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5. pirmsskolas izglītības iestāde 

2019/2020 mācību gads 

 

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 

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

paņemt materiālus no pirmsskolas izglītības iestādes. 

• Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības (telefoniski) 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  

Tatjana Dmitrijeva  

Irena Golubeva 

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.12 (2.vecumposms) 

Periods: 23.03.2020-27.03.2020 

Temats: Pavasara vēstneši. 

Sasniedzamais rezultāts: Stāsta par novērotā putna izskatu,uzvedību un barību. 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība Iespējama vecāku darbība bērna 

atbalstam 

Valodu mācību joma. 

Atbild uz jautājumiem, nosaucot 

priekšmetus, dzīvas būtnes, darbības. 

 

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma. 

Pēc paša iniciatīvas iesaistās sevi 

interesējošās rotaļās . 

 

 

Tehnoloģiju mācību joma. 

Eksperimentē ar krāsām, līnijām, 

laukumiem, formām, 

tekstūrām.Veidot,līmet. Rada 

telpisku konstrukciju, kombinē 

dažādus materiālus un to 

sastiprināšanas paņēmienus. 

 

 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā mācību 

joma. 

Vēro mākslas darbu, kādu dabas 

objektu vai priekšmetu un rod ideju 

radošam darbam. 

 

Dabaszinātņu mācību joma. 

Vēro dažādas virsmas apkārtējā vidē. 

 

 

 

Ikdienas situācijās runā latviešu 

valodā, nosaucot priekšmetus, dzīvas 

būtnes, darbības. 

 

Darbojoties komentē bērna un paša 

veiktās darbības,rotaļas.  

 

 

 

Rosina bērnu eksperimentēt ar 

krāsām, līnijām, laukumiem, 

tekstūrām.Veidot,līmet kopā. 

Rosina veidot bērna izvēlēta objekta, 

piemēram, putnu māja, konstrukciju. 

 

 

 

 

Piedāvā vērot (klausīties) mākslas 

darbu, kādu dabas objektu vai 

priekšmetu. Aicina pastāstīt par savu 

emocionālo pārdzīvojumu. 

 

 

 

Aicina novērot apkārtējā vidē 

līdzenas un nelīdzenas virsmas 

(galda virsma, grīdas segums, smiltis 

smilškastē) un tās īsi raksturot. 
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Matemātikas mācību joma. 

Grupē priekšmetus pēc saviem 

ieskatiem un paskaidro savu izvēli. 

 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes  

mācību joma. 

Secīgi veic plānotos ieceres 

īstenošanas soļus, pakāpeniski nonāk 

līdz gala rezultātam. 

 

Iepazīst sava ķermeņa kustību spējas, 

priecājas par paveikto. 

 

 

Rosina sagrupēt sēklas pēc kādas 

citas pazīmes un paskaidrot savu 

izvēli. 

 

 

Aicina veikt plānotos ieceres 

īstenošanas soļus. 

 

 

Rosina izmēģināt dažādus šķēršļa 

pārvarēšanas veidus, apzinoties sava 

ķermeņa iespējas. 

 

 

            Vēlamas darbībās mācībām:Radoši  darbojoties kopā ar bērniem. 

        Nepieciešamo materiālu saraksts: Zīmuļi, flomāsteri, otas, veltnis, paliktnis, 

lupatiņa, palete,dēlītisformas, mizotājs, slotiņa, liekšķere, lupata, papīra dvielis, 

lupaspipetes, dažādas apģērba aizdares uz plāksnes, ķemme, zobu suka, mūzikas 

instrumenti, šeikeri, līdzsvara dēlītis, sfērisko formu komplekts kāpelēšanai, 

līdzsvara taciņa ar saliņām, vingrošanas soli, dažāda izmēra, materiāla, faktūras un 

smaguma bumbas, metamie kauliņi, konusi, statīvi, vārtiņi, barjeras, tunelis, 

dažāda izmēra kastes, grozi, nūjas, lentes, šķēres ar noapaļotiem galiem, lāpstiņas, 

grābeklīši, sietiņi, piltuves, karotītes, kausiņi, spainīši, lejkannas, , pinumi, režģoti 

paliktņi, caurumoti silueti un formas, krāsas (guaša, akvareļkrāsas, pirkstiņkrāsas), 

krītiņi (eļļas, vaska, asfalta), mīkla (sāls, smilšu, piparkūku), vilna, plastilīns, augļi, 

graudaugi, dārzeņi, ogas, dzīvnieku valsts izcelsmes produkti, garšaugi, garšvielas, 

ārstniecības augi, dabas materiāli, dažādas faktūras audumi, lentes, līme (šķidrā, 

zīmuļa), dažādu formu un biezuma papīri, salvetes, kartons.  
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Pielikums:  

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/
http://maciunmacies.valoda.lv/
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No latviešu valodas skolotājās. 

Darbošanās uz 23.03.2020. 

• Iemācies krāsas. Izgriez no žurnāliem dažādus priekšmetus un sašķiro tos pa 

krāsām. (вырежи из журналов картинки и раздели их по цветам) 

 
 

• Ja ir pieejams internets, kā palīglīdzekli izmanto video sākot ar 8:40 minūti 

(учи цвета) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fp71WRANowY&fbclid=IwAR2Ae9ct

D5lsybCplPQz4FTlTvAr48KiwYDCCoRSfRBxBokEp5XBopg5i-o 

 

Darbošanās uz 24.03.2020. 

• Uz lapas uzzīmē pavasari izmantojot zaļu, dzeltenu, zilu, melnu un brūnu 

krāsu. (Нарисуй картину про весну, используй, желтый зелены, синий, 

черный и коричневый цвет) 

 

• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu. (если есть интернет, послушай 

рассказ) 

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

 

 

Darbošanās uz 25.03.2020. 

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

своем доме...) 

 

- Sega (одеяло) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fp71WRANowY&fbclid=IwAR2Ae9ctD5lsybCplPQz4FTlTvAr48KiwYDCCoRSfRBxBokEp5XBopg5i-o
https://www.youtube.com/watch?v=Fp71WRANowY&fbclid=IwAR2Ae9ctD5lsybCplPQz4FTlTvAr48KiwYDCCoRSfRBxBokEp5XBopg5i-o
http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kazakiris-un-slepona
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- Spilvens (подушка) 

- Krūze (кружка) 

- Apavi (обувь) 

- Grāmata (книга) 

• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu. (если есть интернет, послушай 

рассказ) 

http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/rudens-tirgus 

 

 

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 

http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/rudens-tirgus
https://www.youtube.com/watch?v=QrPYVmVQWZ8
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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, 

Kaķis lēca smēdē - 

Pa lodziņu iekšā, 

Pa skursteni ārā. 
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No mūzikas skolotājās. 
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Pirkstiņu rotaļas. 

Pirkstiņi kā putniņi 

Mani mazie pirkstiņi                        kustina pirkstus, rokas ķermeņa priekšā 

Lidot grib kā putniņi: 

Tie lido augšā, lejā                           saliek plaukstas krusteniski – kā spārnus; 

Un šurpu – turpu dejā,                     cilā rokas augšup, lejup 

Tie būvē kokā ligzdiņu,                   sakrusto abu roku pirkstus, izveidojot ligzdiņu, 

Un šūpo putna bērniņu.                    šūpo „ligzdiņu”. 

 

Strazda bērni 

Strazdam būrītī bērniņi pieci.                 parāda labās rokas izplestus pirkstus 

Kā lai tos pabaro? – gudrs tieci!           parausta plecus, kā brīnoties 

No rīta līdz vakaram tārpiņus lasa, 

Ēst, ēst – strazda bērniņi prasa!             ar abu roku 1.un2.pirkstiem atdarina 

knābīšus 

Strazda bērniņiem balstiņas skaļas, 

Strazda bērniņiem mutītes vaļā! 

DZEJOĻI PAR PUTŅIEM. 

Visi putni dziedāt dzied, 

Vabulīte dūcin dūc, 

Vabulīte dūcin dūc, 

Tā dziedat nemācēja. 

Skaisti dzied sīki putni, 

Pazarēs sēdēdami; 

Skaisti dūc tā bitīte, 

Kas nes saldu medutiņu.  

Cīrulītis, mazputniņš, 

Tas miedziņa negulēja. 

Tas cēlās rītā agri, 

Tas priecīgi padziedāja. 
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Putni manā dārzā. 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ_c4rrXqkg 

https://www.youtube.com/watch?v=kfk5cQfHnZY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ_c4rrXqkg
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