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Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes 

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. 

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. 

 

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 maltītes gatavošanā. 

 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 / veselu tasi. 

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

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

 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 bērnam pašam. 

 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 svinību galdu. 

 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 vēlreiz citā 

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 

ar lieliem 

soļiem. Atnāc 

atpakaļ ar 

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. grūtības pakāpe 
 
 

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 

atpakaļ atvilktnē. 

Cik karošu 

palika uz galda? 
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3. grūtības pakāpe 
 
 

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 

pieraksti skaitu. 

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 

kuras nevari? 

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 īstenošanai mājas apstākļos  
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.  

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

nepieciešamo atbalstu un lai vecākiem būtu pietiekoši daudz laika paveikt savus darbus. Jaunākiem bērniem būs nepieciešams lielāks pieaugušo atbalsts nekā 

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 un vajadzībām. 

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 kārtību mājās; 

● par dienas gaitu; 

● par kopīgu un individuālu laiku; 

● par kluso un skaļo laiku. 

● Uzņemties atbildību. 

● Rēķināties ar citu ģimenes locekļu 

vajadzībām. 

● Ievērot kopīgu vienošanos. 

● Vienošanos uzraksta un novieto visiem 

redzamā vietā. 

● 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 turētu tīru; 

● rakstīšanai, zīmēšanai, gleznošanai, 

piemēram, plauktu netālu no rakstāmgalda, 

kurā glabāt papīru, krāsas, 

● Izvēlēties materiālus, ar kuriem darboties 

● Iekārtot savu darbošanās vietu un, darbu 

beidzot, to sakārtot, 

● Sadarboties, izmantot telpu kopā ar citiem. 

Palīdz izvēlēties vietu, kur darboties un sameklēt 

materiālus: 

● koka vai Lego/ Duplo klučus, tukšas 

iepakojuma kastes, papīra dvieļu ruļļus un 

citus materiālus; 

 
 

● sāls un miltu veidošanas masu var izveidot 

kopā ar bērnu; 

 
 

● dažāda biezuma, izmēra un veida papīrus 

(kartons, ietimanais papīrs, lietots 

rakstāmpapīrs), dažādus mājās atrodamus 

mākslas materiālus un 
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rakstāmos, šķēres, līmi; 

● lasīšanai un atpūtai, piemēram, grāmatu grozu 

vai kasti, spilvenu sēdēšanai, segu, mīkstās 

rotaļlietas. 

 rakstāmpiederumus; 

● bērna vecumam un interesēm atbilstošas 

grāmatas, vecus žurnālus, katalogus 

šķirstīšanai; 

● kopā izveido lasīšanas rituālus, piemēram, pēc 

pusdienām, pēc vannas, ejot gulēt. 

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 drošā veidā. 
● Stiepties, soļot, skriet, rāpot, līst, velties. 

● Noturēt līdzsvaru. 

● Klausīties tekstu un reaģēt uz to ar 

darbībām. 

● Izdomāt teksta turpinājumu. 

● Saskaņot vārdus teikumā. 

● Vingro kopā ar bērnu. 

● Sāk stāstīt stāstu, aicina bērnu to turpināt, 

izteikt ierosinājumus stāsta tēlu darbībām un 

atbilstošām kustībām, vingrojumiem. 

Bērna darbības temata izziņai 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam patstāvīgi 

izpēta dažādos būvniecības materiālus, tos pārvietojot 

no vienas vietas uz citu, veido ar tiem horizontālas vai 

vertikālas rindas (torņus). Bērni iztēlojas, ka klucis ir 

telefons vai automašīna. 

Spēlējoties ar rotaļlietām, sarnājas ar tām un runā to 

balsīs. 

 

Bērns piedalās mīklas gatavošanā, mīca, veltnē, 

staipa, spiež un vēro, kā to dara pieaugušais. 

Bērns veido dažādus, tikai pašam atpazīstamus, tēlus. 

 

Bērns švīkā, burza, griež papīrus un stāsta par 

padarīto. Iztēlojas, ka sagrieztie papīra gabaliņi ir, 

piemēram, rīsi vai makaroni. 

● Radīt konstrukciju, savietojot vienkāršus 

telpiskus objektus. 

● Atšķirt jēdzienus viens, daudz, īss, garš, 

plats, šaurs, uz, zem, pie, aiz. 

● Veidot taisnas rindas no priekšmetiem. 

● Atšķirt apaļas un stūrainas formas. 

 
 

● Veidot dažādas formas no plastiskajiem 

materiāliem. 

● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru. 

 

 

● Griezt, līmēt, plēst, burzīt papīru. 

● Izmantot līnijas un laukumus radošajā 

darbā. 

● Atbildēt uz jautājumu ar darbību vai ar 

vārdiem. 

● 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. 

 

● Darbojas kopā ar bērnu, veido dažāda 

lieluma bumbiņas un rullīšus. 

● Jautā bērnam par viņa darbībām, pieņem 

bērna atbildes arī tad, ja pieaugušais 

izveidotajā nevar saskatīt to, ko bērns stāsta. 
● Uzsāk veidot stāstu. 

● Uzklausa un pieraksta bērna komentārus. 

● Sagriež papīru šaurās sloksnēs, lai bērns to 

varētu pārgriezt ar vienu kustību/griezienu. 
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Bērna darbības temata izziņai 

4 un 5 gadus veci bērni izvēlas rotaļlietas, lai tām 

būvētu dzīvesvietu, ar krēsliem un segām būvē mājas 

paši sev, iztēlojas, ka viņi dzīvo alās, pilīs, dodas 

ceļojumā ar kuģi. 

● Pārvietot priekšmetus - stumt, vilkt, celt. 

● Grupēt priekšmetus pēc vienas pazīmes, 

piemēram, krāsas, lieluma, formas. 

● Salīdzināt priekšmetu kopas, lietojot 

jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat. 

● Izzināt un raksturot telpiskus ķermeņus. 

● Rosina bērnu stāstīt par izveidoto, uzdod 

jautājumus, lai palīdzētu bērnam precizēt 

atbildes vai arī pastāstīt vairāk par rotaļā 

atveidotajiem tēliem, to darbībām un 

emocijām. 

● Pārrunā ar bērnu drošības jautājumus. 
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Ar plastiskajiem materiāliem veido dažādas formas 

(savieno detaļas, veltnē starp plaukstām vai uz 

plaknes), iztēlojas, ka tie ir dažādi tēli, stāsta par to 

darbībām. 

 

Bērna stāstā par zīmējumu sāk parādīties tēli, 

detaļas, lai arī ne vienmēr pieaugušais tos var 

atpazīt. Bērns imitē rakstīšanu, iztēlojas, ka raksta, 

piemēram, grāmatu, ielūgumu. Bērns zīmējumus 

var papildināt ar papīra vai auduma aplikācijām. 

● Nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus. 

● Īstenot savu ieceri, rūpējoties par savu un citu 

drošību. 

● Veidot regulāras un neregulāras formas no 

platiskajiem materiāliem. 
● Savienot detaļas, lai izveidotu jaunu formu. 

 
 

● Variēt līnijas, krāsas, tekstūras un formas 

radošajā darbā. 
● Līmējot savienot detaļas. 

● Locīt papīru, lai iegūtu vēlamo formu. 

● Ar šķērēm izgriezt vienkāršas formas. 

● Stāstīt par radošajā mākslas darbā attēlotajiem 

notikumiem, tēliem, izteiktajām emocijām un 

idejām. 

● Pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un 

darbarīkus. 

● Rakstīt burtu elementus neierobežotā 

laukumā. 

● Iesaistās bērna rotaļā kā līdzvērtīgs 

dalībnieks. 

 
 

● Kopā ar bērnu stāsta stāstu, izveidojot 

kādu tēlu, pēc tam to pārveidojot vai 

izveidojot jaunus tēlus. 

 

 

● Zīmē, veido aplikācijas vienlaicīgi ar bērnu. 

Savu darbu veido tā, lai par to varētu patāstīt 

stāstu. 

● Stāsta par savu radošo darbu, jautā par bērna 

darbu, rosinot bērnu iztēloties un stāstīt, ko 

darbā attēlotie tēlu varētu darīt. 
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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 cita 

materiāla. 

 

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. 

● 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, pa kreisi. 

● Mērķtiecīgi variēt un kombinēt krāsas, līnijas, 

laukumus, tekstūras un materiālus, lai panāktu 

vēlamo rezultātu. 

● Izvēlēties atbilsstoši līmi un līmēšanas 

paņēmienu. 

● Izgriezt objektu siluetus. 

● Piedalās bērna rotaļā, attēlojot kādu no 

stāsta tēliem, kopā veido stāsta sižetu. 

● Veidojot, zīmējot, gleznojot kopā ar bērnu, 

izmēģina bērna izmantotos paņēmienus un 

tehnikas, kā arī jaunus paņēmienus, kurus 

bērns vēl neizmanto. 

● Rosina bērnu pastāstīt par to, ko izveidojis, 

jautā, lai uzzinātu vairāk detaļu. 
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 ● Rakstīt burtus neierobežotā laukumā.  

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, to emocijas. 
● Salīdzināt dzirdēto ar savu pieredzi. 

● 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 tikai bērnam 

nezināmos vārdus. 

● Lasiet izteiksmīgi, mainot balss toni un 

intonāciju. Lasiet ar prieku! 

● Tad, kad grāmata izlasīta, salīdziniet pirms 

lasīšanas izteikto minējumu ar izlasīto saturu. 

● Atkārtoti lasot grāmatu, laiku pa laikam 

pārtrauciet lasīšanu, lai pārrunātu 

aprakstīto tēlu darbības, izjūtas, 

salīdzinātu tās ar savu pieredzi. 

● Pārlasiet grāmatu vairākas reizes, lai bērns 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 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. 
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 

 

 
Darbošanās uz 30.03.2020. 

• Ja ir iespēja izdrukāt, izkrāso zīmējumu, ja nav palūdz lai vecāki uzzīmē tev šādu zīmējumu, un tad to izkrāso. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=j1r-RyVSaJI
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Darbošanās uz 31.03.2020. 

• Uz lapas uzzīmē savu ģimeni un zīmējot izmanto sarkanu, oranžu, pelēku un rozā krāsu. Zīmējot mācies krāsas. 

 

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

 

Darbošanās uz 01.04.2020. 

• Palūdz vecākiem uz grīdas uzlikt dažādu krāsu papīra gabaliņus. Tad atrodi savās mājās priekšmetu, kurš ir tādā pašā krāsā un uzliec 

to pareizajai krāsai. Mēģini nosaukt krāsas, kuras esi atradis. 

 
 

• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu. https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-2  

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-2
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Darbošanās uz 02.04.2020. 

• Ja ir iespēja piekļūt internetam, tad padziedi un pamācies dziesmiņu (Nav jāiemācās no galvas) 

https://www.youtube.com/watch?v=_n-ImiEAoow   

 

Kaķīt’s mans, kaķīt’s mans, 

melns ar baltām ķepiņām. 

Kaķīt’s mans, kaķīt’s mans, 

melns ar baltām ķepiņām. 

Saka ņau, saka ņau, 

šodien man vēl peļu nav. 

Saka ņau, saka ņau, 

šodien man vēl peļu nav. 

Zaķīt’s mans, zaķīts mans, 

mazs ar garām austiņām. 

Zaķīt’s mans, zaķīts mans, 

mazs ar garām austiņām. 

Burkāniņš, kāpostiņš 

garausīša gardumiņš, 

Burkāniņš, kāpostiņš 

garausīša gardumiņš, 

Lācīt’s mans, lācīt’s mans 

pekainām’i kājiņām 

Lācīt’s mans, lācīt’s mans 

pekainām’i kājiņām 

Dejo dipu, dejo dapu, 

dejo dipu dapu dap, 

https://www.youtube.com/watch?v=_n-ImiEAoow
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Dejo dipu, dejo dapu, 

dejo dipu dapu dap. 

 

 

• 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 03.04.2020. 

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. 
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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. 

 
Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu)  

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām)  

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

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

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

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds) 

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

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu)                                 

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

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

(J. Bērziņa) 

 

Labrīt tev, (norāda ar abām rokām uz citiem) 

Labrīt man, (norāda ar abām rokām uz sevi) 

Labrīt manam kaimiņam! (paklana ar galvu pa labi, pa kreisi) 
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Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

 

Pulkstenīti, tiku taku, (kustinām rādītājpirkstus) 

Paklausies, ko es tev saku: (pieliekam rādītājpirkstu pie lūpām) 

Rītā labi skaļi zvani (viegli kratām rādītājpirkstu) 

Tā, lai pamodini mani! 

(V. Lukss) 

 

Rītos draugus satiekam, 

Visus mīļi sveicinām. 

Bet kā? Lūk tā! 

Bet kā? Lūk tā!  

Sunīt's rej: vau, vau, vau!  

Kaķīt's ņaud: ņau, ņau, ņau!                 

Cālis olā: čau, čau, čau! 

Odiņš sīc: ī, ī, ī! 

Pele pīkst: pī, pī, pī! 

Bet mēs visi - Labrīt! 
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Idejas radošai darbībai: 

 

  

https://www.google.com/search?sa=G&hl=en_US&tbs=simg:CAQSqgIJQYexLxINF0MangILELCMpwgaYgpgCAMSKMAetgObCecIpRf1CMoIsQOICaEeqymeKbUpqimxKfAhzjf8IbQp0DcaMGNVr8CO3JAcShQb1eSdZ8UfGesRugIx_1xV6XFc1K43DjcIpzOaaAtllDdvAx7XfTiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEN5QqgQwLEJ3twQkalgEKHAoJY2hpbGQgYXJ02qWI9gMLCgkvbS8wNmg1X2oKGAoFY3JhZnTapYj2AwsKCS9tLzAxbXJncwoYCgZjaXJjbGXapYj2AwoKCC9tLzAxdmtsCh8KDGlsbHVzdHJhdGlvbtqliPYDCwoJL20vMDFrcjhmCiEKD2hvdCBhaXIgYmFsbG9vbtqliPYDCgoIL20vMDlqMDYM&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%88+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BC&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYs7S87rfoAhVnwosKHbNUCVgQwg4oAHoECAYQJg
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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https://www.pinterest.com/pin/161003755413731968/
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 Eksperimenti: 

 

 
https://www.labirint-um.ru/blog/zanimatel_nye_zadachi/p-2/ 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0lac2_8ufNY 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ABHpLCbcw68  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=r6FOpLGNtAM 
 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

https://www.labirint-um.ru/blog/zanimatel_nye_zadachi/p-2/
https://www.youtube.com/watch?v=0lac2_8ufNY
https://www.youtube.com/watch?v=ABHpLCbcw68
https://www.youtube.com/watch?v=r6FOpLGNtAM
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Lasīšanai: 

ПРОГУЛКА 

Дождик, ветер, снегопад — 

С неба кубарем летят. 

 

Только что капели пели. 

Солнце было на дворе. 

Мы ушли гулять в апреле, 

А вернулись — в феврале. 

 

 

 

Подснежник 

У занесённых снегом кочек, 

Под белой шапкой снеговой,  

Нашли мы синенький цветочек,  

Полузамёрзший, чуть живой. 

 

Наверно, жарко припекало  

Сегодня солнышко с утра.  

Цветку под снегом душно стало, 

И он подумал, что пора, 

 

И вылез... Но кругом всё тихо,  

Соседей нет, он первый здесь.  

Его увидела зайчиха.  

Понюхала, хотела съесть. 

 

Потом, наверно, пожалела:  

Уж больно тонок ты, дружок! 
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И вдруг пошёл пушистый, белы  

Холодный мартовский снежок. 

 

Он падал, заносил дорожки...  

Опять зима, а не весна,  

И от цветка на длинной ножке  

Лишь только шапочка видна. 

 

И он,от холода синея. 

Головку слабую клоня,  

Сказал: "Умру, но не жалею:  

Ведь началась весна с меня!" 

 

 

Веснушки 

 

Ночью Любочке не спится 

Пропустить весну боится. 

- Помню осени приметы  

и зеленый запах лета, 

А весну совсем забыла,  

Как давно все это было. 

Где же прячется она  

Распрекрасная весна?.. 

Я посплю совсем немножко 

Может постучит в окошко? 

Утром в зеркало взглянула  

Удивилась и вздохнула. 

Крикнула, что было силы:  

- Я же это не просила! 

Перед зеркалом девчушка 
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Плачет, горько причитая, 

На лице опять веснушки, 

Не нужна весна такая. 

Ей на улице прохожий 

Улыбнулся так лукаво, 

"Ты, девчоночка, похоже, 

Через сито загорала?!" 

Терла носик, терла щечки. 

Прибежала мама к дочке: 

- Что ты, Любочка, мой свет, 

Это солнышка привет! 

…Пять веснушек на носу,  

Гордо в детский сад несу. 

Пусть увидит детвора  

К нам Весна пришла! Ура! 

 
 
 
 

https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146753540-veselye-stihi-dlya-detey-na-konkurs-chtecov.html#ixzz6HnGEnSfR 

 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/  

 

 

https://mnogo-skazok.ru/rubrica/skazki-dlya-detey-3-4-let/page/2/ 

 

 

  

https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146753540-veselye-stihi-dlya-detey-na-konkurs-chtecov.html#ixzz6HnGEnSfR
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/
https://mnogo-skazok.ru/rubrica/skazki-dlya-detey-3-4-let/page/2/

