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Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās.

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.

Bērnu darba vietas var organizēt dažādi. Tomēr jāievēro, lai tās būtu piemērotas
vai pielāgojamas bērnu dažādām darbībām, piemēram, gleznošanai, rakstīšanai.
Darba vietai jābūt nodrošinātai ar pietiekamu apgaismojumu.
Visiem bērniem paredzētajiem materiāliem un priekšmetiem jāatrodas ērti  pieejamās un
viegli  aizsniedzamās  vietās.  Kancelejas  piederumi  atrodas  brīvi  pieejamā  vietā.   Jābūt
rakstāmpiederumiem,  šķērēm,  parastiem  un  krāsainiem  zīmuļiem,  marķieriem,
dzēšgumijām, līmes zīmuļiem, kniedētājiem, caurumdūrējiem, līmlentēm, lineāliem, auklām,
papīram,  aploksnēm,  aplikācijas  un  zīmēšanas  papīram,  dažāda  biezuma  kartonam,
paliktņiem.
Lai bērni daļu dienas varētu strādāt individuāli, ieteicams telpā iekārtot dažādām
aktivitātēm paredzētas vietas.

Ieteikumu vecākiem:

 Uzslavē bērnu par viņa veikumu.
 Nekritizējiet, ja bērns nespēj veikt uzdoto.
 Dodiet bērnam laiku, lai uzsākto darbu viņš pabeidz līdz galam.
 Nedariet bērna vietā.
 Piedāvājiet bērnam uzdevumus, kuri liek domāt.

Galvenās likumsakarības: 

• Darbības veidu savstarpējā saistība.

• Pieaugušo un bērnu pozitīvo savstarpējo attiecību veidošana.

• Vienlaicīga iedarbošanās uz bērna jūtām, izpratni un praktiskām iemaņām.
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Interneta resursi:

Pirmsskolēns mācas mājās.

https://  www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai  

Uzzini 8 roku mazgāšanas soļus.

http://www.mazgarokas.lv/

       Kopā ar bērnu noskaties animācijas filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&t=192s

Latviešu valodas aģentūras bezmaksas mācību materiālu krātuve. 

www.maciunmacies.lv

       Spēles iekštelpās kopā ar bērniem jautriem vakariem.

https://www.fenikssfun.com/bildes/izdevigas-rotalas-6961

       Pasakas bērniem.

http://www.pasakas.lv/jaunumi/

Mācību materiāli bērniem.

http://macibu-materiali-berniem.mozello.lv

http://maciunmacies.valoda.lv
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Kad mēs būsim galā? Cik vēl tālu? Šos jautājumus ir dzirdējusi lielākā daļa pieaugušo,
kuri kopā ar bēniem braukuši mašīnā ilgāk par dažām minūtēm. Lai jautājumi atskanētu
retāk, mašīnā pavadīto laiku var piepildīt ar dziesmām un spēlēm, kas vieno ģimeni,
veicina bērna sociāli  emocionālo attīstību un attīsta bērna prasmes dažādās mācību
jomās.

Braucot mašīnā, izslēdziet radio un dziediet paši. Kamēr bērns ir mazs, ir vērts
izmantot  laiku, lai iemācītos tautas dziesmas, kā arī komponistu radītās
dziesmas. Pusaudža gados dziedāt kopā ar vecākiem var nebūt  stilīgi. Parasti
tautas dziesmas bērniem ir vieglāk iegaumēt, to melodija ātrāk  pielīp. Ne velti
tās, nodotas no paaudzes paaudzē, izgājušas cauri gadsimtiem.

○ Bērns trenē atmiņu, kas viņam lieti noderēs visā turpmākajā dzīvē.
○ Izrunājot  dziesmu  vārdus,  it  īpaši  tautas  dziesmu  piedziedājumus,

bērns trenē  lūpu  un  mēles  muskulatūru,  kas  palīdz  pareizi  izrunāt
skaņas.

○ Dziesmu teksti palīdz paplašināt vārdu krājumu ar vārdiem, kurus reti
lietojam sarunvalodā.

Miniet  dziesmu melodijas: viens no automašīnas pasažieriem dungo melodiju,
pārējie cenšas uzminēt, kas tā ir par dziesmu. Rotaļu var padarīt interesantāku,
melodijas dūcot vai šņācot.

○ Bērns  mācās  ieklausīties,  lai  sadzirdētu  noteiktu  informāciju,  šajā
gadījumā, lai atpazītu melodiju.

Miniet mīklas, gan latviešu tautas mīklas, gan pašu izdomātas.
○ Bērnam veidojas abstraktā domāšana, mīklas rosina iztēli.
○ Bērns mācās saskatīt sakarības, līdzības.
○ Bērns mācās pievērst uzmanību dažādu priekšmetu un dzīvu būtņu 

īpašībām.
Liela daļa pieaugušo noteikti atceras, kā bērnībā “Lādēja kuģus” ar vārdiem, kuri
sākas ar noteiktu skaņu. Ļaujiet bērnam izvēlēties, ar ko pielādēt kuģa kravu: ar
dzīvniekiem, ēdieniem, mūzikas instrumentiem vai ar jebko citu.

○ Lādējot kuģi ar vārdiem, kas sākas ar noteiktu skaņu, bērns vingrinās
atšķirt pirmo skaņu vārdos.

○ Lādējot kuģi ar noteiktu lietu nosaukumiem, bērns gūst izpratni par 
dažādām dzīvo būtņu un priekšmetu kategorijām, mācās saskatīt 
līdzīgo un atšķirīgo.

○ Bērns papildina vārdu krājumu, it īpaši, ja vecāki apraksta un izskaidro 
vārdus, kurus bērns nezina.

○ Bērns mācās gaidīt savu kārtu.
○ Bērns trenē atmiņu, cenšoties atcerēties jau nosauktos vārdus, 

lai tos neatkārtotu.
Spēlē “Uzmini, ko es iedomājos!” viens no ģimenes iedomājas kādu 
priekšmetu, kas atrodas automašīnā. Pārējie uzdod jautājumus, uz kuriem var 
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○ Bērns vingrinās uzdot jautājumus.
○ Bērns vingrinās saskaņot vārdus pēc dzimtes un locījuma
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○ Bērns vingrinās lietot īpašības vārdus.
○ Bērns vingrinās nosaukt objekta atrašanās vietu telpā.

Spēlējot zilbju spēli, pieaugušais pasaka vārda pirmo zilbi, bērns pabeidz vārdu,
piemēram ko-ki, la-pa. Kad bērns iemanījies vārdu veidošanā, mainieties lomām
un ļaujiet bērnam teikt pirmo zilbi un jūs miniet vārda turpinājumu.

○ Bērns veido izpratni  par  to,  ka vārds sastāv no atsevišķām daļām, šajā
gadījumā, zilbēm.

Stāstiet stāstus: viens iesāk stāstu, nākamais ceļabiedrs turpina, pasakot nākamo
teikumu.

○ Stāsti rosina bērna iztēli.
○ Bērns mācās klausīties, lai sadzirdētu noteiktu infromāciju, šajā 

gadījumā notikumus vai darbības, kuras jāturpina.
○ Bērns vingrinās veidot teikumus, saskaņojot vārdus pēc dzimtes un locījuma.
○ Bērns saklausa un lieto runas intonācijas atbilstoši stāsta saturam.
○ Bērns mācās gaidīt savu kārtu, nepārtraukt iepriekšējos runātājus.

Aiciniet bērnus aprakstīt, kas atrodas ceļa labajā un kas kreisajā pusē. Maršrutos,
kurus braucat biežāk, aiciniet bērnu būt par “stūrmani” un dot jums norādījumus, 
kur jābrauc.

○ Bērns mācās nosaukt un aprakstīt objektus, to īpašības.
○ Bērns nosauc priekšmetu skaitu.
○ Bērns atsķir ģeometriskas figūras.
○ Bērns nosauc objekta atrašanās vietu, lietojot jēdzienus, pa labi, pa 

kreisi, blakus.
Aiciniet bērnu skaitīt pretim braucošās automašīnas, kuras ir kādā noteiktā 
krāsā (sarkanas, zilas). Ja bērnu interesē auto markas, var skaitīt noteiktas 
markas automašīnas.

○ Bērns attīsta uzmanību, vingrinās skaitīt.
Spēlējot spēli “Simboli”, aiciniet bērnu nosaukt vai izlasīt redzamos simbolus, 
piemēram, STOP, RIMI, APTIEKA, nogriezies pa labi.

○ Bērns attīsta uzmanību, mācās atpazīt un lasīt pazīstamus uzrakstus.
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Mēneša temats: “Mana brīnumzeme”

Nedēļas temats: „Pavasara noskaņojums”
Ziņa bērnam (ko bērns sapratīs): iztēlē radušos stāstu varu nodot citiem (pastāstīt, attēlot, parādīt) ar dažādiem materiāliem un priekšmetiem.
Bērnam sasniedzamais rezultāts (ko bērns pratīs): prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem.

Bērna mācību darbības Ko bērns mācās Pieaugušo atbalsts

Rīta rosme.
Pagājušajā nedēļā radoši veidojāt stāstu un tam 
atbilstoši izmēģinājāt dažādas kustības un kustību 
kombinācijas.
Šajā nedēļā pielāgojiet stāstu un vingrojumus, 
ievērojot fizioterapeites Zanes Pušilovas 
ieteikumus, kurus var atrast šīs nedēļas plāna beigu
daļā.
Līdz nedēļas beigām izveidojiet savu vingrojumu 
secību, ko atkārtot katru rītu.

● Pārvietoties sev un citiem drošā veidā.
● Stiepties, soļot, skriet, rāpot, līst, velties.
● Noturēt līdzsvaru.
● Klausīties tekstu un reaģēt uz to ar 

darbībām.
● Saskaņot vārdus teikumā.
● Veidot secīgu stāstījumu.

● Vingro kopā ar bērnu.
● Kopā ar bērnu izveido stāstu, atbilstoši 

vingrojumu secībai.

Piezīme: Izkustieties arī dienas vidū, ja jūs, 
pieaugušie, esat jau labu laiku strādājuši pie 
datora.

Bērna darbības temata izziņai
Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam turpina patstāvīgi
darboties ar būvniecības materiāliem un rotaļlietām, 
sarunājas ar tām, runā to balsīs.
Lai veicinātu bērna mācīšanos, pieaugušais jautā par 
bērna rotaļu. Piemēram:

● Pastāsti man par lācīti/ mašīnu/ māju/ 
pirātu!

● Ko bērna rotaļlieta dara?/ Kas uzbūvētajā 
mājā dzīvo? Uz kurieni brauc uzbūvētais 
vilciens?

● Vai bērna rotaļlietai ir draugi? Kur viņi

● Radīt konstrukciju, savietojot vienkāršus 
telpiskus objektus.

● Veidot taisnas rindas no priekšmetiem.
● Atšķirt apaļas un stūrainas formas.

● Atšķirt jēdzienus viens, daudz, īss, garš, 
plats, šaurs, uz, zem, pie, aiz.

● Atbildēt uz jautājumu ar darbību vai ar 
vārdiem.

● Nosaukt darbības, ko veic pats un citi.

● Lai bērns sāktu veidot stāstus, pieaugušais 
iesaistās bērna rotaļā. Piemēram, paņem 
rotaļlietu un iztēlojas, ka tā uzsāk sarunu ar 
bērna rokās esošo rotaļlietu.

● Aicina bērnu pastāstīt par to, ko rotaļlietas 
dara, kā jūtas.

● Uzdod jautājumus, kas rosina bērnu domāt, kā 
viņa rotaļa varētu attīstīties: ar jautājumu 
palīdzību rosina bērnu papildināt savu rotaļu ar 
citām rotaļlietām, konstrukcijām.
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dzīvo/ dodas? Ko viņi kopā dara?

Bērns turpina patstāvīgi mīcīt, veltnēt, staipīt, 
spiest mīklu.
Aiciniet bērnu veidot dažāda lieluma bumbiņas un 
rullīšus. Piemēram, izveidot bumbiņu ģimeni, tārpiņu 
vai čūsku ģimeni.

Bērns turpina švīkāt, burzīt, griezt papīru. Papildus 
piedāvājiet papīra vai kartona loksni un līmes zīmuli, 
lai bērns var pielīmēt sagrieztos papīra gabalus. Kopā 
ar bērnu iztēlojieties, ka salīmētie papīra gabaliņi kopā
veido kādu pazīstamu priekšmetu vai dzīvu būtni, 
piemēram, spilvenu, puķi, ezi vai ko citu.

● Veltnēt starp plauksām plastisku materiālu, lai 
iegūtu apaļu vai garenu formu.

● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.
● Atpazīt kopīgas un atšķirīgas priekšmetu 

pazīmes.
● Atšķirt jēdzienus liels, mazs, īss garš.

● Griezt, līmēt, plēst, burzīt papīru.
● Izmantot līnijas un laukumus radošajā 

darbā.
● Pielīmēt papīru pie pamatnes.
● Nosaukt pazīstamus priekšmetus un 

dzīvas būtnes.
● Saudzīgi lietot materiālus un darba rīkus 

(līmi, šķēres).

● Darbojas kopā ar bērnu, veido dažāda 
lieluma bumbiņas un rullīšus.

● Uzdod bērnam jautājumus par viņa 
izveidotajām bumbiņu un rullīšu ģimenēm, lai 
rosinātu bērnu papildināt jau izveidoto: jautā 
par vecvecākiem, draugiem, dzīvesvietu.

● Uzklausa un pieraksta bērna komentārus.
● Sagriež papīru šaurās sloksnēs, lai bērns to 

varētu pārgriezt ar vienu kustību/griezienu.
● Atgādina bērnam par drošības 

noteikumiem, lietojot šķēres.
● Atgādina uzlikt līmes zīmulim vāciņu, kad to 

nelieto.
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Bērna darbības temata izziņai
4 un 5 gadus veci bērni turpina patstāvīgi 
izspēlēt dažādus rotaļu sižetus.
Aiciniet bērnu izveidot rotaļu sižetus: uzbūvēt vidi 
(ainavu) un atrast nepieciešamos tēlus (rotaļlietas), 
rotaļāties ar tēliem, sarunāties ar tiem un runāt to 
balsīs.

Rosiniet bērnu izveidot kādu tēlu, izvelkot detaļas 
(ausis, degunu, asti) no vienas pikas, iespiežot acis.
Bērns rotaļājas ar izveidotajiem tēliem, iztēlojoties, ka 
tie pārvietojas un sarunājas. Pārveido iepriekš 
izveidotos tēlus par jauniem tēliem un stāsta, kā tie 
izmainījušies.

Aiciniet bērnu attēlot savu ar klučiem un citiem 
būvniecības materiāliem izveidoto ainavu, rotaļlietas, ar
kurām bērns rotaļājās. Aiciniet bērnu pastāstīt un 
uzrakstīt (bērns imitēs rakstīšanu,

● Pārvietot priekšmetus - stumt, vilkt, celt.
● Izzināt un raksturot telpiskus ķermeņus.
● Nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus.
● Izmantot dažādas runas intonācijas.

● Veidot regulāras un neregulāras formas no 
platiskajiem materiāliem.

● Noapaļot, izvilkt un formēt atsevišķas 
detaļas, veidot iespiedumus.

● Savienot detaļas, lai izveidotu jaunu formu.

● Variēt līnijas, krāsas, tekstūras un formas 
radošajā darbā.

● Stāstīt par radošajā mākslas darbā attēlotajiem 
notikumiem, tēliem, izteiktajām

● Rosina bērnu stāstīt par izspēlēto rotaļu 
sižetu, uzdod jautājumus, lai palīdzētu 
bērnam precizēt atbildes vai arī pastāstīt 
vairāk par rotaļā atveidotajiem tēliem, to 
darbībām un emocijām.

● Iesaistās bērna rotaļā kā līdzvērtīgs 
dalībnieks.

● Fotografē izveidotos rotaļu sižetus, lai par 
tiem sarunātos un salīdzinātu ar citiem.

● Kopā ar bērnu stāsta stāstu, izveidojot 
kādu tēlu, pēc tam to pārveidojot vai 
izveidojot jaunus tēlus.

● Kopā ar bērnu rotaļājas ar izveidotajiem 
tēliem, sarunājas to balsīs.

● Pieraksta bērna stāstījumu, uzdod jautājumus, 
lai rosinātu bērnu iedziļināties detaļās gan 
stāstot, gan zīmējot.
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velkot dažādas līnijas, burtu elementus vai 
atsvišķus burtus), kas attēlotajā rotaļu sižetā 
notiek.

emocijām un idejām.
● Pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un 

darbarīkus.
● Rakstīt burtu elementus neierobežotā 

laukumā.

Bērna darbības temata izziņai
5 un 6 gadus vecs bērns turpina būvēt vidi (ainavu) un 
veidot stāstiem nepieciešamos tēlus (rotaļlietas), 
rotaļājas ar tēliem, izspēlējot stāstus. Aiciniet bērnu 
sagatavot izrādi/ leļļu teātri, ko vakarā parādīt ģimenei: 
iekārtot skatuvi (vieta uz galda, grīdas) ar dekorācijām, 
sagatavot sēdvietas katram skatītājam.

Turpina veidot tēlus, ar tiem izspēlē un stāsta stāstus, 
veido sižetiskus attēlus plaknē uz kartona vai kāda cita 
materiāla.
Papildus plastiskajiem materiāliem piedāvā zobu 
bakstāmos, irbulīšus, materiālus dažādu faktūru 
iespiešanai, piemēram, rupja auduma atgriezumus, 
smilšpapīru, čiekurus, raupju koka mizu.

Izgatavo dekorācijas izrādei no dažādiem 
materiāliem (kastēm, kartona), tās dekorē. 
Izgatavo biļetes vai ielūgumus ar sēdvietu 
numuriem, afišu izrādei.
Zīmē, glezno, aplicē savu stāstu vai stāstu sēriju, 
pieraksta nosaukumus, teikumus.

● Lietot runas intonācijas atbilstoši tēliem un 
attēlotajai situācijai.

● Izspēlē paša izdomātu sižetu.
● Savienot detaļas veidot un iegūt sev 

vēlamo formu.
● Nosaukt objektu atrašanās vietu telpā un 

plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, 
blakus, pa labi, pa kreisi.

● Veidot dažādu fakturētu virsmu 
nospiedumus plastiskā materiālā.

● Izvilkt detaļas no pikas, savienot 
atsevišķas detaļas, fakturēt, iespiest 
iedobumu, nolīdzināt virsmu.

● Radīt konstrukcijas, papildinot ar citām 
detaļām, pašaizgatavotiem priekšmetiem.

● Mērķtiecīgi variēt un kombinēt krāsas, līnijas, 
laukumus, tekstūras un materiālus, lai panāktu
vēlamo rezultātu.

● Izvēlēties atbilstoši līmi un līmēšanas 
paņēmienu.

● Izgriezt objektu siluetus.
● Rakstīt burtus, ciparus neierobežotā 

laukumā.

● Kā skatītāji piedalās bērna izrādē, modelē, kā 
uzvedas publika uzmanīgi klausoties, 
applaudējot.

● Fotografē vai filmē bērna izrādes, lai 
pārrunātu.

● Rosina bērnu pastāstīt par to, ko izveidojis, 
jautā, lai uzzinātu vairāk detaļu.

● Piedāvā papildus materiālus.
● Palīdz atrast vietu, kur uz sienas drīkst 

pielikt afišu.
● Palīdz rakstīt ielūgumus.

Lasīšana
Bērnam ir svarīgi atrast laiku, kad viņš pats var 
šķirstīt grāmatas, skatīties attēlus un iedziļināties 
vizuālajā informācija.

● Klausīties tekstu, izprast darbību, atpazīt 
darbojošās personas, to emocijas.

● Salīdzināt dzirdēto ar savu pieredzi.
● Jautāt par neskaidro un atbildēt uz

● Pārrunā, kādēļ bērns izvēlējās tieši šo 
grāmatu, kas viņam šajā grāmatā īpaši 
patīk.

● Pārrunā grāmatas saturu: kā tā sākās, kādi
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Aiciniet bērnu izvēlēties mīļāko no nesen lasītajām 
grāmatām. Atkārtoti lasiet šo grāmatu, līdz bērns labi 
atceras saturu.

jautājumiem. tēli bija grāmatā, vai viņi risināja kādu 
problēmu, kā viņi jutās dažādās 
aprakstītajās situācijās, kā atrisināja 
problēmu un kā grāmata beidzās.

Refleksija
Katras dienas beigās vai arī vairākas reizes dienā, 
piemēram, pirms katras ēdienreizes vai ēdienreižu laikā,
ir svarīgi atskatīties uz to, kas ir paveikts līdz šim, 
izvērtēt veiksmes un neveiksmes, meklēt risinājumus 
un plānot, ko darīs turpmāk.

● Novērtēt ieceres īstenošanas procesu un 
rezultātu.

● Stāstīt par savām darbībām.
● Atpazīt un stāstīt par savām emocijām 

dažādās situācijās.
● Apzināties savas stiprās puses un ko 

nepieciešams apgūt vai vingrināt.
● Plānot nākamās darbības.

● Jautājot palīdz atcerēties, kas paveikts un 
kādā veidā tika sasniegts rezultāts.

● Jautājot rosina domāt par dažādiem veidiem, kā
izmantot pieejamos materiālus, risināt radušās 
problēmas.

● Norāda uz bērna veiksmēm, to, kas labi 
padarīts, izdevies.

● Jautājot rosina domāt par to, ko vajadzētu 
uzlabot un kādā veidā to izdarīt.

Piezīme: Pārrunā ne tikai bērna veikumu, bet arī 
savu veikumu mājās un/ vai darbā.

Fizioterapeite Zane Pušilova
Ieteikumi rīta rosmei

! Ja no paša rīta nav ēstgribas, vērtīgi rīta rosmi ieplānot pirms brokastīm – labs pamošanās rituāls, būs mundrums un parādīsies apetīte.
Ja bez brokatīm nevar dienu iesākt, jāvingro vismaz 1h pēc ēšanas, bet tad tā varbūt vairs nesanāk kā RĪTA rosme. Pilnīgi pietiks ar 10 – 15 minūtēm daudzpusīgas 
izkustēšanās!

• Sākumā elpošana – stāvus kājās veic 4-5 dziļas ieelpas un izelpas. Var papildus pielikt klāt kustības ar rokām.
 Tad veic nelielu pastiepšanos. Piemēram, stāvot kājās, rokas virs galvas, pastiepjas uz augšu – nedaudz noliecas uz vienu pusi – tad uz otru pusi.
 Ritmiskāki, aktīvāki vingrojumi – soļošana, paskriešana uz vietas vai pa lielāku māju to var arī plašākā mērogā īstenot. Ja tas ir iespējams, vingro

laukā.
 Iesaista mājās pieejamos rīkus – neliela bumba, kāda bērnam mīļa rotaļlieta vai kas cits. Noteikti jāiestaistās arī vecākiem vai brāļiem un māsām,

piemēram, ar bumbu rokās veic pietupienu – nodod pāriniekam – pārinieks veic darbību. Var ietvert arī, piemēram, vakardienas nesavākto mantu
salikšanu pa vietām – kurš ātrāk šo vai to paņems, aiznesīs, uzliks, ieliks. Katram šeit būs sava pieeja.

 Iekļauj līdzsvara vingrojumus.
 Beigās veic līdzīgus pastiepšanās un elpošanas vingrojumus kā sākumā, var arī guļus pozīcijā.
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Metodiskie materiāli mācībām mājās:

Dzejolīši rīta rosmei.

Zīlīte, žubīte...
Zīlīte, žubīte,    (vicina rokas kā spārnus)
Daudz tavu bērniņu    (pagrozās viduklī uz abām pusēm)
Divi guļ  (plaukstas zem vaiga),
Divi kuļ  (sit ar plaukstām pa ceļiem),
Divi brauc mežā  (klēpī sēžot, šūpo bērnu),
Divi velk  (atgāž bērnu guļus uz muguras),
Divi stumj   (saliec bērnu uz priekšu),
Divi tek pakaļ   (izliek bērnu no klēpja uz grīda).
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas:

Darbošanās uz 06.04.2020.

● Mācies krāsas un formas. Palūdz vecākiem izgriezt no papīra dažādu krāsu un formu figūras. Sašķiro tās un mēģini nosaukt krāsas.

• Ja ir pieejams internets, kā palīglīdzekli izmanto video un atkārto krāsas https://www.youtube.com/watch?v=j1r-RyVSaJI 

Darbošanās uz 07.04.2020.

● Uz lapas uzzīmē pļavu, uz kuras atrodas dzīvnieki, ziedi, un kukaiņi, zīmējot izmanto tās krāsas, kuras jau pazīsti. Zīmējot mācies krāsas.

• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu. https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-3 
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Darbošanās uz 08.04.2020.

● Paņem savas ģimenes fotogrāfijas. Sameklē uz tām mammu, tēti, brāli, māsu, vecmammu, vectēvi, norādi ar pirkstu uz kādu ģimenes locekli un
mēģini nosaukt kas viņš ir.

• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu. https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/ziemassvetku-davana 
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Darbošanās uz 09.04.2020.

● Uz pastaigu ārā paņem līdzi vismīļāko rotaļlietu un mēģini izdomāt stāstu. Stāstā var būt aprakstīts kas notiek ar šo rotaļlietu, varbūt tā samirka, 
varūt pazuda un tad atradās. 
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● Apskati mājdzīvniekus un atrodi tos, kurus tu jau esi redzējis
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Darbošanās uz 10.04.2020.

● Izveido savu fermu. Izmanto visu, ko vari atrast mājās. Tu vari izvēlēties. Vari izveidot kūti ar dzīvniekiem, vai arī dzīvniekus, kuri ir ganībās 
pļavā. Pamācies dzīvnieku nosaukumus. 

● Pamēģini iemācīties tik, cik vari. Ja nevari divus pantiņus, mēģini vienu
Pīrādziņam vakarā
Nelaimīte notikusi:
Pīrāgam, plāceņam,
Abi gali nodeguši.
Pīrāgam, nabagam,
Abi gali nodeguši,
Abi gali nodeguši,
Vidū gāja ļuk, ļuk, ļuk.
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Idejas radošai darbībai:
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Lasīšanai:

Mаленькое чудо

  Жил-был маленький мальчик Саша. Самый обыкновенный мальчик: озорной, весёлый, немного мечтательный. Как и все его сверстники, он ходил 

в детский сад и уже готовился к школе. Саша любил подвижные игры, поэтому возле него всегда собирались друзья.

   Папа покупал ему разные машинки и конструкторы, потому что хотел, чтоб Саша вырос умным и успешным. Мама занималась с ним музыкой, 

читала ему стихи и сказки, ведь знала, что только отзывчивое и доброе сердце сделает его настоящим человеком. Но главное - родители любили его, и 

Саша всегда это чувствовал.

  Однажды он пришёл из детского сада тихий и задумчивый, не такой, как обычно.

   - Папа, я хотел бы с тобой посоветоваться.

   Папа оторвал взгляд от газеты:

   - О чём?

  - Понимаешь, у нас в садике появилась девочка Маша. Она мне очень понравилась.

   Папа с интересом слушал.

   - Маша такая красивая, умная, птиц любит. Всё время наблюдает, как они прыгают по крыше, собирают ягоды рябины под деревьями. А ты бы 

видел, как она их рисует и лепит из пластилина! Никто так не умеет!

   Саша замолчал и тихонько добавил:

   - Я бы хотел с ней подружиться. Да вот только не знаю, как.

  И папа Саше ответил:

   - Для того чтобы она захотела с тобой дружить, старайся во всём помогать ей, не обижать, защищать от обидчиков. Придумывай интересные игры.

Дари подарки - девочки очень любят подарки.

   Саша поблагодарил папу и решил: "Завтра же начну ей помогать и дарить подарки!"



Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

 Но на следующий день в детском саду он чувствовал себя уже не так уверенно. Желающих помогать Маше было достаточно, а играть с ней - и того

больше. Саша совсем расстроился. Он с удовольствием подарил бы ей даже свой новый игрушечный джип, но Маша не интересовалась машинками. 

Куклы и птицы ей нравились гораздо больше.

  Втайне Саша даже мечтал, чтоб на Машу напали хулиганы, а он чтоб её защитил и прогнал обидчиков. Но хулиганов в садике не было, а домой 

Маша обычно уходила с кем-нибудь из родителей.

   Тогда Саша решил узнать у мамы - она ведь тоже когда-то была маленькой девочкой, - как ему сделать так, чтоб Маша его заметила и захотела с 

ним дружить.

   - Мама, а ты дружила с мальчиком в детском саду? - спросил он.

   - Да, - ответила мама, - а почему ты спрашиваешь?

   - Есть одна девочка. Она мне очень нравится. Но с ней хотят дружить все, а меня она не замечает... - было видно, что Саша совсем упал духом. Он 

даже совсем по-взрослому вздохнул.

   - Я бы подарил ей самую прекрасную куклу в мире, лишь бы Маша со мной подружилась! Но у меня нет кукол. А что бы такое ещё подарить - я 

не знаю...

   Казалось, ещё чуть-чуть - и он заплачет. Но мальчик держался, ведь мужчине слёзы не к лицу. Тогда мама рассказала ему историю.

    - Когда-то, когда я была такой же маленькой и красивенькой девочкой, как твоя Маша, у меня тоже было много друзей. И вот однажды под 

Новый год, когда все в детском саду с нетерпением ожидали весёлого праздника, я простудилась. Мне было до боли обидно, ведь мама, словно 

сказочная фея, создала для меня прекрасное платье и сказала, что я стану самой красивой Золушкой на свете. Целый день я провела в слезах. А вечером 

ко мне прибежал соседский мальчик и принёс мне подарок из садика, а от себя добавил яркую душистую мандаринку. И тихонько пожелал: 

"Выздоравливай поскорее!" И, знаешь, мне словно бы по волшебству вернули частичку праздника. И это было настоящим чудом!

   Саша восхищённо слушал. Тогда мама подытожила:

   - Подари Маше что-нибудь чудесное, и тогда она уж точно никогда этого не забудет.

  - Мам, я же не волшебник...

  Мама улыбнулась.
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  - Для этого совсем необязательно быть волшебником. Уж мой сосед точно им не был.

  Саша никак не мог придумать, что бы такое необычное он мог сделать. Во время прогулок он всё чаще оставался один, кормил воробьёв и синичек

хлебными и пряничными крошками. Птицы настолько привыкли к нему, что уже ждали Сашу с очередной порцией пищи. Тем более что становилось 

всё холоднее, иногда даже падал мелкий снег, и крылатые соседи держались поближе к человеческим жилищам. Некоторые птицы уже так осмелели, 

что без боязни садились на плечи, ели из Сашиных рук.

   Прошло несколько дней, и однажды воспитательница объявила, что сегодня у Маши день рожденья. Многие принялись её поздравлять, а она 

угощала всех вкусным печеньем. На прогулке Саша выбрал момент и тоже подошёл к Маше.

   - У меня есть для тебя подарок, - смущаясь, произнёс он. Взял её за руку и отвёл на край площадки, за павильон, где он так любил уединяться в 

последнее время. Потом достал из кармана печенье и принялся его крошить.

   - Тебе не понравилось моё угощение? - спросила удивлённо Маша.

  - Совсем нет! Смотри, - сказал он. К ногам детей начали слетаться небольшие птички: желтогрудые синицы и серенькие воробьи. Они быстро-

быстро собирали рассыпанные крошки и заглядывали в глаза мальчику, словно бы выпрашивая ещё. Тогда Саша предложил девочке медленно поднять 

руку ладошкой кверху. Он насыпал ей крошек, и почти сразу к ней на ладонь спорхнула синичка. Саша тоже кормил птичек из рук, ведь они знали его и

нисколечко не боялись. Дети улыбались: Маше было приятно ощутить тепло маленького птичьего тела в ладони, Саша обрадовался, что ей 

понравилось.

   Когда крылатые гости склевали все крошки, Маша спросила:
   - А завтра мы придём кормить твоих птиц?

  А Саша ответил:

  - Они ведь и твои тоже. Это подарок.

  Маша улыбнулась.

  - А давай будем дружить.

  - Давай, - ответил мальчик. И подумал: для того, чтобы делать чудеса, не обязательно быть волшебником. Достаточно очень сильно этого хотеть. И
тогда ты сможешь сотворить пусть небольшое, но самое настоящее маленькое чудо.
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Eksperimenti:

   Помещаем целое яйцо в бутылку
Потребуется сваренное вкрутую, очищенное яйцо и стеклянная бутылка с горлышком не меньше половины диаметра яйца. Специалисты рекомендуют  
накидать на дно немного бумаги и поджечь. Через секунду-другую быстро вставьте яйцо в отверстие широким концом вверх. Когда кислород выгорит, 
в бутылке образуется вакуум и яйцо само проскользнет внутрь.

SPUTNIK / DINARA NIKIFOROVA
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Idejas laika pavadīšanai:

https://www.youtube.com/watch?v=AQ76ovX55Sk#action=share

https://youtu.be/lI__5Y54bs0
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Materiāli no mūzikas skolotājas:

1.    

3.   

4.   

Es  mekleju  sev  Draudziņu.

1. Es  mekleju  sev  draudziņu, ( дети гуляют по залу, ищут себе пару и поют песню )
draudziņu, draudziņu
Es  mekleju  sev  draudziņu, 
draudziņu, draudziņu.

2. Es  atradu sev draudzinu,
draudzinu, draudzinu,
Es  atradu sev draudzinu,
draudzinu, draudzinu. ( дети находят пару,берутся за руки и качают ими )

3. Viens, div, trīs – хлопают в ладоши
Viens, div, trīs - топают
Viens, div, trīs - кружатся
Аtā – машут рукой и расходятся……Игра-танец начинается сначала.
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                              МЫШИ НА КРЫШЕ ( слова ПЕСНИ )

1. Как на нашей крыше (дети соединяют руки под углом над головой – «крыша»)
    Поселились мыши (руки сгибают в локтях перед собой – «лапки»),
     Весело играют,
     Песенки поют (качают головой – «веселые мыши»).
     Песенки простые (разводят руки в стороны с поворотом вправо),
     Песенки такие (делают те же движения влево)
     Пи-пи-пи-пи-пи- пи («веселые мыши»)…

2. Тише, тише, мыши (водят указательным пальцем, приставляют его ко рту),
     Кот идет на крышу (делают «крышу»).
        Кот идет на крышу 
     Песенки поет (делают движение « лапки»).
    Песенки простые (далее повторяют движения 1-го куплета),
     Песенки такие:
     Мяу, мяу, мяу…(поют и ходят по-кошачьи по залу – «кот на крыше»),
     Мяу!!! (Бегут на места.)
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Darba lapas:
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