
Materiālus izstrādāja  Daugavpils pilsētas 

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 pa e-pastu piektdienās no plkst.17.00 līdz 

plkst.18.00  Vai individuālās konsultācijas pa telefonu pēc nepieciešamības. 

• Pēc nepiciešamības, ar iepriekšējo saskaņošanu  vecākiem ir iespēja paņemt materiālus 

no pirmsskolas izglītības iestādes. 

• Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības (telefoniski) 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  

Inna Bakasejeva 

Andzela Pavlova  

Mūzikas skolotāja: 

Tatjana Semjonova  

 

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. 

• Piedāvājiet bērnam uzdevumus, kuri liek domāt. 

Grupa: Nr. 2.  (1.vecumposms) 

Periods: 23.03.2020-27.03.2020 

Tēmats:   Pavasaris 

Sasniedzamais rezultāts: Vēro un  nosauc novērotās parādības tuvākāja apkārtne pavasarī,ka 

arī augus un dzīvniekus 



Materiālus izstrādāja  Daugavpils pilsētas 

5. pirmsskolas izglītības iestāde 

2019/2020 mācību gads 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība Iespējama vecāku darbība bērna 

atbalstam 

Klausās tekstus(pasaka,stāsts, 

tautasdziesma,skaitāmpants) 

Atrod noteikta skaita 

priekšmetus.Nosauc priekšmetu 

skaitu (1-3 apjomā) 

Izrāda prieku par kustību aktivitātēm 

telpās,arā:soļo, skrien,rāpo,lec 

Vingr.pielīmet figuriņas. Burza 

papīru plaukstās,pirkstos 

Velt plastilīnu , izveltnējot apaļas un 

garenas formas 

Vēro dabā dažādas dabas parādības 

Pareizi turēt un lietot darbarīkus. 

 

Runā ar bērnu, jautā, atbild, stāsta 

Spēlējas kopā ar bērnu 

Aicina ņemt un nosaukt noteikta 

skaita priekšmetus 

Atbalsta bērna iniciatīvu kustēties 

telpā un ārā 

Darbojas kopā ar bērnu,demonstrē 

tehniskos paņēmienus,darbību secību 

Gaida bērna atbildi, uzslavē 

Rosina vērot dabas parādības un 

jautā par novēroto 

 

 

 

          Nepieciešamo materiālu saraksts:  bērnu grāmatas, īsi  dzejoļi, plāns papīrs, plastilīns,          

līme, lupatiņas, otiņas, krāsainie zīmuļi, guašas krāsas, krītiņi, salvetes,galda spēles, pasakas, 

 

          Pielikumā ieteicamie materiāli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiālus izstrādāja  Daugavpils pilsētas 

5. pirmsskolas izglītības iestāde 

2019/2020 mācību gads 

 

 



Materiālus izstrādāja  Daugavpils pilsētas 

5. pirmsskolas izglītības iestāde 

2019/2020 mācību gads 

 

 



Materiālus izstrādāja  Daugavpils pilsētas 

5. pirmsskolas izglītības iestāde 

2019/2020 mācību gads 

 

 Птичка 

Вы вместе с ребёнком садитесь на корточки и говорите: 

Села птичка на окошко, 

Посиди у нас немножко, 

Посиди, не улетай, 

Улетела птичка – ай! 

На слове ай – встаете и бегаете по комнате, махая руками – крыльями.  

Pavasarī 
 

Ai,kāds prieks! Ai,kāds prieks! 

 

Nokusis ir sniegs. 

Ai,kāds prieks! Ai,kāds prieks! 

Putniņš laukā dzied 

Skaties tur, skaties tur, 

Saulīte kā bur. 

Ai,kāds prieks! Ai,kāds prieks! 

Pavasaris klāt! 
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No mūzikas skolotājas: 

ЗАЙКИ+ТАНЦЕВАЛ
И.+Песенка+-+танец,+видео+для+детей.+Наше+всё!(2).mp4
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No latviešu valodas skolotājas: 

Darbošanas uz 23.03.2020. 

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

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

 

• Izpildi uzdevumu. Palīdzi trusim nokļūt mājās. 

 
 

Darbošanās uz 24.03.2020. 

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

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

 

• Izpildi uzdevumu. Savieno punktiņus un apvelc bumbieri. 

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

 

Darbošanās uz 26.03.2020. 
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• 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 pavasara vēstnešus : putniņus, kuri čivina, pumpurus, zaļu zāli, kukaiņus, atrodot 

tos, vairākas reizes atkārto to nosaukumus. 

 (на прогулке найди что то что есть только весной, напремер почки на ветках, трава и.т.д. 

повторяй их названия на латышском) 

 

 

Darbošanās uz 27.03.2020. 

• Ja ir iespēja piekļūt internetam uzspēlē spēli un pamācies vārdus (если есть интернет, поиграй в 

игру и поучи слова) 

http://speles.maciunmacies.lv/klausies_un_runa/saturs.html 

 

• Izkrāso attēlu (раскрась) 

1. Sarkans 

2. Zaļš 

https://www.youtube.com/watch?v=QrPYVmVQWZ8
http://speles.maciunmacies.lv/klausies_un_runa/saturs.html
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3. Oranžs 

4. Brūns 

5. Melns 

6. Pelēks 

7. Dzeltens 

8. Gaiši pelēks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


