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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: 4.nedēļa 

Mēneša temats: «Emociju pasaulē». 

Nedēļas temats: «Kas notiek kosmosā?» 

Ziņa bērnam: Visi objekti kosmosā pārvietojas. No tā ir atkarīgi dabiskie apstākļi 

uz mūsu planētas (gadalaiki, diennakts laiki, ēnas garums,...). 

Sasniedzamais rezultāts:  Spriež par debess ķermeņu kustību, spožuma un 

novietojuma attiecībā pret vērotāju izmaiņām diennakts un gada laikā. 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā 

un laikapstākļiem. (3. posms) 

  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

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

darbībā. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

 Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva dažādas 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, iespiež 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 

 Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās un kustību rotaļās; 

apvieno soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, izvēlas 

pārvietošanās veidu atbilstoši situācijai. (3. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

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

vērtēt izdarīto. 

 Pašvadīta mācīšanās 

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

 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 
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 Sadarbība 

o Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

 

Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Vēro un saskata izmaiņas dabā atšķirīgos gadalaikos. 

 Vēro procesu, ieceres radīšanu un 

īstenošanu. 

 Veido skaitļa sastāva dažādas variācijas (10 sastāv. 

piemēram, no 4, 4, 2 vai no 1, 9). 

 Mācās paust emocijas un pārvaldīt uzvedību. 

 Ievēro drošības noteikumus, darbojoties ar veidošanas 

palīgmateriāliem, piemēram, steku un nazīti. 

 Piedalās sarunā par sev aktuālu tematu, izmantojot apgūto 

vārdu krājumu. 

 Apvieno kustības nepārtrauktā ritmiskā darbībā, pārejot 

no vienas kustības nākamajā (skrien – lec, skrien – pārkāpj 

šķērslim, rāpo – izlien) 

 

Vecāku darbība 

 Rosina stāstīt par novēroto. 

 Rosina novērtēt radošā darba procesu, rezultāta izteiksmīgumu 

un nozīmību, piedāvā atslēgvārdus refleksij. 

 Rosina sadzīves situācijās saskatīt dažādas skaitļa variācijas, 

piemēram, cik logu mājai katrā stāvā, cik logu pavisam. 

 Pārrunā, kā cilvēks var savaldīt savas emocijas. 

 Iepazīstina ar drošības noteikumiem. 

 Uzslavē bērnu par katru jaunu sasniegumu. 

 Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam izvēlēties pārvietošanās 

un šķēršļu pārvarēšanas veidus. 
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Rīta rosme 

    Viens, divi - ir raķete 

      (bērni pārbauda savu stāju) 

Trīs, četri - lidmašīna. 

      (rokas uz sāniem) 

Viens, divi - sit plaukstas, 

      (klapē virs galvas) 

Un tad katrā kontā. 

      (četri klapši priekšā) 

Viens divi trīs četri 

      (rokas uz augšu, pastiept roku) 

Rokas augstākas, pleci platāki 

      (rokas uz sāniem, apakšdelmi uz augšu) 

Viens divi trīs četri 

Un uz vietas viņi bija līdzīgi. 

      (staigā vietā) 

Un tagad mēs esam ar jums, bērni, 

Mēs aizlidojam ar raķeti. 

      (rokas uz augšu, plaukstas kopā - "raķetes kupols") 

Viņi piecēlās uz pirkstiem 

      (stāvēt uz pirkstgaliem) 

Ātri, ātri, rokas nolaistas 

      (labā roka uz leju, kreisā roka uz leju) 

Viens divi trīs četri - 

Lūk, raķete lido uz augšu! 

      (pavelciet galvu uz augšu, plecus uz leju) 

Saules spīd skaidrās debesīs 

Astronauts lido raķetē. 

      (stiepjas - rokas uz augšu) 

Un zem meža lauki - 

Zeme izplatās. 

      (zems saliekums uz priekšu, rokas izpletušās) 

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

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WMnDR1CkVI - обучающий мультфильм 

о космосе. 

 О КОСМОСЕ 
 

Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, 

пустыни и леса. 

А также живут люди. Наша Земля и все, что ее окружает, называется 

Вселенной, или космос. Кроме нашей голубой планеты есть и другие, а 

также звезды. Звезды — это огромные светящиеся шары. Солнце — тоже 

звезда. Оно расположено близко к Земле, поэтому мы его видим и ощущаем 

его тепло. Звезды мы видим только ночью, а днем Солнце их затмевает. 

Есть звезды даже больше Солнца. 

 Луна 

Луна является спутником Земли. Так астрономы называют ее, потому что она 

постоянно находится рядом с Землёй. Она вращается вокруг нашей планеты и 

никуда от неё не может деться, потому что Земля Луну к себе притягивает. И 

Луна, и Земля — небесные тела, 

но Луна гораздо меньше Земли. Земля — планета, а Луна — её спутник. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WMnDR1CkVI%20
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/uvlekatelnaya-astronomiya/
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 Месяц 

Сама Луна не светит. То свечение Луны, которое мы наблюдаем по ночам, 

— это отражённый Луной свет Солнца. В разные ночи Солнце освещает 

спутник Земли по-разному. 

Земля, а вместе с ней и Луна вращаются вокруг Солнца. Если свет Солнца 

падает прямо на Луну, она видится нам полным кругом. А когда свет Солнца 

падает на Луну сбоку, мы наблюдаем на небе месяц. 

 Рождение звезды 

Думаешь, что звёзды видно только ночью? А вот и нет! Наше Солнце — тоже 

звезда, но его мы видим днём. Солнце мало чем отличается от других звёзд, 

просто остальные звёзды находятся гораздо дальше от Земли и поэтому кажутся 

нам такими маленькими. 

 Солнечная система 

Солнечная система — очень оживленное место. Вокруг Солнца по 

эллиптическим (слегка вытянутым кольцевым) орбитам вращается восемь 

планет, в том числе наша Земля. Еще семь — это Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Венера, Марс и Меркурий. 

Вокруг всех планет, за исключением Меркурия и Венеры, обращаются 

собственные большие и малые естественные спутники. У Земли всего один 

спутник, у Марса — два, у Сатурна — десятки и в придачу потрясающие 

ледяные кольца, которые можно разглядеть даже с Земли. 
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Saules sistēma 
 

Saules sistēma ir Saule un ap to riņķojošo debess ķermeņu kopums — astoņas 

planētas, kas veido planētu sistēmas, kā arī citi ievērojami mazāki ķermeņi, 

piemēram, pundurplanētas un Saules sistēmas mazie ķermeņi, 

piemēram, komētas un asteroīdi. Saules sistēma atrodas Piena Ceļa spirālzarā "Oriona 

rokā" (Orion Arm), 26 000 gaismas gadu attālumā no galaktikas centra.  

 

Visumā,  starp citiem debesu ķermeņiem — zvaigznēm, planētām un meteorītiem, 

mīt planēta Venēra. Viņa klejo pa izplatījuma bezgalīgajiem plašumiem un ar 

interesi vēro, kas notiek uz citām planētām. 

Skatoties no Zemes, viņa ir viena no spožākajām zvaigznēm Zemes debesīs un 

cilvēki viņu sauc par Rīta zvaigzni vai Vakarzvaigzni, atkarībā no tā, kurā pusē 

spīdeklis atrodas. 

Reiz Rīta zvaigzne atkal vēro dzīvi uz Zemes. Viņa redz vecu sirmu vīru, lēnām 

kāpjot uz otro stāvu pie sievas. Kāpšana veicas diezgan grūti, jo kājas ir slimas un 

nespēcīgas. Pie tam viņš nav ieslēdzis gaismu, lai nepamostos mazbērni, jo ir vēl 

ļoti agrs rīts. 

Uzkāpis, vīrs māj sievai ar roku, lai nāk pie loga. Sākumā sieva domā, ka pagalmā 

kaut kas atgadījies, bet vīrs rāda brīnišķīgu skatu austrumu pusē — debesis ir tumši 

tumšas, neredz nevienu citu zvaigzni, tikai Rīta zvaigzne spoži mirdz, kā dārga 

broša pie karalienes samta tērpa. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Saule
https://lv.wikipedia.org/wiki/Debess_ķermenis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pundurplanēta
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Saules_sistēmas_mazie_ķermeņi&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Komēta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Asteroīdi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Piena_Ceļš
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gaismas_gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Galaktika


                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Parādījis sievai šo skaisto ainu, vīrs grib doties prom, bet tumsā paslīd, krīt un ari 

sievu nogāž zemē. Piecēlušies nopriecājas, ka nekas nav lauzts un dodas tālāk 

savās gaitās. 

Rīta zvaigzne nevar atcerēties, vai vēl kādu reizi viņai būtu gadījies redzēt, ka tādā 

vecumā kāds būtu tā nopūlējies, lai parādītu otram kaut ko skaistu. Un viņa saprot, 

kāpēc šie abi vecie cilvēki, kas dažkārt strīdas un ir īgni un neiecietīgi viens pret 

otru, nodzīvojuši kopā vairāk kā piecdesmit gadus. 

Un vēl viņa nodomā, ka tas, laikam, ir tas, ko cilvēki sauc par mīlestību. 

Matemātika: 

Palīdzi raketei: 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 Ieraksti ciparus: 
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Idejas radošajai darbībai: 
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Atrodi ēnas: 
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Otrdiena 

Lasīšanai: 

 

"Par atjautīgu meiteni un dāsnu sauli"  

Kādreiz mūsu planēta tika izgaismota tikai dienas laikā, kad 

saules stari apgaismoja visu dzīvo. Bet naktī tas bija tik tumšs un 

biedējošs, ka to nebija iespējams aprakstīt. Un tad viena maza 

meitene vērsās pie Saules ar lūgumu, lai kāds naktī spīd, jo viņa 

ļoti baidās no tumsas. Saule par to domāja un nolēma veikt 

brīnumu - tās stari deva gaismu Mēnesim, lai tas savukārt to nosūtītu uz Zemi. 

Turklāt zvaigznes brīvprātīgi palīdzēja Mēnesim. Tagad naktis nebija tik tumšas, 

un mazā meitene vairs nebaidījās gulēt. 

«Космическое чудо» 
Автор: Ирис Ревю 

Где-то в далекой Галактике жили-были 

звёзды. Они чувствовали себя счастливыми, 

потому что были свободными, красивыми и 

доброжелательными. Они дарили свой 

волшебный свет просто потому, что родились 

звездами. Они были горды тем, что являлись 

частью огромного и волшебного Космоса. 

Все звезды чем-то отличались друг от 

друга. Звезды белого и голубого цвета нрав 

имели спокойный, а желтые, оранжевые и красные звезды были побойчее. 

И вот однажды в космосе случилось чудо. Дело было так. Много лет 

ничто не нарушало покой звёзд. И вдруг в космическом пространстве 

появилось нечто – огромное, блестящее. Оно появилось без спросу и 

неслось на огромной скорости. У звёзд даже рты раскрылись. От изумления 

они ничего не могли произнести. И только одна маленькая красная 

звездочка восхищенно сказала: 

- Браво! 

…В Космосе, как и на Земле, есть свои феи. Они тоже творят 

волшебство. Одна из космических фей, Чудея, заметила, как маленькая 

красная звездочка восторженно смотрит на блестящую новинку. 

- Хочешь взглянуть на неё поближе? — спросила фея звездочку. 

- Это было бы чудесно, — тихо произнесла та. 

- Я здесь для того, чтобы творить волшебство, — сказала фея. 

https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/volshebnaya_skazka_pro_kosmos/
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Своей волшебной палочкой фея дотронулась до звездочки, и та вмиг 

оказалась неподалеку от блестящего чуда. Звездочка засмеялась и начала 

сиять на все лады. А потом пританцовывать. 

Вскоре она успокоилась, и долго, с восторгом, смотрела на блестящую 

диковину. В какой-то момент ей показалось, что оттуда кто-то приветливо 

помахал ей рукой… 

Вопросы к волшебной сказке про космос 

o Почему звезды чувствовали себя счастливыми? 

o Звезды какого цвета были спокойными? 

o Что нарушило покой звёзд? 

o Кто на Земле и в Космосе творит волшебство? 

o Какое желание было у маленькой звёздочки? 

o Исполнилось ли оно? 

 

Главная мысль сказки заключается в том, что в жизни всегда есть место чуду. 

Важная мысль сказки также заключается в том, что как это волшебно, 

когда наши желания исполняются! В сказках их исполняют феи, чародеи, 

маги, а в жизни волшебство нам порой приходится совершать самим. 

Достичь волшебного, невозможного можно – надо совершать волшебное по 

чуть-чуть каждый день! 

 

Iepazities ar burtu Ģ 
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Idejas radošajai darbībai: 
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Trešdiena 
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 Mīklas par kosmosu: 

Brīnumputns - sarkana aste 

Lidoja zvaigžņu barā. 

Mūsējie to uzcēla 

Starpplanētu ... 

(Raķete) 

*** 

Baltie ziedi uzzied vakarā un novīst no rīta. 

(Zvaigznes) 

*** 

Pats pirmais kosmosā 

Lidoja lielā ātrumā 

Drosmīgs krievu puisis 

Mūsu kosmonauts... 

(Jurijs Gagarins) 

*** 

Okeāns ir bez dibena 

Okeāns ir bezgalīgs 

Bezgaisa, tumšs 

Un ārkārtējs 

Visumi tajā dzīvo, 

Zvaigznes un komētas 

Ir arī apdzīvoti, 

Varbūt planētas. 

(kosmoss) 

 

*** 

Planēta ir zila 

Mīļā, mīļā, 

Viņa ir tava, viņa ir mana 

Un to sauc…. 

(Zeme) 
 

*** 

Peld atklātā laukā 

Bet ne jūrā. 

Kuģi sauc 

Un vēji pie zvaigznēm. 

(kosmosa kuģis) 
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Ceturtdiena 

 

Eksperimentēšana 

Pagatavojiet planētu modeļus diennakts un gadalaiku pētniecībai! 

Planētu modeļu veidošana ir ne tikai aizraujošs darbs, bet arī bērnam palīdz izprast 

diennakts un  gadalaiku maiņu iemeslus. 

Dabaszinību eksperimenti (II) Kāpēc mainās gadalaiki? Kāpēc mainās diena un 

nakts? - YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzuTeWOYKwM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EzuTeWOYKwM&t=21s
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Piektdiena 

Īsa saruna par Kosmonautikas dienu  

Lasīt V. Stepanova dzejoli: «Ju. Gagarins» 

Kosmosa raķetē 
Sauc par "Austrumiem" 

Viņš ir pirmais uz planētas 
Es varēju pacelties zvaigznēs. 

Dzied dziesmas par to 
Pavasara pilieni: 

Būs kopā mūžīgi 
Gagarins un aprīlis. 

Kosmosa kuģa Vostok-1 starts notika 1961. gada 12. aprīlī 06:07 UTC (09:07 

pēc Maskavas laika). Pēc Zemes viena apriņķojuma kuģis veica bremzēšanu un 

atgriezās uz zemes. Lidojuma ilgums bija viena stunda 48 minūtes. 

 

Юрий Гагарин 

 

12 апреля — день первого полёта 

человека в космос — стал Днём 

космонавтики. 

Совершил этот полёт Юрий 

Гагарин. 

Гагарин был лётчиком-

истребителем, отлично учился и 

идеально подходил по росту, весу и 

физической подготовке. 12 апреля 

1961 года, после знаменитых 108 

минут полёта в космосе, Гагарин стал 

одним из самых известных людей в 

мире. 

Первый космонавт Юрий Гагарин - мультфильм для детей про первого 

человека в космосе - YouTube 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kosmosbook/
https://www.youtube.com/watch?v=EzuTeWOYKwM&t=21s
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vostok-1
https://lv.wikipedia.org/wiki/1961._gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/12._aprīlis
https://lv.wikipedia.org/wiki/UTC
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zeme
https://www.youtube.com/watch?v=JUgIhDe8TcU
https://www.youtube.com/watch?v=JUgIhDe8TcU
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Idejas radošajai darbībai: 

 

“Scratchboard tehnika” 

Visinteresantākais ir pats attēla skrāpēšanas process. Šāda darba rezultātā tiek 

iegūts oriģināls attēls. 
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Izmantotie materiāli 

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

2. https://www.youtube.com/watch?v=-WMnDR1CkVI  

3. Dabaszinību eksperimenti (II) Kāpēc mainās gadalaiki? Kāpēc mainās diena 

un nakts? - YouTube 

4. Первый космонавт Юрий Гагарин - мультфильм для детей про первого 

человека в космосе - YouTube 

5. Darba burtnīca “GAIĻA ĀBECE ”, 2.burtnīca, Zvaigzne ABC. 

6. Māra Bļuķe “Mana matemātika”, darba burtnīca, “RaKa”, 2002.  

7. Raibā pasaule „Burti”, 6 gadi, Zvaigzne ABC , 2011. 

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

9. Mana grāmatiņa, 2.daļa. Pirmsskolai 6-7 gadi, “RaKa”, 2011. 

10. Mana grāmatiņa, Matemātika. Pirmsskolai 6-7 gadi. “RaKa”, Rīga, 2011. 

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

2011. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqlcQuUVg0M
https://www.youtube.com/watch?v=-WMnDR1CkVI%20
https://www.youtube.com/watch?v=EzuTeWOYKwM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EzuTeWOYKwM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=JUgIhDe8TcU
https://www.youtube.com/watch?v=JUgIhDe8TcU

