
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 whats app grupā katru dienu 

no plkst.18.00 līdz plkst.19.00;e-pasts. 

• Pēc nepieciešamības, ar iepriekšējo saskaņošanu, vecākiem ir iespēja paņemt 

nepieciešamos materiālus no 5. pirmsskolas izgl.iestādes; 

• Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības (telefoniski) 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  

Evija Bodrova 

Sindija Lāce  

Mūzikas skolotāja: 

Nadežda Andrejeva  

 

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. 

 

Ieteikumi 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. 
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Grupa: Nr.3   (2.vecumposms) 

Periods: 23.03.2020-27.03.2020 

Temats: Pavasaris 

Sasniedzamais rezultāts: Novērtē savas darbības procesu un rezultātus.  

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība Iespējamā vecāku darbība bērna 

atbalstam 

Klausās tekstu, kas tiek lasīts 

dažādās intonācijās un dzirdēto 

attēlo zīmējumā.  

 

Paskaidro savu secību, kādus 

rezultātus vēlas sasniegt.  

 

 

Patstāvīgi zīmē un glezno, līmē, 

griež dažādas formas.  

 

Vēro un saskata izmaiņas dabā. 

Stāsta par novērotajām pārmaiņām 

tuvākajā apkārtnē.  

 

 

Mēra sev redzamas lietas apkārtnē 

ar dažādiem mērinstrumentiem 

(zīmuļi, pēdas).  

 

Mācās pastāstīt par savas ieceres 

īstenošanas procesu un rezultātu. 

 

Ikdienā veido veselīgu dzīvesveidu 

– izvēlas veselīgu  uzturu, piedalās 

fiziskajās aktivitātēs. 

Aicina saziņā saklausīt dažādas 

intonācijas un pamatot savu 

viedokli. 

 

 

Uzmundrina un iedrošina bērnu 

darboties pašam. Jautā ko un kāpēc 

viņš dara.  

 

Rosina bērnus eksperimentēt ar 

krāsām, līnijām, materiāliem. 

 

Pievērš bērna uzmanību dažādiem 

dabas objektiem, pauž pozitīvu 

attieksmi pret jebkuriem 

laikapstākļiem. 

 

Līdzdarbojas ar bērnu, jautā par 

mērīšanas procesu un rezultātu. 

 

 

Rosina stāstīt par ieceres 

īstenošanās soļiem. 

 

Rosina pastāstīt kā veidot veselīgu 

dzīvesveidu. 
 

Vēlamās darbības mācībām: Mācāmies kārtīgi mazgāt rokas ar ziepēm   
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Nepieciešamo materiālu saraksts: Plastelīns, krāsains papīrs, krāsainie zīmuļi, līme, 

otiņas, diegi, guašas, dzija, pogas. 

Pielikums: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


