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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 vadlīnijām, https://www.skola2030.lvPirmsskolēna 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 

 

 

Mēneša temats: "Emociju pasaule" 

 

Nedēļas temats:  "Kam lūgt palīdzību?’’ 

3.NEDĒĻA 

Ziņa bērnam: Emociju izpausmes atšķiras un var ietekmēt citus. 

Sasniedzamais rezultāts: Nosauc savas emocijas, saprot, kas tas izraisa un cenšas pārvaldīt savu uzvedību. 

Bērni zina glābšanas dienesta numuru 112 un cenšas  to izmantot. 

 

Vērtības un tikumi: 

Brīvība 

Cilvēka cieņa 

Daba 

Darbs 

Ģimene 

Latviešu valoda 

Dzīvība 

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 

Drosme 

Laipnība 

Mērķtiecība 

Līdzcietība 

Uzņēmība 

Solidaritāte 

Taisnīgums 

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 

 Stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas, mūzikas 

un literārā darba radīto pārdzīvojumu. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

Ar lineālu mēra garumu. (3. posms) 

Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva dažādas variācijas desmit apjomā. (3. posms)  

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 Nosauc ārkārtas palīdzības izsaukumu  umuru 112 un skaidro, kuros 

gadījumos to nepieciešams izmantot. (3.posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

 Īsteno savu ieceri, ievērojot drošības attiecībā uz darba piederumu un 

instrumentu lietojumu. (3.posms) 

 Valodu mācību joma 

 Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus ikdienas situācijās un mācību 

procesā biežāk lietojamus vārdus.  (3. posms) 

 Lasa vārdus, saprot izlasīto.  (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja. 

 Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Digitālās prasmes. 
 Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informāccijas nesējus, tai skaitā digitālās 

ierīces. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 
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 Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēļoņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

  Plāno darbību, lai īstenotu ieceri. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

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

tos. 

 Sadarbība. 

 Mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Salīdzina materiālus pēc noteikta vai paša izvirzīta kritērija, piemēram, plīst/neplīst, smags/viegls. 

 Spriež par mākslas darba un sava radošā darba nozīmību kultūras kontekstā, piemēram, iepriecināti  

tuvinieki. 

 Pēta uz lineāla centimetru iedaļas. Mēra ar lineālu garumu plaknē. Veido skaitļa sastāva dažādas 

variācijas (10 sastāv, piemēram, no 4, 4, 2 vai no 1, 9). 

 Stāsta, kādi ir glābšanas dienesti un to pamatfunkcijas. Stāsta, kuros gadījumos jāzvana uz 112. 

 Īsteno savu ieceri atbilstoši plānotajiem īstenošanas soļiem, ievērojot drošības noteikumus darbā ar 

darba piederumiem un instrumentiem. 

 Saliek vārdu no burtiem, ievērojot virzienu no kreisās puses uz labo.  Nosauc izveidoto burtu. Atrod 

un nosauc apkārtējā vidē burtus, kurus pazīst. 

 Saprot, ka jāparāda sava attieksme pret nepatīkamiem citu pieskārieniem. 

 

Vecāku darbība: 

 Aicina salīdzināt, piemēram, stikla, plastmasas un papīra glāzes un pastāstīt par novēroto.  

 Ja nepieciešams, piedāvā daudzveidīgus atslēgvārdus emociju un vērtību apzīmēšanai. Rosina 

izteikt emocijas un idejas savā mākslinieciskajā darbībā. 

 Skaidro, kā pareizi lietot lineālu, un aicina mērīt dažādu objektu garumu. Kopā ar bērniem sagatavo 

skaitāmo materiālu. 

 Piedāvā skatīties videoierakstus, analizēt situācijas. Pārrunā, kā jārīkojas nedrošās situācijās, kuros 

gadījumos jāzvana uz 112. 

 Novēro bērna darbību, nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību, padomu. 

 Lasīšanai piedāvā burtus, īsus vārdus un vārdu spēles. Rada situācijas, kurās nepieciešams izlasīt, 

piemēram, kādu uzrakstu. 

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

Rīta vingrošana ar Annu: 

https://www.youtube.com/watch?v=VwjbuiESO1U&list=PL_OcWkJocS67QTDp5-i73fd1RpBx-

_L6e&index=3 

 

Skaitāmpanti: 

 

Viens, divi, trīs, 

Viss balts un tīrs. 

Trīs, četri, pieci, 

Apsnieg pļavas, meži. 

Septiņi, astoņi 

Puteņo puteņi. 

Deviņi, desmit 

Skriesim un leksim. 

Skaitāmais nav pārāk garš, 

Iznāk desmit sniegavīru marš. 

 

 

Ja tu redzi:                                    (Kustini rādītājpirkstu, brīdini.) 

Jumtā uguns skrien,                     (Parādi jumtiņu, tad izpildi viļņveidīgas kustības.) 

Zvani nulle viens.( Uzliec rokas uz austīm, tad pirkstus  savelc dūrēs, iztaisno           pirkstus) 

Ja tu redzi:                                       (Darbības atkārto) 

               Liesmas mežā lien, 

               Zvani nulle viens. 

 

Ielas likumu ābece. 

Turi acis vaļā, 

Lai tev vērīgs skats, 

Būdams savā vaļā 

Sarga sevi pats! 
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PIRMDIENA 

Буква  «E» 
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Чтение: 
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OTRDIENA 

Atkārtosim un nostiprināsim  burtu G: 
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Lasīšanai: 
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Spēle “Luksofors” 

Sarkanā – tad nevar iet, 

Dzeltenā – vēl pagaidiet,  

Bet, kad zaļā spilgti zied – 

Varat ielai pāri iet. 
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TREŠDIENA 

Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai :
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CETURTDIENA 
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PIEKTDIENA 
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Eksperiments: 
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Multfilmas uz doto tēmu: 

http://youtube.com/watch?v=Za_oEPY_oj0&t=24s 

http://youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg&t=23s 

http://youtube.com/watch?v=AuBPeB16yI4 

 

Izmantotie materiāli 

1. Журнал«Умница»  Nr. 1/2008,январь. 

2. Журнал «Умница» Nr. 5/2008, май. 

3. Журнал «Умница» Nr. 3/2007, март. 

4. Žurnāls “Spicīte” Nr. 10/2008.,oktobris  

5. Raibā pasaule.  „Skaitļi un pirkstiņdarbi”  6 gadi, Zvaigzne ABC 

6. Es mācos lasīt. Zvaigzne ABC 

7. Mana pirmā burtu  grāmata.  „Lasu pa zilbēm, rakstu un krāsoju”, AS „Lauku 

Avīze”,  2015. 

8. „Mācos burtus” , SIA  „I.L.V.”, 2013. 

9. Burtu un bilžu grāmata, Zvaigzne ABC, SIA 

10. Прописи «Рабочая тетрадь Nr.1» к учебнику «Русский язык. Азбука» 

11. Ugunsdzēsējs glābējs Guntiņš uz ceļa, VUGD, 2017. 

12. http://youtube.com/watch?v=Za_oEPY_oj0&t=24s 

13. http://youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg&t=23s 

14. http://youtube.com/watch?v=AuBPeB16yI4 

 

http://youtube.com/watch?v=Za_oEPY_oj0&t=24s
http://youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg&t=23s
http://youtube.com/watch?v=AuBPeB16yI4
http://youtube.com/watch?v=Za_oEPY_oj0&t=24s
http://youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg&t=23s
http://youtube.com/watch?v=AuBPeB16yI4
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