
Pielikums 2.1.  

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra darba kārtībai 

                                                             „ Attālinātās mācīšanas nodrošināšana valstī  

                                                               izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā” 

RĒZEKNES PAMATSKOLAS-ATTĪSTĪBAS CENTRA 

PIRMSSKOLAS GRUPU 

PLĀNS ATTĀLINĀTU MĀCĪBU ĪSTENOŠANAI  

Attālināta mācību procesa laika posms: no 16.03.2020.,līdz  kamēr ir spēkā 

12.03.2020. MK rīkojums Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.” 

 Principi: 

1. Pedagogs izvēlas piemērotāko saturu mācību jomu apguvei un sabalansē 

uzdevumu apjomu. 

2. Speciālisti izvēlas piemērotāko saturu korekcijas darbam, ņemot vērā 

izglītojamo vajadzības. 

3. Izglītojamais un tā vecāki ir informēti par to, kā notiks mācību process. 

4. Mācību jomu ietvaros visu laiku pieeja tehnoloģijas izmantošanai ir vienāda. 

 Rīcība: 

1. Pedagogi sagatavo materiālus- tēmas aprakstu, radošās darbības, sīkās 

motorikas, kustību rotaļu aprakstus, aprakstošus pētnieciskos materiālus, 

interaktīvās spēles, attīstošos uzdevumus, pašizgatavotos metodiskos 

materiālus, didaktiskās spēles, e-vietnes materiālu izmantošanas iespējas. 

2.  Pedagogi sūta izveidotos un apkopotos materiālus izglītības metodiķim. 

3.  Informācija tiek ievietota  Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra mājas lapas 

sadaļā “Metodiskais centrs – metodisko materiālu katalogs”.  

4. Papildus informācijas ievietošana vecākiem grupu ikdienas saziņas avotos: 

WhatsApp, www.inbox.lv. 

 Pedagoga lēmumi, atbildība:  

1. Pedagogs/ speciālists izlemj vai uzdot veicamās uzdevumu/rotaļdarbības 

vienai nedēļai vai vairāk. 

2. Sabalansēt mācību satura uzdevumu/rotaļdarbību izpildi, pieejamos, 

nepieciešamos mācību līdzekļus. 

Integrēto rotaļnodarbību saraksts saglabājas esošais, kura izpildei var izmantot 

 dažādus līdzekļus- vēstules(WhatsApp, www.inbox.lv vēstuļu sarakste), 

Atgriezeniskās saites (AS) sniegšana notiek pēc iepriekšējas saskaņošanas vecāki- 

pedagogi/ speciālisti (noteiktajos laikos, pēc nepieciešamības). 

 Procesa apraksts: 

• Vecākiem tiek izsūtīta vēstule par attālināto mācību procesu mājās ar 

pamācībām, palīdzības iespējām. 

http://www.inbox.lv/


• Komunikācija/ konsultācijas ar vecākiem par attālināto mācību īstenošanu 

notiek katru dienu no plkst.10.00-17.00 e-vidē vai telefoniski. 

• Tiek gaidīta AS no vecākiem par uzdevumu/ rotaļdarbību veikšanu tekošās 

nedēļas laikā viņiem ērtāk lietojamā e-vietnē: WhatsApp, www.inbox.lv, foto, 

video u.c. formātā. 

 Mācību procesam tiek izmantoti sekojošie līdzekļi: 

Bezmaksas vietnes: 

• www.cirkulis.lv  – krāsojamās lapas, puzles u. c.; 

• www.maciunmacies.valoda.lv- mācību spēles latviešu valodas apguvei; 

• www.pasakas.net – alfabēts, spēles, audiopasakas, teikas, krāsojamās lapas, 

pasaku kino; 

• www.bernistaba.lsm.lv – interaktīva krāsošana, krāsojamās lapas, animāciju 

filmas, burti, cipari, puzles, pulkstenis, citi interaktīvi mācību materiāli; 

• www.lasamkoks.lv  – mācību spēles: burti, vārdu mīklas, cipari; 

• www.jurkans.lv – ciparu un burtu spēles; 

• www.dzimba.lv– sociālās un drošības spēles; 

• www.kidi.lv – cipari, burti un citas spēles; 

• www.soma.lv – burti un skaitļi, darba lapas; 

• www.maconis.zvaigzne.lv – burti, skaitļi, darba kartes un spēles, viss ap mani 

(bez maksas līdz 2020. gada 30. jūnijam); 

• www.letonika.lv  – runājošās pasakas. 

• www.youtube.com- mp3, mp4 audio/ video materiala iespēju izmantošanai. 

Pamata izvēles skolotājam tehnoloģiju izmantošanā: WhatsApp , , www.inbox.lv. 

www.inbox.lv 

• Dokumentu apmaiņa (nedēļas vai vairāku plānojums, uzdevumi, uzdevumu 

iesniegšana). 

 Skolotāju sagatavošana:  

1. Notiek mācības par iestādes pieeju attālinātā mācību procesa 

īstenošanai. 

2.  Līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai pedagogi izplāno uzdevumus/ 

apjomu/ un pieeju katrā pirmsskolas izglītības posmā. 

3.  Tā tiek saskaņota ar izglītības metodiķi, kur pedagogi pārrunā apjomu, 

izmantojamos rīkus un pieejas.   

4. Turpinās jaunu pieeju izpēte izglītojamo interešu pielāgošanai.   

Pirmsskolas izglītības skolotājas ierastajos saziņas kanālos ar vecākiem (whatsapp, 

sms) noskaidro un precizē izglītojamo panākumus uzdevumu/ rotaļdarbību veikšanā. 

 

 Direktore                                                                                 R.Zommere 
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