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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: 3. nedēļa.  

Mēneša temats: "Emociju pasaulē". 

Nedēļas temats :”Kam lūgt palīdzību?” 

Ziņa bērnam: Ir jābūt drošai, lai nenotiktu nelaime 

 

Sasniedzamais rezultāts: Skaidro, kā un kādēļ vērsties pēc palīdzības piepieaugušā sliktas 
pašsajūtas gadījumā, nedrošāvai vardarbīgā situācijā 

Vērtības un tikumi  

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Drosme 

 Mērenība 

 Mērķtiecība 

 Savaldība 

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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 Taisnīgums 

 Tolerance 

 Uzņēmība 

 

Mācību jomu pamatprasmes  

Dabaszinātņu mācību joma 

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

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

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

Matemātikas mācību joma 

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

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

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

Tehnoloģiju mācību joma 

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

Valodu mācību joma 

 Raksta burtu elementus neierobežotā laukumā. (2. posms)  

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Pārvar šķēršļus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem nosacījumiem sev 

piemērotā tempā. (2. posms) 

 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

Jaunrade un uzņēmējspēja 

 Izrāda iniciatīvu.  

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

 Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto.  
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Pašvadīta mācīšanās 

 Mācās izvirzīt savas darbības mērķi.  

Pilsoniskā līdzdalība 

 Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro 

tos.  

Sadarbība 

 Palīdz un pieņem palīdzību. 

 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai  

 Zina, ka augi un dzīvnieki ir dzīvi un pret tiem jāizturas 

saudzīgi.  

 Eksperimentē ar krāsām, līnijām, laukumiem, formām, 

tekstūrām. 

 Salīdzinot kopas pēc skaita, lieto jēdzienus vairāk, mazāk, 

tikpat.  

 Saskata labu un sliktu rīcību, stāsta par to.  

 Apkārtējā vidē meklē nepieciešamos materiālus savas 

ieceres īstenošanai.  

 Pārvelk dažādas līnijas (taisnas, liektas, lauztas).  

 Saskata šķērsli un izvēlas tā pārvarēšanas veidu. 

 

 

Vecāku darbība  

 Vēro, kā bērns izturas pret dzīvo dabu, ja nepieciešams, atgādina 

par saudzīgu attieksmi. 
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 Aicina variēt krāsas, līnijas, laukumus, tekstūras, faktūras.  

 Rosina savietot pogas attiecībā viens pret vienu.  

 Ikdienas situācijās pievērš bērna uzmanību labai un sliktai rīcībai 

saskarsmē ar citiem, komentē to. 

 Uzdod jautājumus par bērna ieceres īsetnošanu: Ko tu vēlies 

izgatavot? Kādus materiālus un darba piederumus tu izmantosi? 

Ko un kā darīsi? 

 Aicina bērnu izmēģināt rakstīšanu ar dažādiem 

rakstāmpiederumiem uz dažādām virsmām, piemēram, sniegā, 

uz asfalta vai gaismas galda neierobežotā un ierobežotā laukumā.  

 Piedāvā kustību rotaļas. 

 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

 

Pulkstenīti, tiku taku, (kustinām rādītājpirkstus) 

Paklausies, ko es tev saku: (pieliekam rādītājpirkstu pie lūpām) 

Rītā labi skaļi zvani (viegli kratām rādītājpirkstu) 

Tā, lai pamodini mani! 

(V. Lukss) 

 

 

 

 

 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 
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Pirmdiena 

 

 Idejas radošai darbībai  
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Darba lapas: 
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Otrdiena 

Lasīšanai:   

Анна Ведь — Сказка о пожарной 

машинке. 

В сказочной стране, где машины умеют говорить и дружат с людьми, в городской 

пожарной части, вместе с мамой и с папой жила маленькая пожарная машинка Биби. 

Папа был большой пожарной машиной, с подъёмной лестницей и резервуаром для воды, 

смело боролся с огнём и спасал жителей города из огня. А мама воспитывала сыночка и 

обустраивала их дом, — большой и просторный гараж. 

Биби очень хотел поскорее вырасти, чтобы работать в пожарной части и при сигнале 

тревоги выезжать на место пожара и тушить огонь. Но мама говорила, что ему ещё много 

чему нужно научиться. 

— Да чему ж тут учиться-то? Ездить я умею, сигналить и включать сирену — тоже умею, 

делать фонтанчик из воды — и тот умею! Пора и мне на работу! 

Как-то раз папа по сигналу тревоги выехал на пожар. Мама с подругами отправилась на 

автомойку. Сына оставили одного, попросив полить цветы возле гаража и привести в 

порядок свою комнату. Биби быстро справился с делами и, чтобы не скучать, решил 

взглянуть на пожар. 

На окраине города пылал дом. Всё было в дыму… Несколько пожарных машин заливали 

огонь водой, другие сиренами и мигалками предупреждали об опасности. Биби растерялся 

и не знал, чем может помочь. Даже чуть не заплакал — наверное. мама права. и ему еще 

многому нужно научиться! Расстроенный. Биби уже было решил отправиться домой. 

Вдруг он увидел совсем маленькую девочку, которая горько плакала. 

— Что случилось? — спросил Биби. 

— У меня шарик улетел и зацепился за макушку дерева! А я маленькая, достать не могу 

— рассказала о своей беде девочка. 

— Не грусти, я тебе помогу! И наш маленький пожарный автомобиль поднял вверх свою 

лестницу. Девочка забралась по лестнице к ветке, за которую зацепился шарик и сняла 

его. Вот обрадовался Биби, что смог помочь девочке! 

Потом Биби увидел людей, которые носили воду в вёдрах и решил расспросить для чего. 

Это были фермеры, они рассказали, что давно не было дождя и растения на огороде 

засыхают. И тут Биби пришёл на помощь — он открыл свой шланг и полил все огороды. 

Затем Биби помог старушке снять котёнка с крыши и поднять птенчика в гнёздышко. 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
День закончился. Биби уставший, но довольный спешил домой рассказать маме с папой о 

своих приключениях. Он понял, что пожарные машины могут не только на пожары 

выезжать. А для того, чтобы тушить огонь, сначала нужно учиться этому в школе. 

Прошло несколько лет. Биби успешно закончил школу, сдал экзамены и тепер мог 

выезжать на пожар. Он уже сейчас совсем взрослый и, как и мечтал, работает в пожарной 

части 

 

Darba lapas: 
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Trešdiena 

 

Darba lapas: 
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Eksperimenti: 

  

Для этого эксперимента пригодятся только несколько кусочков льда и нитка. 

Приготовьтесь с ребёнком идти на рыбалку. В качестве удочки будет нитка, желательно 

заранее смоченная в воде. Малыш должен попробовать ею поймать льдинку. Помогать 

руками и другими предметами запрещается. Обратите внимание, что доставать лёд из 

морозилки нужно быстро. Положите его на тарелку и тут же опустите к нему нитку. 

Подержите 30 секунд. За это время ниточка примёрзнет к кусочку льда, и его можно будет 

спокойно поднять, как рыбу из реки. Важно, чтобы льдинка была сухой и не начала таять. 

Иначе эксперимент не удастся. Опыты со льдом для детей Ледяная рыбалка Опыты со 

льдом Строим башню из льдинок Таким же образом можно «приклеивать» один кусочек 

льда ко второму. Положите их друг на друга и подержите так же 30 секунд. Две льдинки 

примёрзнут. Вы можете построить целую башенку из таких кубиков, и она не упадёт. Как 

это объяснить? Поверхность льда имеет минусовую температуру. И когда сырая нитка с 

ним соприкасается, она застывает и приклеивается. Если льдинка окажется подтаявшей, 

то сверху на ней образуется тонкая плёночка воды. В таком случае нитка не сможет 

примёрзнуть. Именно поэтому важно всё делать быстро. 

 

Раскопки во льдах 

 Приготовьте: контейнер для заморозки воды, небольшие игрушки. Положите в ёмкость 

мелкие игрушки из Киндер-сюрприза, монеты, фигурки. Налейте в неё воду. Тяжёлые 

предметы сразу опустятся на дно, лёгкие – поднимутся. Заморозьте контейнер. Затем 

достаньте его и предложите малышу отыскать все предметы. Опыт для детей со льдом 

замораживание игрушек Лучше переложить ёмкость в таз и проводить раскопки в ванной. 

Включите тёплую воду и наблюдайте за тем, как игрушки одна за другой оттаивают. 

Такой эксперимент очень увлекает детей всех возрастов. 
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Ceturtdiena 

Idejas radošai darbībai 
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Darba lapas: 
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Piektdiena 

Darba lapas: 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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