laipnība 

 Tolerance 

 Mērķtiecība 

 Centība 

Mācību jomu pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

 

 Eksperimentējot salīdzina no stikla, koka, plastmasas, papīra, akmens izgatavotu 

priekšmetu īpašības un to izmantošanas iespējas. (3. posms) 

           Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

 Vēro, klausās un iztēlojas; rada un īsteno ideju daudzveidīgā mākslinieciskā 

darbībā. (3. posms) 
 

           Matemātikas mācību joma 

 

 Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva daţādas variācijas desmit apjomā. (3. 

posms) 

 

           Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 Nosauc savas un cita emocijas (skumjas, bailes, izbrīns, pārsteigums) un mācās 

tās paust atbilstoši situācijai. (3. posms) 

 

           Tehnoloģiju mācību joma 

 

 Veido, iegūst sev vēlamo formu no piedāvātajiem vai izvēlētajiem plastiskajiem 

materiāliem – veltnē starp plaukstām un ar veltnīti, noapaļo, iespieţ iedobumu, 

izvelk, formē un savieno detaļas. (3. posms) 

 

           Valodu mācību joma 

 

 Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu (maz. t.). 

(3. posms) 

 

           Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 

 Apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību. (3. posms) 
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Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

 Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

Digitālās prasmes. 

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

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

 Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt 

izdarīto. 

.Pašvadīta mācīšanās. 

 Atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, mācās pārvaldīt savu uzvedību. 

            Sadarbība 

 Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

             Pilsoniskā līdzdalība. 

 Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Salīdzina materiālus pēc noteikta vai paša izvirzīta kritērija,piemēram, 

plīst/neplīst, smags/viegls. 

 Vēro procesu, ieceres radīšanu un īstenošanu. 

 Veido skaitļa sastāva daţādas variācijas (10 sastāv. piemēram, no 4, 4, 2 vai no 1, 

9). 

 Mācās paust emocijas un pārvaldīt uzvedību. 

 Veido no veidošanas materiāla regulāras vai neregulāras formas. 

 Piedalās sarunā par sev aktuālu tematu, izmantojot apgūto vārdu krājumu. 

 Stāsta par patīkamām un nepatīkamām sajūtām un izjūtām Saprot, ka jāparāda 

sava attieksme pret nepatīkamiem citu pieskārieniem. 

Vecāku darbība: 

 Piedāvā plastmasas, stikla, koka, papīra, akmens priekšmetus. 

 Respektē katra bērna spēju līmeni un diferencē uzdevumus. 

 Rosina sadzīves situācijās saskatīt daţādas skaitļa variācijas, piemēram, cik logu 

mājai katrā stāvā, cik logu pavisam. 

 Pārrunā, kā cilvēks var savaldīt savas emocijas. 

 Darbojas kopā ar bērnu, demonstrē veidošanas paņēmienus ar daţādiem 

veidošanas rīkiem, veltnēšanas kustības, nospieduma ieguves iespējas, iedrošinot 

un aicinot spēlēties un eksperimentēt. 

 Uzslavē bērnu par katru jaunu sasniegumu. 

 Pārrunā ar bērniem, kāpēc katram jārūpējas par savu ķermeni, tā neaizskaramību. 
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Rīta rosme: 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M - Rīta vingrojumi kopā ar jogitas 

pasakumi.lv  

 

   

   

Йога для детей 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M


                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

  

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Pirmdiena. 
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https://www.youtube.com/watch?v=o0N-6-D7d_0- Правила дружбы для Коксика 

https://www.youtube.com/watch?v=BD5LRAS5bmA- Мудрые сказки. Настоящий друг 

https://www.youtube.com/watch?v=E_P60Cf_mwQ- Мудрые сказки. Не обижай друзей 

https://www.youtube.com/watch?v=djGa71cPvD4- Крошка Енот. ТО Экран, 1974 

https://www.youtube.com/watch?v=XA8NJcho3Qo- БАРБАРИКИ ♫ У ДРУЗЕЙ НЕТ 

ВЫХОДНЫХ ❤  ВЕСЕЛЫЕ ПЕСЕНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ   0+ 

https://www.youtube.com/watch?v=2YUZu4YxhC4- Зачем нужны друзья - Смешарики 2D | 

Мультфильмы для детей 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0N-6-D7d_0-
https://www.youtube.com/watch?v=BD5LRAS5bmA-
https://www.youtube.com/watch?v=E_P60Cf_mwQ-
https://www.youtube.com/watch?v=djGa71cPvD4-
https://www.youtube.com/watch?v=XA8NJcho3Qo-
https://www.youtube.com/watch?v=2YUZu4YxhC4-
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Мирилки - это небольшие забавные рифмованные стишки, которые дети произносят 

после ссоры или обиды для того, чтобы помириться. Надо произносить, держась за руки 

или за мизинчики с тем,  с кем хочешь помириться. 

 

1. Чем ругаться  и        

дразниться  

 Лучше нам с тобой мириться!  

 Очень скучно в ссоре жить,  

 Потому давай дружить! 
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Otrdiena. 

ABC   

 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7ytCu36KSc- � Урок 25. Учим букву Я, 

читаем слоги, слова и предложения вместе с кисой Алисой. (0+) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7ytCu36KSc-
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Idejas radošai darbībai 
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Trešdiena. 

Matemātika 
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Idejas radošai darbībai 
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Ceturtdiena 

ABC Burtu apgūšana (Burts ”Ž”)  

 

 

Idejas burta apgūšanā: 

 Uzrakstiet vārdus ţurnāls, ţakete un citus no zemāk dotajiem. 

 Iezīmē vai ielīmē attēlus, kurā redzamā lieta sākas ar Ţ. 

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

 Rakstīt burtu Ţ. 

Uzdevumi vārdu krājuma papildināšanai: 

Noskaidrojiet, kas ir, ko nozīmē žirafe, žurka, žagata, žakete, žurnāls, žilete, žonglieris, žogs, 

žalūzijas, žests. 

Aktivitātes kopā ar bērnu: 

Ž attēls. Noliek rindā 10 burtus, no tiem trīs Ţ, trīs Z burtus. Bērnam iedod 12 pogas, tās vienādā 

skaitā jāuzliek uz Ţ burtiem. Šajā spēlē var izmantot daţādus attēlus, tie jānoliek blakus tam 

burtam, kāds ir pirmais attēlā redzamās lietas nosaukumā. 

Lasītprasmes pašpārbaudes kartītes. Sagatavo kartītes, kurām vienā pusē ir attēls, otrā pusē 

rakstīts, kas attēlā redzams. Kartītes saliek kaudzītē tā, lai virspusē redzami vārdi, bērns izlasa 

vārdu un pats pārliecinās, vai izlasījis pareizi, apskatot attēlu. Visas kartītes liek divās kaudzītēs 

– pareizi izlasītās un tās, kuras lasot, bērns kļūdījies. Kartītes, kuras lasot kļūdījās, lasa vēlreiz. 

Ž šķīvis. Papīra šķīvja iekšpusē uzraksta burtu Ţ. Uz šķīvja malām pielīmē attēlus, kuru 

nosaukumi sākas ar Ţ vai nosaukumos ir Ţ. Attēlus atrod ţurnālos, avīzēs, reklāmu pielikumos. 
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Idejas radošai darbībai 
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Piektdiena. 

 Lasīšanai: 
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Draudzībasspēks. 

   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. 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

— 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. 

https://asakas.net/pasakas/literaras_pasakas/d/draudzibas_speks/- 

Draudzības spēks 
Teicējs: Māra Mennika 
Autors: Dzidra Rinkule – Zemzare 
 
 

Eksperimenti 

Eksperiments «Ziemas dekors». 

    Ziemas izklaide un dekors pagalmam. Aizpilldīt gaisa balonus ar ūdeni, pievienot krāsvielu vai 

guašas krāsas. Kad ūdens sasals- balonus noņemt.  

 

 

 

https://asakas.net/pasakas/literaras_pasakas/d/draudzibas_speks/-
https://asakas.net/teiceji/m/mara_mennika/
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3. Gaiļa ābece,  Zvaigzne ABC. 
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polezno-dostupno-veselo-6016b4025930a614f2a70196-  

5. https://asakas.net/pasakas/literaras_pasakas/d/draudzibas_speks/-  

6. https://www.farosta.ru/articles/3735726.html-  

7. https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/aija-zuzu-zirafeni-macamies-burtu-

z.a240264/-  

8. https://www.youtube.com/watch?v=l7ytCu36KSc-   Урок 25. Учим букву Я, читаем 

слоги, слова и предложения вместе с кисой Алисой. (0+) 

9. www.printest.com 

10. https://raskrasku.com/razvivayushchie/propisi/3931-propis-bukva-ya.html  
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