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Pamatojoties uz metodiskiem ieteikumiem valsts noteiktās ārkārtas situācijas 

laikā Valsts izglītības satura centra 2020.gada 19.martā. 

 

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes 

Mācību procesa plānošana. 

• Saziņa ar vecākiem par bērna mācībām notiek whats app grupa katru dienu 

no plkst.17.00 līdz plkst.18.00, caur e-pastu. 

• Pēc nepiciešamības, iepriekš  saskaņojot  ar pedagogiem, vecākiem ir iespēja 

paņemt materiālus no pirmsskolas izglītības iestādes. 

• Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības (telefoniski) 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  

Tatjana Zorina  

Jeļena Fjodorova  

Mūzikas skolotāja: 

Nadežda Andrejeva  

Skolotāja logopēde: 

Galina Zaharova  

Latviešu valodas skolotāja: 

Brigita Ločmele  

 

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. 

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. 
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• Piedāvājiet bērnam uzdevumus, kuri liek domāt. 

         Grupa: Nr. 11  (3.vecumposms) 

         Periods: 23.03.2020-27.03.2020 

         Temats: Pavasaris. 

Sasniedzamais rezultāts: Vēro un stāsta  par pārmaiņām dabā un                      

laikapstākļiem. 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

Iespējamā bērnu darbība Iespējama vecāku darbība bērna 

atbalstam 

 

Mācību jomas: 

 

Valodu: Atrod un nosauc apkārtējā 

vide burtus, kurus pazīst.               

Matemātikas: Salīdzina 

priekšmetus, lietojot jēdzienus- 

vairāk, mazāk, lielāks, mazāks. 

Sociālā un pilsoniskā:Stāsta par 

savu dzīvesvietu un tuvākajā 

apkārtnē  esošajiem objektiem. 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā: Zīmēšana – 

„Pavasara krekliņš”. Eksperimentē ar 

krāsām. 

Veidošana – „Pēc ieceres . Kas no 

sēkliņas izauga?”Rosina fantāziju. 

Dabaszinātņu: Vēro un saskata 

izmaiņas dabā . Vingrina prasmi 

izteiksmīgi runāt dzejoli”Весна 

пришла” 

Tehnoloģiju:  Aplicēšana 

„Pavasaris” . Griež ar šķērēm 

dažādas kvalitātes papīru. 

Veselības un fiziskās aktivitātes: 

Izvēlas sev interesējošu aktivitāti. 

 

 

 

 

Aicina apkārtnē  saskatīt zināmos 

burtus, vardus un izlasīt tos. 

Aicina salīdzināt priekšmetus pēc 

lieluma un skaita. 

Mudinā bērnu pastāstīt par savu  

dzīvesvietu un tuvākajā apkārtnē  

esošajiem objektiem. 

 

Rosina bērnu eksperimentēt ar 

krāsām. 

 

Pārruna ar bērnu darba ieceri. 

 

 

Rosina stāstīt par novēroto. Palīdz 

bērnam iemācīt dzejoli no galvas.   

 

Darbojas kopā ar bērnu, komentē 

savas darbības. 

Iedrošina bērnu darbībai- esot klāt, 

palīdzot 

izpildīt iesākto kustību uzdevumu. 

 

Vēlamas darbībās mācībām: Kopā ar vecākiem aplaistīt puķes. 
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  Iepazīstas bērnus ar augu kopšanas noteikumiem. 

 Nepieciešamo materiālu saraksts: Krāsas, šķēres, plastilīns, kartons,  

  līme, otas, zīmuli, krāsains papīrs. 
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Pielikums: 

No latviešu valodas skolotājas: 

Darbošanās uz 23.03.2020.  

 

• Burta A apguvei vari izkrāsot burtu (раскрась букву) 

 

• Vārdu krājuma paplašināšanai iemācies 3 jaunus vārdiņus, kuri sākas ar 

burtu A (выучи новые слова) 

- Acis (глаза) 

- Apavi (обувь) 

- Aplis (круг) 

 

• Uzzīmē uz lapas šīs 3 lietas aci, apavus un apli (нарисуй глаза, обувь и 

круг) 

 

Darbošanās uz 24.03.2020. 

 

• Burta B apguvei vari izkrāsot burtu (раскрась букву) 
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• Vārdu krājuma paplašināšanai iemācies 3 jaunus vārdiņus, kuri sākas ar 

burtu B (выучи новые слова) 

- Bumba (мяч) 

- Banāns (банан) 

- Brilles (очки) 

 

• Avīzē, grāmatā vai žurnālā sameklē pēc iespējas vairāk vārdus, kursi sākas 

ar burtu B (в книге ильи журналье найди как можно больше слов на 

букву Б) 

 

Darbošanās uz 25.03.2020. 

• Mācīsimies spēlējoties. Atrodi savās mājās uzrakstītos priekšmetus (найди в 

своем доме...) 

 

- Sega (одеяло) 

- Spilvens (подушка) 

- Krūze (кружка) 

- Apavi (обувь) 

- Grāmata (книга) 

 

• Uzzīmē pavasari (нарисуй весну) 
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Darbošanās uz 26.03.2020. 

• Ja ir iespēja piekļūt internetam, tad padziedi un pamācies dziesmiņu (Nav 

jāiemācās no galvas) :                   (если есть интернет, послушай песню, 

знать наизусть не надо) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrPYVmVQWZ8 

 

Dipu ,dapu lācis nāk un ar mani dancot  

sāk x2 

Ķepas plaukškina, ar kājam tipina. x2 

 

Še kur rekur, trusis nāk un ar mani  

dancot sāk x2 

Ausis kustina, ļipu virpina. x2  

 

Ruk ,ruk sivēns nāk un ar mani dancot sāk  

x2 

Ķepas klaudzina ar kājām dipina. x2 

 

Še kur ,rekur tīģers nāk un ar mani  

dziedāt sāk x2 

Ūsas kustina, ar dziesmu lustina. x2 

 

• Pastaigas laikā atrodi pēc iespējas vairāk lietu, kuras ir tikai pavasarī, 

pamēģini uzzināt kāds tām ir nosaukums latviešu valodā (на прогулке 

найди что то что есть только весной, попробуй узнать как они 

называются на латышском) 

Darbošanās uz 27.03.2020. 

• Iemācies skaitāmpantus (выучи) 

Ā, bē, cē, dē, 

Kaķis kala smēdē. 

Smēde sāka degt, 

Kaķis sāka lekt. 

 

Ā, bē, cē, dē, 
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Kaķis lēca smēdē - 

Pa lodziņu iekšā, 

Pa skursteni ārā. 

 

 

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/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&t=192s&fbclid=IwAR2PPP20Y8hSDccYZReiqV9RjvD4dBU-nvWy0KysqyOqa6CvYithEuv3mXY
http://www.maciunmacies.lv/?fbclid=IwAR3bXtofcLcw8enW00C4w870z5DuAn1oH_GkVH6aeYs8Xhv-qC29-XQuIgU
https://www.fenikssfun.com/bildes/izdevigas-rotalas-6961
http://www.pasakas.lv/jaunumi/
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No mūzikas skolotājas: 
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Vizbulēns. 

Kur mežam ziemas miegs 

nav lāgā izgulēts, 

ir šorīt piedzimis 

mazs, priecīgs vizbulēns. 

Viņš runāt nemāk vēl, vien acis 

mirkšķina, 

ar sīkām saknelēm 

pa smiltīm šņirkšķina. 

Neko tam neprasi, 

neko tam nesaki, 

jo viņš mūs pirmais redz, 

mēs – viņa vecāki. 

Pavasara lietutiņš 

A A A 

Klau, līksmodams, smiedams 

Iet pavasarlietutiņš, 

Kā nerātnis puisēniņš 

Dzen jokus viņš. 

Lēkādams, diedams 

Pa kūlu tas čabina, 

Pa jumtu grabina, 

Visvisu, kurp iedams, 

Laukā labina. 

 

Pie zemes durtiņām 

Pieklauvē klusi: 

“Ko, zālīt, vēl dusi? 

Jau ziema ir pagājusi – 

Nāc laukā! nāc laukā!...” 

 

Tad pumpuram maigam, 

Kas pretim tam slejas, 

Tas nomet uz sejas 

Pa pilienam svaigam 

Un smejas un smejas: 

“Nāc laukā! nāc laukā!...” 

 

 

http://www.dzejoli.com/par-pavasari/vizbulens/


Materiālus izstrādāja  Daugavpils pilsētas 

5. pirmsskolas izglītības iestāde 

2019/2020 mācību gads 

  

 

Валентин Берестов — Мать-и-мачеха: Сказка 

Этот яркий желтый цветок на светлом мохнатом стебельке появляется весной 

вместе с подснежниками. Он так торопится, что не успевает выпустить 

листья. Он даже не знает, какие они. 

А цветет он там, где земля потревожена, изранена, обнажена. Цветет на 

откосах. Цветет на покрытых углем и шлаком насыпях. Цветет около ям и в 

самих ямах. Весело желтеет на грудах выброшенной земли. 

― Мать-и-мачеха расцвела! Мать-и-мачеха расцвела! ― радуются люди. 

― Кого они так называют? ― удивляется цветок. ― Наверное, землю, на 

которой я расту. Для меня-то она мать, а для других цветов пока еще мачеха. 

Но вот проходит время цветов, и наступает пора больших зеленых листьев. С 

изнанки они мягкие, светлые, бархатистые: потрешь о щеку ― и станет 

тепло. 

― Это мать, ― говорят люди. 

Зато снаружи листья твердые, скользкие; приложишь к щеке — 

почувствуешь холод. 

― А это мачеха, ― объясняют люди. Но листьям мать-и-мачехи все равно, 

как их называют. У них слишком много забот. Как крепкие зеленые щиты, 

спешат они прикрыть, заслонить собой землю, и своей изнанкой, своей 

теплой, материнской стороной они прижимаются к земле и шепчут ей: 

– Мы с тобой, земля. Ты снова зеленеешь. 

Как времена года поссорились: Сказка 

Когда-то времена года жили мирно. Приходило время, и они сменяли друг 

друга чётко по времени. Что случилось в природе? Всё перепуталось, 
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времена года стали сварливыми, и, наконец, совсем рассорились, начали 

обвинять друг друга в нарушении природного графика, уличать в захвате 

времени. Это и понятно: время – деньги. А сейчас все бросились 

зарабатывать, даже природа. 

Началось всё с зимы. Она наступила так неожиданно! Мороз собрал все свои 

силы, которые копил почти девять месяцев и решил: «Пора показать свою 

мощь!». Стукнул о землю ледяным посохом и сковал её морозом сильным. 

Ещё только за середину ноября перевалило, а земля уже каменная. 

Заметалась Осень: «Я ещё не все листья с деревьев сняла, ещё не все поля 

подготовила и травку не всю высушила». А Морозу на помощь сама Зима 

спешит. Из рукавов снег сыплет, вьюгой воет, пургой метёт. Куда уж Осени с 

ними бороться! Не по-соседски поступили. Ушла Осень, спряталась, затаила 

обиду. Зима с Морозом хозяйничать начали: «Осень победили, а Весну 

совсем не пустим! Наша территория!» Успокоились, сидят, время 

подсчитывают. А Весна хитрая оказалась. Издалека начала. С начала февраля 

солнышко пригревать начало. Сосульки первыми заплакали. Жалуются Зиме 

с Морозом: «Кап – кап – кап». Слёзы крупные на землю падают. Первый 

струсил Мороз: «Подпортит Весна мне шубу, будет она вся в дырах, уйду–ка 

я лучше силы собирать!» А Зима не сдаётся. Наслала ветры сильные. Со 

страшной силищей они дуют, всё на пути своём сметают. А Зима из рукавов 

всё снег подсыпает. Только силы и запасы свои не рассчитала. Дождалась 

Весна, когда Зима пойдёт запасы пополнять, да и уговорила Солнышко 

посильнее погреть землю. Как потом Зима не старалась, ничего не смогла 

сделать. Потоками ручьи побежали, зажурчали, запели. Оттаяла земля. 

Травка зазеленела. Листочки на деревьях проклюнулись. И пошла Весна 

бушевать. Сады расцвели. Появились цветы на лужайках. Радуется Весна: «Я 

хозяйка! Что хочу, то и делаю!» Но тоже силы свои не рассчитала. Лето в 

цветочном венце и со зноем в кармане уже в мае начало теснить её: «Всех 

поджарю, траву спалю зноем, замету тополиным пухом, раскрашу кожу 

загаром». У Весны силы на исходе, а Лето ещё совсем не истратило свои. И 

как давай всё греть. Земля даже трескаться начала. Трава полегла. Только 

ягоды тепла набрались, запаслись сладости, так и просятся в корзинку. 

Спешит Лето, знает, что Осень от обиды оправилась и постарается захватить 
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его время. На плодовых деревьях завязь появилась. Зелёная, терпкая и 

кислая. Солнышко греет во всю силу. Плоды растут, наливаются соком. Не 

успело всё же Лето все свои планы исполнить. Осень пришла, даже не 

постучала. Косыми дождями зарядила. Ветрами подула. Листья с деревьев 

срывать начала, да на землю бросать. Боится, что Мороз опять рано придёт. 

Хитрее стала. Подметёт опавшие листья, да новую порцию сбросит. 

Смотрел на всё это Год, а он у всех времён главный, да решил, что негоже 

так соседям ссориться: «Что же вы времена добрые в плохие превращаетесь? 

Жить бы вам мирно, больше бы времени все вместе заработали. Торопитесь, 

торопитесь, а о качестве забыли. Ровно первого декабря Зима начинает 

править. Подготовит лёгким морозцем землю. Посыплет щедро снегом. 

Морозы постепенно начнут крепчать. Какая зима без сильных морозов? А 

потом постепенно будем готовиться к приходу Весны. Весна растопит снег 

на земле и на крышах. Чуть прогреет к приходу Лета. А уж Лето постарается. 

Всё вырастит к приходу Осени. И соберёт Осень урожай невиданный в 

корзины, кладовки и погреба. Всему должно быть своё время». 

Слушали Зима, Весна, Лето и Осень. Соглашались, не спорили. А каждое 

время года про себя думало: «Всё равно приду раньше назначенного срока. 

Если запоздаю, ещё хуже будет. Главное – больше времени захватить и тогда 

тебя дольше помнить будут». 

А помните, в этом году зима никак уходить не хотела? В марте были такие 

снегопады, да и морозы не отступали. Весне мало времени осталось. Если 

она затянется, то лето будет самым коротким и осень тоже. И опять наступит 

Зима. Ну как тут жить мирно?!!! 

 

 


