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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 caur e-pastu pēc 

nepieciešamības. 

• Pēc nepieciešamības, ar iepriekšējo saskaņošanu  vecākiem ir iespēja paņemt 

materiālus no pirmsskolas izglītības iestādes. 

• Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības (telefoniski) 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  

Galina Kižlo  

Tatjana Garkule  

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. 
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Grupa: Nr. 4 (1.vecumposms) 

Periods: 23.03.2020-27.03.2020 

Temats: Pavasaris 

Sasniedzamais rezultāts:  

1 nedēļā - Atpazīst galvenos pavasara vēstnešus.  

 Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība Iespējama vecāku darbība bērna 

atbalstam 

Bērns klausās dažādus tekstus: 

pasakas, stāstus, skaitām pantus u.c. 

Tie bērnam palīdz iepazīt un saprast 

sevi, apkārtējo pasauli, fantazēt, 

iztēloties, pārdzīvot, paplašināt vārdu 

krājumu.  

Ir ieteicams lasīt bērnam pasakas un 

dzejoļus, saistītas ar pavasari. 

Piedāvāt bērnam mīnēt miklas par 

pavasari un pavasara vēstnešiem. 

Pielikums 1.  

Darbojoties ar dažādiem materiāliem 

un tehnikām, lietojot dažādus 

vizuālās mākslas izteiksmes 

līdzekļus, bērns īsteno radošas idejas, 

attīsta iztēli, fantāziju, gūst pozitīvas 

emocijas no radošā procesa un tā 

rezultāta.  

Var piedāvāt bērnam zīmēt pavasara 

vēstnešus. Piemēram var zīmēt saule, 

debesi, lapiņas (kuras jau paradās 

kokos un krūmos). Radoša darba var 

izmantot krītiņus, zīmuļus, guašas un 

akvarēl krāsas, flomāsterus.  

Pielikums 2  

Novērojot laikapstākļus visos 

gadalaikos, nosaucot novērotās dabas 

parādības un saistot tās ar noteiktu 

gadalaiku.   

 

Kopā ar bērniem var noverot un 

apspriest ar bērnu laiku ara. Parunāt 

kāds gadalaiks tagad ir un kādus 

vēstnešus var redzēt no loga. 

Skatāmies video un multfilmas 

saistītas ar pavasari, apspriežam, 

kādas pavasara parādības redzējāt 

video. Pielikums 3. 

 

Bērns grupē objektus atbilstoši 

dotajai pazīmei, vai to izvēlas pats.  

 

 

 

 

Piedāvāt bērniem attēlus ar pavasara 

apģērbiem un rosinājām bērna 

sagrupēt tos. Piemērām: kurpes, 

bikses, jakas u.c. To pašu var darīt ar 

pavasara vēstnešiem.  Pielikums 4.  
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Bērns līmē, sapleš, loka, veido. 

 

 

 

 

Izmantojot papīru, var plest un līmēt 

pavasara parādības. Ar plastilīna 

palīdzību piedāvājam bērnam veidot 

pavasara vēstnešus, kuras ieinteresē 

bērnu.  Pielikums 2. Pielikums 5. 

Bērns ievēro noteikumus, kuri 

attiecas uz dienas režīmu un higiēnas 

normām.  

Mācamies mazgāt rokas, novērojam 

dienas režīmu. Novērojam, ka 

pavasaros diena paliek garāka. 

Pielikums 6. 

 

Bērns mācās izvēlēties veselīgu 

uzturu, ievērot dienas režīmu, 

ģērbties atbilstoši laikapstākļiem.  

Parunāt ar bērniem par veselīgiem 

produktiem, kāpēc viņi ir vajadzīgi. 

Novērojam dienas režīmu atbilstošu 

bērnu vecumam. Mācamies ģērbties 

atbilstoši laikapstākļiem, parunāt kas 

notiks ja nepareizi apģērbties.  

Pielikums 4. Pielikums 7. 

 

          Nepieciešamo materiālu saraksts: krītiņi, zīmuļi, guašas un akvarēl krāsas, 

flomāsteri, balts A4 papīrs, līme, plastilīns.  
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Pielikums:1 

Pasakas par pavasari: 

https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%

D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83.html 

Dzejoli:  

Два скворца 

Два скворца летели, 

На березку сели, 

Сели и запели, - 

Как они летели, как они спешили 

С берегов заморских 

В край родимый, милый 

К беленькой березке! 

 

К нам весна шагает 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83.html
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Miklas:  

https://ihappymama.ru/iq/zagadki/zagadki-pro-vesnu/ 

http://zanimatika.narod.ru/Nachalka5_vesna.htm 

    

https://ihappymama.ru/iq/zagadki/zagadki-pro-vesnu/
http://zanimatika.narod.ru/Nachalka5_vesna.htm
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Pielikums:2 
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Pielikums:3 

 

 

Multfilms: 

https://www.youtube.com/watch?v=9EUA7GXn1xg 

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

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EUA7GXn1xg
https://www.youtube.com/watch?v=EgXqWqPZfiQ
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Pielikums: 4 
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Pielikums: 5 
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Pielikums: 6 

Video, dziesma, dziesmas vārdi un krāsojamas lapas. : 

https://www.mazgarokas.lv/materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mazgarokas.lv/materiali


Materiālus izstrādāja  Daugavpils pilsētas 

5. pirmsskolas izglītības iestāde 

2019/2020 mācību gads 

 

 

 

 

 

Pielikums: 7 
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  No mūzikas skolotajās:    

ЗАЙКИ И ВОЛК. 

1. По весенней по лужайке 

Разбежались наши зайки 

Лапками подрыгали, 

Весело попрыгали. 

 

Припев: 

Прыг-скок, Прыг-скок, 

Веселей скачи, дружок! (2раза) 

 

………………раздаётся шум……………..появляется волк (игрушка) 

 

2. Зайки что-то услыхали 

и присели, задрожали. 

Это серый волк идёт. 

Ой! Зайчишкам попадёт! 

 

Припев: 

Прыг-скок, Прыг-скок, 

Убегай скорей, дружок! (2раза) 

 

……………дети-зайки, убегают…………. 

 

ЗАЙКИ 

ТАНЦЕВАЛИ. Песенка - танец, видео для детей. Наше всё!.mp4
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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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