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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 

 

Mācību iespējas, gatavojot un baudot kopīgas maltītes  

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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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 
sarkanu
s 
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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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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Materiāli no latviešu valodas solotājas: 

 

Darbošanas uz 30.03.2020. 

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

• Spēle smalkās motorikas attīstīšanai. Bļodā ieber 3 dažādu veidu produktus, piemēram zirņus, makaronus un grūbas, vai arī 3 dažādu 

krāsu pogas, sajauc tās un sašķiro. 

 

  
 

Papildus idejas meklē šeit: https://www.youtube.com/watch?v=jyv272oJ0WI  

Darbošanas uz 31.03.2020. 

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

• Uzdevums smalkās motorikas attīstīšanai. Izmantojot fofiju, vai papīru sākumā visu kārtīgi saņurci, tad visu saņurcīto iztaisno un tad 

iztaisnoto foliju, vai papīru saplēs pēc iespējas smalkākos gabaliņos. Izmanto vismaz 5 a4 formāta lapas vai foliju. 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs
https://www.youtube.com/watch?v=jyv272oJ0WI
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-2
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Darbošanās uz 01.04.2020. 

 

• Mācīsimies spēlējoties. Atrodi savās mājās uzrakstītos priekšmetus. 

- Lustra 

- Tējkanna 

- Zīmulis 

- Karote 

- Bikses 

 

• Uzzīmē savu ģimeni 

Darbošanās uz 02.04.2020. 

• Ja ir iespēja iekļūt internetam, tad paklausies dziesmiņu (Nav jāiemācās no galvas) : 

https://www.youtube.com/watch?v=W5e9GJfHC4A&t=118s  

Ja vēlies pirms miega vari paklausīties latviešu šūpuļdziesmas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Js46FnjUpDo&list=PLqBDzrY_Xuhzu-eTD6L2aMdNmv9j0EyK-  

https://www.youtube.com/watch?v=W5e9GJfHC4A&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=Js46FnjUpDo&list=PLqBDzrY_Xuhzu-eTD6L2aMdNmv9j0EyK-
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• Pastaigas laikā mēģini atrast suni, kaķi un putniņus. Aplūko tos kopā ar vecākiem un mēģini iemācīties to nosaukumus latviešu 

valodā.  

Darbošanās uz 03.04.2020. 

• Motorikas attīstīšanai klausies dziesmiņu un atkārto kustības. https://www.youtube.com/watch?v=0s-INTyc878  

 

• Aplūko  piedāvāto bildi. Izrunā ar vecākiem kas tev garšo un kas negaršo, ja nevari izrunāt  vārdiņus garšo, negaršo, tad izmanto 

patīk, nepatīk. Ja nevari izrunātvispār, tad parādi ar žestiem un sejas izteiksmi.   

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0s-INTyc878
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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: 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 

 

Izkrāso ar zīmuļiem, guaša krasam vai akvareli, pirkstu krasam, krītiņiem, flomāsteriem.   
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Eksperimenti: 

 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10n.shtml 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3TbGzT0P_aE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_WL2hWPr2DE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uH69r__T9GM 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ic76puaFQ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10n.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=3TbGzT0P_aE
https://www.youtube.com/watch?v=_WL2hWPr2DE
https://www.youtube.com/watch?v=uH69r__T9GM
https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw
https://www.youtube.com/watch?v=8ic76puaFQ4
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Lasīšanai: 

http://dlya-detey.com/skazki/k-chukovskogo/21-muha-cokotuha-chitat-online.html 

https://skazki.rustih.ru/skazki-pro-nasekomyx/ 

https://deti123.ru/stih/zucok  

http://dlya-detey.com/skazki/k-chukovskogo/21-muha-cokotuha-chitat-online.html
https://skazki.rustih.ru/skazki-pro-nasekomyx/
https://deti123.ru/stih/zucok
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                                                                                                                                                                                                                                             Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde.  

 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

  

1. У насекомых 6 ног 

У разных видов насекомых лапки служат для различных целей. Например, пчелы и шмели с 

помощью лапок собирают цветочную пыльцу в “корзиночки” на задних лапках. Богомолы 

используют передние лапки для охоты, зажимая ими свою жертву. Кузнечики и блохи 

совершают мощные прыжки, спасаясь от врага, а водяные жуки используют их для плавания. 

  

2. Тело насекомого разделено на три части: 

- голова 

- грудь 

- брюшко 

  

3. У насекомых есть усики 

http://forchel.ru/uploads/posts/2010-09/1285584304_1.jpg
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Ночные бабочки питаются нектаром. Но как они ночью находят нужный цветок? Ведь ночные цветы неяркие. Они распускаются 

в сумерки, когда цвет плохо виден. Им помогает запах. Но ведь носа у насекомых нет. Они улавливают запахи с помощью 

усиков. 

  

4. У насекомых 2 пары крыльев 

Жужжание – это звук машущих крыльев. Но муха, потерявшая крылья, жужжать не перестает. Оказывается, передняя пара 

крыльев служит мухе для полета, а задняя превратилась в жужальца. Зачем мухе жужальца, ведь гораздо лучше бесшумно летать 

бесшумно, меньше вероятности погибнуть? Жужальца помогают мухе сохранять равновесие, без них муха будет падать при 

взлете и не сможет ориентироваться в пространстве. 
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БОЖЬЯ КОРОВКА. 

 

Посмотри скорей вокруг - 

Справа друг и слева друг. 

Без друзей нам жить нельзя, 

Все вокруг твои друзья. 

Птички, бабочки и мошки, 

Паучки, собаки, кошки - 

Наши меньшие друзья, 

Обижать друзей нельзя. 

Надо их оберегать 

И в обиду не давать! 
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ПЧЕЛА. 

 

 

Божья коровка, 

Чёрная головка. 

Ловко крылья расправляешь 

И до неба долетаешь. 

Ходишь ты на чёрных ножках, 

Носишь ты костюм в горошек. 
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ТЁТУШКА ПЧЕЛА. 

 
Полосатая пчела, 

Где летала? Где была? 

- Я летала по лугам, 

По садам и по полям... 

Всё порхала по цветам, 

Собирала я нектар. 

В гости вас я позову, 

Мёдом сладким угощу. 
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УЛИТКА. 

 

 

Вот улитка по дорожке 

Тихо, медленно ползёт. 

Кверху вытянула рожки, 

Домик на себе везёт! 

Если кто её пугает - 

В дом свой быстро залезает! 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde.  

КУЗНЕЧИК. 

 

 

Вот кузнечик молодец 

Ловко скачет удалец 

С травки на былинку, 

Выпрямляя спинку. 

Скачет по лугам, хохочет, 

Громко, звонко он стрекочет. 
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СОРОКОНОЖКА. 

 

 

Гляди - сороконожка 

Шагает по дорожке. 

Важно ножки поднимает, 

Быстро глазками моргает, 

Всех улыбкой озаряет 

И привет нам посылает! 
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КОМАРИК. 

 

 

Вот комарик - пискунок, 

Очень звонкий голосок. 

Он над нами пролетит, 

Громко - громко запищит. 

Ты, комар, нас не кусай, 

Ночью спать нам не мешай 

 

 


