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Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītībasiestādes 

Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās. 

Izstrādāti, pamatojoties uz vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu 

mācību īstenošanai vadlīnijam. 

Skola 2030 Pirmsskolēna mācīšanās attālināti mājās ieteikumiem. 

 

Pirmsskolēns mācas mājās. 

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

 

Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. 

Bērnudarbavietasvarorganizētdažādi.Tomērjāievēro, 

laitāsbūtupiemērotasvaipielāgojamasbērnudažādāmdarbībām, piemēram, 

gleznošanai, rakstīšanai. 

Darbavietaijābūtnodrošinātaiarpietiekamuapgaismojumu. 

Visiembērniemparedzētajiemmateriāliemunpriekšmetiemjāatrodasērtipieejam

ās un viegliaizsniedzamāsvietās. 

Lai bērnidaļudienasvarētustrādātindividuāli, 

ieteicamstelpāiekārtotdažādāmaktivitātēmparedzētasvietas. 

 

Interneta resursi: 

• 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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Mācību iespējas, gatavojot un baudot kopīgas maltītes  

 
Kopīgām ģimenes maltītēm ir liela nozīme bērna sociāli emocionālajā attīstībā. Bērns sajūtas 

piederīgs ģimenei, sajūt, kā ģimenē cits citu mīl, atbalsta un ciena. 

 
 Aiciniet bērnu piedalīties maltītesgatavošanā. 

Mērot un sverot pārtikas produktus, bērns veido sajūtu par svaru un tilpumu. 

Bērnam vieglāk izprotamas ir receptes, kurās produktu mēri doti tasēs un 

karotēs. Bērns veido izpratni par daļām – pusi, ceturtdaļu un pilnu / veselutasi. 

Maisot, mīcot, griežot, rullējot bērns attīsta sīko pirkstu muskulatūru, satvērienu, 

acu–roku koordināciju, koordinētas roku kustības, mācās kontrolēt rokuspēku. 

Bērns iepazīst dažādus produktus, izpēta tos ar maņām un var pārrunāt ar 

vecākiem produktu izcelsmi. 

Palīdzot un pieņemot palīdzību, bērns apgūst un vingrina sadarbības prasmes. 

Izmantojot receptes, bērns veido izpratni par to, ka informāciju var iegūt gan ar 

attēlu, gan ar rakstīta teksta palīdzību. Bērns mācās atpazīt ciparus un burtus, 

skaitīt; vecākie bērni var lasīt atsevišķus vārdus receptē vai visu recepti. Bērns 

mācās ievērot noteiktu darbību secību, lai panāktu vēlamo rezultātu. 

Cepot cepumus, pankūkas un gatavojot sviestmaizes, bērns iepazīst 

ģeometriskās figūras. 

Gaidot, kamēr maltīte būs gatava, bērns veido laika izjūtu. 

 
 Klājiet galdu kopā ar bērnu vai uzticiet to paveikt bērnampašam. 

Bērns veido atbildības izjūtu, mācās uzmanīgi rīkoties ar traukiem. 

Berns apgūst jēdzienus, kas raksturo objekta atrašanās vietu telpā (uz, zem, pie, 

aiz, blakus, pa labi, pa kreisi). 

Praktiskā darbībā bērns izzina ģeometriskās figūras un telpiskus objektus (šķīvji, 

salvetes). 

Bērns skaita un salīdzina priekšmetus pēc lieluma un priekšmetu kopas pēc 

skaita, lietojot jēdzienus “lielāks”, “mazāks”, “vairāk”, “mazāk”, “tikpat”. 

 
 Nedēļas nogalēs vai kādā sev nozīmīgā dienā saklājiet svinībugaldu. 

Bērns var sagatavot galda kartes – rakstīt savu un ģimenes locekļu vārdu vai 

uzzīmēt uz galda kartēm katram ģimenes loceklim atbilstošu zīmējumu. 

Ar zīmējumu palīdzību, rakstot vai imitējot rakstīšanu, bērns var izveidot 

ēdienkarti. 

Bērns var no dažādiem materiāliem izgatavot galda rotājumu – izplānot un 

īstenot savu ideju. Varat kopā izliet parafīna sveces vai satīt vaska sveces, ko 

aizdedzināt svētku maltītes laikā. 

Maltītes laikā modelējiet savas ģimenes vērtības, izkopiet un veidojiet tradīcijas. 

Varat uzsākt maltīti ar tautas dziesmu, piemēram, “Ai, galdiņi, ai, galdiņi” vai 

“Met, Dieviņi, zelta krustu” ar pateicību par galdā likto, ar pateicību maltītes 

gādātājiem un gatavotājiem. 
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Bērns mācās ēst, ievērot galda kultūru, pareizi turēt un lietot galda piederumus, 

atbilstoši lietot pieklājības vārdus “lūdzu” un “paldies”. 

Sarunu laikā bērns mācās veidot dialogu, uzklausīt runātāju, gaidīt savu kārtu, 

jautāt, atbildēt, runāt pieklājīgā balss tonī un intonācijā. Sarunājoties veido acu 

kontaktu. Ieklausoties pieaugušo sarunās un pārrunājot dienas notikumus, bērns 

paplašina vārdu krājumu. 

Baudot ēdienu, bērns mācās atpazīt un raksturot smaržu, garšu, temperatūru, 

iepazīst savas sajūtas, izgaršojot pazīstamus un nepazīstamus ēdienus. 

Bērns mācās izprast sava ķermeņa vajadzības, saprast, kad ir paēdis. 

Ēdiens, ko var skaitīt un dalīt, dod bērnam iespēju iepazīt skaitļa sastāvu, 

piemēram, sadalot cepumus tā, lai visiem tiktu vienāds skaits, ēdot zirņus pa 

diviem, bērns veido izpratni par pāra un nepāra skaiļiem, pa vienai apēdot gurķa 

šķēlītes, bērns veido izpratni par atņemšanas darbībām. 

Sadalot picu vai kūku, bērns veido izpratni par daļām. 

Uz galda esošo ēdienu un priekšmetu nosaukumus var izmantot, lai mācītos 

atšķirt skaņas vāros, piemēram, nosaucot skaņas ēdienu un priekšmetu 

nosaukumos, izdomājot, kāds vārds sākas ar to pašu skaņu, meklējot vārdus ar 

atskaņām (pupa – zupa). 

 
Labu ēstgribu! 
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Vecāki var izmantot matemātikas uzdevumus kā galda spēli, lai rosinātu bērnu apgūt un vingrināt 

dažādas matemātikas prasmes interesantā veidā. Izdrukā spēles laukumu ar uzdevumiem un 

vienojas, kā atzīmēs izpildītos uzdevumus, piemēram, aizkrāso vai uzliek pogu / akmentiņu / 

sīklietiņu. Piemēram, uzmetot metamo kauliņu, skaita lauciņus, lai noskaidrotu, kurš uzdevums 

jāveic. Ja uzdevums izpildīts, to aizkrāso un nākamajā reizē skaitot lec tam pāri. Katrā spēles 

laukumā ir vieglāki un grūtāki uzdevumi, lai bērns varētu būt veiksmīgs uzreiz vai viņam nāktos 

padomāt un piepūlēties. Spēles laukumu var aizpildīt ilgākā laikā, piemēram, katru vakaru 

izpildot tikai dažus uzdevumus. 

Ja bērns viegli izpilda visus spēles uzdevumus, var izvēlēties turpināt spēli nākamajā 

grūtības pakāpē. Ja bērnam bija grūtības, izpildot uzdevumus, vēlams atkārtot to pašu spēli 

vēlreizcitā laikā/dienā. 

 
1. grūtības pakāpe 

 
 

Sameklē kaut ko 

mazu un kaut ko 

lielu. 

Atrodi divas 

vienādas zeķes. 

Uzliec uz gultas 

3 rotaļlietas. 

Palīdzi saklāt 

galdu un noliec 

karoti / dakšiņu 

pie katra šķīvja. 

Parādi savā 

istabā 

priekšmetus, 

kuriem ir stūri. 

Parādi ar 

pirkstiem, cik 

tev ir gadu. 

Vai tev pietiek 

vietas apsēsties 

zem galda? Zem 

krēsla? 

Izveido ritmisku 

rindu – 2 reizes 

sasit plaukstas, 1 

reizi piesit kāju, 

2 reizes 

plaukstas, 1 reizi 

kāju... 

Aizej no virtuves 

līdz savai istabai 

arlieliem 

soļiem. Atnāc 

atpakaļar 

maziem soļiem. 

Saskaiti 

mammas / tēta 

acis, ausis, 

degunu. 

Ieliec kastē 

rotaļlietas tā, lai 

tā būtu pilna. 

Uzbūvē torni no 

3 vai vairāk 

klučiem. 

Sadodies rokās 

ar visiem, kuri ir 

mājās, tā, lai 

izveidotos aplis. 

Izvēlies krāsu un 

atrodi 2 lietas, 

kuras ir šajā 

krāsā. 

Paņem divus 

priekšmetus. 

Vienu 

priekšmetu 

uzliec uz krēsla, 

otru paliec zem 

krēsla. 

Izveido vilcienu 

no klučiem 

(kurpēm, kastēm 

vai citiem 

priekšmetiem, 

kurus var 

novietot vienu 

aiz otra). 

Kam jūsu mājā ir 

platas gultas un 

kam ir šauras 

gultas? 

Paņem divas 

krūzītes, vienā 

no tām ieliec 

vienu pupu 

(pogu, oli vai ko 

citu), otrā ieber 

daudz pupu. 

Saskaiti, cik 

cilvēku šobrīd ir 

mājās. 

Uzliec uz galda 

vienu šķīvi, 

vienu krūzi, 

vienu karoti un 

vienu dakšiņu. 

Saskaiti, cik 

priekšmetu ir uz 

galda. 
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2. grūtībaspakāpe 
 
 

Nostājies blakus 

priekšmetam vai 

cilvēkam, kas ir 

garāks par tevi. 

Sameklē 3 

priekšmetus, 

kam ir apaļa 

forma. 

Cik tev ir gadu? 

Sameklē tik 

daudz zīmuļu. 

Sameklē 

sarkanus 

priekšmetus un 

zilus 

priekšmetus. 

Kurus 

priekšmetus tu 

atradi vairāk? 

Izveido ritmisku 

rindu, izmantojot 

karotes un 

dakšiņas (karote, 

dakšiņa, karote, 

dakšiņa…). 

Saskaiti, cik 

galdu ir tavā 

mājā. 

Paņem 3 

grāmatas un 5 

rotaļlietas. Par 

cik rotaļlietu tev 

ir vairāk nekā 

grāmatu? 

Sakārto savas 

rotaļlietas, saliec 

kopā līdzīgās. 

Ar cik lēcieniem 

tu vari aizlēkt no 

savas istabas 

durvīm līdz 

gultai? 

Sameklē 

priekšmetu, kam 

ir tāda pati forma 

kā tavas istabas 

durvīm. 

Sameklē trīs 

priekšmetus – 

vienu lielu, 

vienu mazu un 

vienu vidēju. 

Sakārto savas 

kurpes, saliekot 

kopā pārus. 

Sameklē 3 

vienāda lieluma 

rotaļlietas. 

Sameklē 3 

priekšmetus, kuri 

izskatās kā 

četrstūri. 

Izveido ritmisku 

rindu – 2 reizes 

sasit plaukstas, 1 

reizi piesit kāju, 

2 reizes 

plaukstas, 1 reizi 

kāju... 

4 draugi 

rotaļājas. Atnāk 

vēl viens draugs. 

Cik draugu tagad 

kopā rotaļājas? 

Uzzīmē 

zīmējumu 

katram savas 

ģimenes 

loceklim. Cik 

zīmējumu tu 

uzzīmēji? 

Paņem 4 karotes 

un 3 dakšiņas. 

Cik galda 

piederumu tev 

ir? 

Paņem kasti. 

Novieto vienu 

priekšmetu 

kastē, otru pie 

kastes, trešo aiz 

kastes un ceturto 

blakus kastei. 

Uzliec uz galda 

10 karotes. 3 

karotes noliec 

atpakaļatvilktnē. 

Cik karošu 

palika uzgalda? 
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3. grūtībaspakāpe 
 
 

Saliec 10 

rotaļlietas rindā, 

sākot ar mazāko 

un beidzot ar 

lielāko. 

Ar pēdām izmēri 

attālumu no 

ieejas durvīm 

līdz virtuvei. 

Sameklē kaut ko, 

kas izskatās kā 

aplis, kā trijstūris 

un kā četrstūris. 

Uzzīmē, ko tu 

atradi. 

Uzvelc mugurā 

apģērbu, uz kura 

var redzēt 

ritmisku rindu. 

Tu gribi iedot 

katram savas 

ģimenes 

loceklim 2 

zemenes. Cik 

zemeņu tev 

vajadzēs? 

Sameklē tādu 1 

lielu un 1 mazu 

rotaļlietu, lai 

mazā rotaļlieta 

būtu smagāka 

par lielo. 

Kas tavā istabā ir 

vairāk nekā 5, 

bet mazāk nekā 

10? Uzzīmē un 

pierakstiskaitu. 

Sašķiro savas 

ģimenes kurpes 

(zeķes vai ko 

citu) pēc krāsas 

un pēc lieluma. 

Salīdzini, kas 

tavas virtuves 

atvilktnē ir 

vairāk, mazāk 

vai tikpat – 

karotes, dakšiņas 

vai naži? 

Cik daudz tavas 

istabas 

priekšmetu 

izskatās kā 

četrstūri? 

Izmēri virtuves 

galdu, lietojot 

karotes. Cik 

karošu tev 

vajadzēja, lai 

izmērītu galda 

malu, un cik, lai 

izmērītu galda 

galu? Pieraksti 

skaitu ar 

cipariem. 

Paņem 10 pupas 

un 10 pogas. 

Katrā tukšas 10 

olu kastes 

nodalījumā liec 

vienu pupu vai 

pogu. Cik daudz 

dažādas pupu un 

pogu 

kombināciju vari 

izveidot? 

Uzzīmē 3 

priekšmetus, kuri 

istabā atrodas 

augstāk par 

galdu. 

Paņem saujā 

pogas (pupas / 

oļus vai citus 

mazus 

priekšmetus), 

izsaki 

pieņēmumu par 

to skaitu un pēc 

tam skaitot 

pārbaudi. 

Iedomājies, ka 

tev ir 10 cepumi. 

Pie tevis atnāk 

ciemos 4 draugi. 

Sadalot līdzīgi, 

cik cepumu tiks 

katram no jums? 

Parkā salasi īsus 

kritušos zarus. 

Kuras 

ģeometriskās 

formas tu ar tiem 

vari izveidot un 

kurasnevari? 

Sagrupē savas 

rotaļlietas pēc 

materiāla, no 

kāda tās ir 

izgatavotas. 

Nostājies 

dzīvojamās 

istabas vidū. Kas 

atrodas no tevis 

pa labi un kas 

atrodas pa 

kreisi? 

Ejot pa ielu, 

nosauc, kurus 

ciparus tu 

atpazīsti. 

Paņem bļodu un 

krūzi. Izsaki 

pieņēmumu par 

to, cik ūdens 

krūžu vajadzēs, 

lai piepildītu 

bļodu. Pārbaudi! 
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Izziņas temata “Mana brīnumzeme” pirmsskolas vecuma bērniem apraksts īstenošanaimājasapstākļos  
Ziņa bērnam (ko bērns sapratīs): iztēlē radušos stāstu varu nodot citiem (pastāstīt, attēlot, parādīt) ar dažādiem materiāliem un priekšmetiem. 

Bērnamsasniedzamaisrezultāts(kobērnspratīs): protrealizēt un nodotsavuradošoidejucitiem. 

 
Ieteiktās bērna mācību darbības paredzētas vienai nedēļai. Mācoties mājās, bērnam būs nepieciešams vecāku atbalsts. Plānojiet laiku tā, lai bērns saņemtu 

nepieciešamoatbalstuunlaivecākiembūtupietiekošidaudzlaikapaveiktsavusdarbus.Jaunākiembērniembūsnepieciešamslielākspieaugušoatbalstsnekā vecākiem 

bērniem. Lai arī plānā rotaļdarbības piedāvātas noteikta vecuma bērniem, jāatceras, ka katrs bērns attīstās individuāli un viena vecuma bērniem var būt 

dažādas mācību vajadzības. Ierosiniet bērnam tās darbības, kuras, jūsuprāt, atbilst jūsu bērna attīstībai unvajadzībām. 

Pirmajā nedēļā bērnam ļaujiet pašam izpētīt pieejamos materiālus un izmēģināt dažādus veidus, kā tos pielietot drošā veidā. Jautājiet par bērna darbībām, 

rosiniet viņu atbildēt, iedziļinoties detaļās. Nākamajā nedēļā, kad bērni būs jau izpētījuši pieejamos materiālus, rosiniet bērnus veikt konkrētākus uzdevumus. 

 

Bērna mācību darbības Ko bērns mācās Pieaugušo atbalsts 

Ģimene kopā vienojas par to, kā notiks 

mācīšanās mājās. Vienojas 
● par kārtībumājās; 

● par dienas gaitu; 

● par kopīgu un individuālulaiku; 

● par kluso un skaļolaiku. 

● Uzņemtiesatbildību. 

● Rēķināties ar citu ģimenes locekļu 

vajadzībām. 

● Ievērot kopīguvienošanos. 

● Vienošanos uzraksta un novieto visiem 

redzamāvietā. 

● Ievēro vienošanos un palīdz bērnam to 

ievērot (atgādina, skaidro, kā bērna 

darbība saskan vai nesaskan ar 

vienošanos). 

Piezīme: Jo jaunāki bērni, jo mazāk vienošanās 

punktu. 
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Nedēļas laikā pakāpeniski iekārto vidi, kurā 

patstāvīgi darboties. Iesakām iekārtot vietu 

● būvniecībai, piemēram, brīvu telpas daļu, kur 

var būvēt ar klučiem, krēsliem, spilveniem un 

segām; galdu, uz kura darboties ar Lego 

klucīšiem. Lai varētu izspēlēt stāstus, 

papildus izmanto dzīvnieku rotaļlietas, 

lelles,automašīnas.’ 

● veidošanai, piemēram, kasti, kurā glabāt 

plastilīnu vai kādu citu veidošanas masu, 

vaskadrānu, avīzes vai dēlīti, kuru izmantot, 

lai galda virsmu turētutīru; 

● rakstīšanai, zīmēšanai, gleznošanai, 

piemēram, plauktu netālu no rakstāmgalda, 

kurā glabāt papīru,krāsas, 

● Izvēlēties materiālus, ar kuriemdarboties 

● Iekārtot savu darbošanās vietu un, darbu 

beidzot, tosakārtot, 

● Sadarboties, izmantot telpu kopā arcitiem. 

Palīdz izvēlēties vietu, kur darboties un sameklēt 

materiālus: 

● koka vai Lego/ Duplo klučus, tukšas 

iepakojuma kastes, papīra dvieļu ruļļus un 

citusmateriālus; 

 
 

● sāls un miltu veidošanas masu var izveidot 

kopā arbērnu; 

 
 

● dažāda biezuma, izmēra un veida papīrus 

(kartons, ietimanais papīrs, lietots 

rakstāmpapīrs), dažādus mājās atrodamus 

mākslas materiālusun 
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rakstāmos, šķēres, līmi; 

● lasīšanai un atpūtai, piemēram, grāmatu grozu 

vai kasti, spilvenu sēdēšanai, segu, 

mīkstāsrotaļlietas. 

 rakstāmpiederumus; 

● bērna vecumam un interesēm atbilstošas 

grāmatas, vecus žurnālus, katalogus 

šķirstīšanai; 

● kopā izveido lasīšanas rituālus, piemēram, pēc 

pusdienām, pēc vannas, ejotgulēt. 

Rīta rosmi veido kā stāstu, kuru papildina ar kustībām. 

Piemēram: Kaķis no rīta pamostas un izstaipās, izstiepj 

vienu ķepu, tad otru, izliec muguru kūkumā. Lēni un 

piesardzīgi kaķis dodas laukā. Pagalmā viņš satiek 

vardi. Abi sasveicinās un pēc tam varde lec prom uz 

dīķi. Kaķis skrien tai pakaļ... 

● Pārvietoties sev un citiem drošāveidā. 
● Stiepties, soļot, skriet, rāpot, līst,velties. 

● Noturētlīdzsvaru. 

● Klausīties tekstu un reaģēt uz to ar 

darbībām. 

● Izdomāt tekstaturpinājumu. 

● Saskaņot vārdusteikumā. 

● Vingro kopā ar bērnu. 

● Sāk stāstīt stāstu, aicina bērnu to turpināt, 

izteikt ierosinājumus stāsta tēlu darbībām un 

atbilstošām kustībām,vingrojumiem. 

Bērna darbības temata izziņai 

5 un 6 gadus vecu bērnu konstrucijas kļūst arvien 

sarežģītākas. Bērns sākumā uzbūvē vidi (ainavu) un 

atrod savam stāstam nepieciešamos tēlus (rotaļlietas), 

rotaļājas ar tēliem, izspēlējot stāstus. 

 

Veido tēlus, ar tiem izspēlē un stāsta stāstus, veido 

sižetiskus attēlus plaknē uz kartona vai kāda 

citamateriāla. 

 

Zīmē, glezno, aplicē savu stāstu vai stāstu sēriju, 

pieraksta nosaukumus, teikumus. 

● Lietot runas intonācijas atbilstoši tēliem un 

attēlotajaisituācijai. 
● Izspēlē paša izdomātusižetu. 

● Savienot detaļas veidot un iegūt sev 

vēlamoformu. 

● Salīdzināt un noteikt garumu, platumu, 

ietilpību. 

● Pārvietot priešmetus sev un citiem drošā 

veidā. 

● Nosaukt objektu atrašanās vietu telpā un 

plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, 

blakus, pa labi, pakreisi. 

● Mērķtiecīgi variēt un kombinēt krāsas, līnijas, 

laukumus, tekstūras un materiālus, lai panāktu 

vēlamorezultātu. 

● Izvēlēties atbilsstoši līmi un līmēšanas 

paņēmienu. 

● Izgriezt objektusiluetus. 

● Piedalās bērna rotaļā, attēlojot kādu no 

stāsta tēliem, kopā veido stāstasižetu. 

● Veidojot, zīmējot, gleznojot kopā ar bērnu, 

izmēģina bērna izmantotos paņēmienus un 

tehnikas, kā arī jaunus paņēmienus, kurus 

bērns vēlneizmanto. 

● Rosina bērnu pastāstīt par to, ko izveidojis, 

jautā, lai uzzinātu vairākdetaļu. 
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 ● Rakstīt burtus neierobežotālaukumā.  

Lasīšana 

Bērnam ir svarīgi atrast laiku, kad viņš pats var 

šķirstīt grāmatas, skatīties attēlus un iedziļināties 

vizuālajā informācija. 

Tikpat svarīgi ir lasīt bērnam priekšā un pārrunāt 

izlasīto. 

● Klausīties tekstu, izprast darbību, atpazīt 

darbojošās personas, toemocijas. 

● Salīdzināt dzirdēto ar savupieredzi. 

● Jautāt par neskaidro un atbildēt uz 

jautājumiem. 

● Pirms grāmatas (stāsta, pasakas, dzejoļa) 

priekšālasīšanas, kopā ar bērnu apskatiet 

grāmatas vāku, izsakiet minējumu, par ko 

grāmata varētu būt. Ja bērns atbild, ka nezin, 

sakiet, ka jūs varat padomāt un iztēloties. 

● Lasot grāmatu pirmo reizi, ieteicams to lasīt 

bez pārtraukumiem, lai bērns izjūt teksta 

plūdumu. Paskaidrojiet 

tikaibērnamnezināmosvārdus. 

● Lasiet izteiksmīgi, mainot balss toni un 

intonāciju. Lasiet arprieku! 

● Tad, kad grāmata izlasīta, salīdzinietpirms 

lasīšanas izteikto minējumu ar izlasīto saturu. 

● Atkārtoti lasot grāmatu, laiku pa laikam 

pārtrauciet lasīšanu, lai pārrunātu 

aprakstīto tēlu darbības, izjūtas, 

salīdzinātu tās ar savupieredzi. 

● Pārlasiet grāmatu vairākas reizes, laibērns labi 

iegaumētu notikumus un varētu domāt dziļāk, 

pārrunāt problēmas un to risinājumus. 

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 savāmdarbībām. 

● Atpazīt un stāstīt par savām emocijām 

dažādāssituācijās. 

● Apzināties savas stiprās puses un ko 

nepieciešams apgūt vaivingrināt. 
● Plānot nākamāsdarbības. 

● Jautājot palīdz atcerēties, kas paveikts un 

kādā veidā tika sasniegtsrezultāts. 

● Jautājot rosina domāt par dažādiem veidiem, kā 

izmantot pieejamosmateriālus, risināt 

radušāsproblēmas. 

● Norāda uz bērna veiksmēm, to, kas labi 

padarīts,izdevies. 

● Jautājot rosina domāt par to, ko vajadzētu 

uzlabot un kādā veidā toizdarīt. 

Piezīme: Pārrunā ne tikai bērna veikumu, bet arī 

savu veikumu mājās un/ vai darbā. 
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Materiāli no latviešu valodas solotājas: 
Darbošanās uz 30.03.2020. 

• Burta c apguvei vari izkrāsot burtu 

 

• Atrodi kurās telpās atrodas uzskaitītās lietas.  

Telpas: 

Virtuve 

Vannas istaba 

Guļamistaba 
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Lietas: 

Maize 

Panna 

Dvielis 

Nazis 

Gulta 

Vanna 

Darbošanās uz 31.03.2020. 

• Burta D apguvei vari izkrāsot burtu 

 
 

• Žurnālos vai reklāmas bukletiņos atrodi ko tu vēlētos darīt šajā pavasarī. Atrodi 6-10  bildes un izgriez, vai izplēs tās. 
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Darbošanās uz 01.03.2020. 

• Līniju burtnīcā raksti šādi, kā ir ievietotajā bildē. 

 

• Vārdu krājuma paplašināšanai iemācies 3 jaunus vārdiņus, kuri sākas ar burtiem C un D  

- Cālis 

- Cimds 

- Diegs 

- Durvi 
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Darbošanās uz 02.03.2020. 

• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu.  

http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kazakiris-un-slepona 

• Mācies figūras. Pastaigas laikā paņem līdzi krītiņus un palūdz lai vecāki uz asfalta uzzīmē apli, kvadrātu un trīsstūri. Sākumā palūdz 

lai vecāki vairākas reizes uzkāp uz figūras kopā ar tevi un nosauc to, vēlāk, ja vari, palūdz lai vecāki nosauc figūras nosaukumu un 

tu pats mēģini atpazīt figūru un uzkāpt uz pareizās bez vecāku palīdzības. 

 

Darbošanās uz 03.03.2020. 

1. Atkārto iepriekšējās nedēļas dzejolīti:  

Ā, bē, cē, dē, 

Kaķis kala smēdē. 

Smēde sāka degt, 

Kaķis sāka lekt. 

Ā, bē, cē, dē, 

Kaķis lēca smēdē - 

Pa lodziņu iekšā, 

Pa skursteni ārā. 

 

 

 

http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kazakiris-un-slepona
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2.Iemācies trešo pantiņu un pamēģini noskaitīt skaitāmpantiņu visu kopā 

Saku, saku pasaku, 

Kaķis ēda asaku, 

Suns uz aku skrēja, 

Aita skaļi smēja. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 
Laburītusaulītei! (pastiepjamrokasuzaugšu)  

Laburītuzemītei! (pieliekamplaukstas pie grīdas) 

Laburītuactiņām! (pieskaramiesacīm) 

Laburītuaustiņām! (pieskaramiesausīm) 

Laburīturociņām! (izstiepjam un pagrozāmrokas) 

Laburītukājiņām! (padipināmarkājiņām) 

(Sasveicinātiesvarardažādāmķermeņadaļāmvaiarīarklātesošajiem) 

 

Actiņasskatās. (samirkšķinām) 

Austiņasklausās. (aizliekamplaukstasaizausīm) 

Rociņasplaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņasdipina. (dipinām)  

 

 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To sakāmmēsvisitūlīt. (plaukšķinām) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai gaismajumssirsniņākrīt! (pieliekamplaukstas pie sirds) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To nedrīkstamaizmirstnekad, (noraidošigrozāmrādītājpirkstu) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai pārpasauliskan! (plaukšķinām) 

(J. Bērziņa) 
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Labrīttev, (norādaarabāmrokāmuzcitiem) 

Labrīt man, (norādaarabāmrokāmuzsevi) 

Labrītmanamkaimiņam! (paklanaargalvu pa labi, pa kreisi) 

 

 

 

 

Tik - tak, tik - tak! (rādāmarrādītāpirkstiem) 

modinapulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņusakaviņš! 

Steidzumutinomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzumatussaķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjosunapaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzāierodos! (viensotrampamājam) 

 

Pulkstenīti, tikutaku, (kustināmrādītājpirkstus) 

Paklausies, koestevsaku: (pieliekamrādītājpirkstu pie lūpām) 

Rītālabiskaļizvani (vieglikratāmrādītājpirkstu) 

Tā, laipamodinimani! 

(V. Lukss) 

 

Rītosdraugussatiekam, 

Visusmīļisveicinām. 

Bet kā? Lūktā! 

Bet kā? Lūktā! 

Sunīt'srej: vau, vau, vau! 

Kaķīt'sņaud: ņau, ņau, ņau! 

Cālisolā: čau, čau, čau! 

Odiņšsīc: ī, ī, ī! 

Pele pīkst: pī, pī, pī! 

Bet mēsvisi - Labrīt! 
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Idejas radošai darbībai: 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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 Волшебный мир. 
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Сколько звуков в слове. 
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Eksperiment 

 

Опыт 1. 

Для эксперимента взяли 2 куриных яйца. Дети взяли прозрачный стаканчик, налили туда «Кока-колу» и опустили яйцо, а второе 

яйцо опустили стаканчик с чистой водой.  На второй день яйцо, которое находилось в «Кока- коле», почернело, из чего дети 

сделали вывод, что в напитке содержится много красителей, которые проникают даже твёрдую скорлупу яйца. Ещё через 5 дней 

скорлупа на яйце стала мягкой. С яйцом, которое находилось в чистой воде, не произошло никаких изменений. 

Вывод: Эксперимент с яйцом подтвердил о способности «кока-колы» растворять кальций. 
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Lasīšanai: 

 

    Весна пришла. 

 

От счастья плачут ивы, 

Роняя наземь слёзы: 

Весна пришла, встречайте! 

И веточкой берёзы 

Она стучит в окошки: 

Закончилась зима! 

И почкой, как ладошкой, 

Bсех будит ото сна.    . 
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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! 
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  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!" 

   

  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... 
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  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. 

   

  - 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. 
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  - 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. 
 

 


