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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, caur e-pastu. 

• Katru trešdienu no plkst.16.00 līdz plkst.17.00 vecākiem ir iespēja paņemt 

materiālus no pirmsskolas izglītības iestādes. 

• Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības  (telefoniski) 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  

Jūlija Zujeva 

Valentīna Bikauniece  

Mūzikas skolotāja: 

Tatjana Semjonova  

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. 5  (3.vecumposms) 

Periods: 23.03.2020-27.03.2020 

Tēmats: Mans zaļais dārzs uz palodzes 

Sasniedzamais rezultāts: Patstāvīgi un secīgi stāsta ar izaudzētā auga augšanas  

ciklu un augšanai nepieciešamajiem apstākļiem, balstoties uz savu pieredzi. 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība Iespējama vecāku darbība bērna 

atbalstam 

 

- Vingrinās īso un garo 

patskaņu, līdzskaņu un 

divskaņu izrunā. Atbild uz 

atvērtiem jautājumiem par 

auga augšanu, stāsta  par 

savu pieredzi. Turpina 

iepazīt burtu formas, 

veidojot tos no dažadiem 

materiāliem . Piemēram no 

sēklām. Un nosauc izveidoto 

burtu. 

- Uzņemas atbildību par 

uzticētajiem pienākumiem   

(sava auga kopšana). Sakārto 

savu darba vietu pēc 

darba,noliekot vietā 

izmantotās rotaļlietas un 

instrumentus. 

- Veido, rada kolāžu, 

ekspermentē ar krāsām, 

līnijām, laukumiem, 

formām, tekstūru. Klausoties  

R.Paula dziesmu Ai, zeme, 

zemīte. 

 

- Darbojas kopā ar pieagušo 

(sēj, stāda augus, laista 

 

- Aicina bērnu izteikt savas 

domas, vēlmes, vajadzības, 

attieksmi, jautāt par neskaidro. 

Sagaida atbildi, uzklausa, 

iedroša.Rosina bērnu domāt, 

kā valoda atšķiras no citiem 

saziņas veidiem. 

- Palīdz organizēt bērnu 

darbību. Palīdz izvērtēt darba 

rezultātu un pilnveidot to. 

Palīdz ievērot darbību secību. 

- Darbojas kopā ar bērnu un 

komentē savu darbību. Rosina 

bērnu eksperimentēt, 

nesteidzina, ļauj izbaudīt 

atklājuma prieku, pārrunā 

iegūto rezultātu.Aicina 

dažādot krāsas, līnijas, 

laukumus, tekstūras,faktūras . 

- Piedāvā vidi pētniecībai dabā 

un telpā. Rosina 

eksperimentēt,vērot,salīdzināt, 

pastāstīt par novēroto. Rosina 

sameklēt telpā dažādus 

- priekšmetus un grupēt tos pēc                

materiāla. 
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telpaugus). Mācās nosaukt 

un atšķirtauga daļas. 

 

 

 

- Saskata, salīdzina atšķirības 

dīgļu, sēklu izskatā( krāsa, 

lielums, forma, nozīme). 

Izmanto lineālu izpētei un 

mērīšanai. 

 

- Izvēlas nepieciešamos 

materiāus uzdevuma 

veikšanai (sēklu mozaīka) , 

iekārto savu darbu vietu, 

plāno nepieciešamo darbību 

secību, lai nonāktu 

rezultātam. 

 

- Ar prieku iesaistās fiziskajās 

aktivitātēs un veido veselīga 

dzīvesveida ieradumus. 

Skatās video, dziesmu kā 

pareizi mazgāt rokas un tīrīt 

zobus. 

 

- Piedalās kustību rotaļās, 

apvienojot soļošanu, 

skriešanu, lekšanu , 

rāpošanu,notur līdzsvaru. 

- Ikdienas situācijās jautā par 

priekšmetu skaitu dažādās 

kombinācijās. Darbojas kopā 

ar bērnu, palīdz, paskaidro. 

 

-Jautā par veikto darbību, 

izmantotajiem materiāliem 

un izvēlētajiem tehniskajiem 

paņēmieniem. 

Pievērš uzmanību drošības 

noteikumu ievērošanai. 

 

-Piedāvā pārvietoties pa līnijām, 

ņemot vērā spēles noteikumus, 

piemēram,noteiktu pārvietošanās 

veidu, kustību,ātrumu, raksturu vai 

līnijas krāsu; noteikumus ieteicams 

saistīt ar dienas tematu vai aktuālo 

situāciju. 

Rūpējas, lai bērniem būtu iespēja 

izvēlēties dažādus pārvietošanās 

veidus 

 

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

flomāsteri, balts A4 papīrs, līme, plastilīns, darba lapas, grāmatas , dabas materiāli. 
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Pielikums: Nr.1  

Mūzikas skolotāja 

KNĪPIŅAS UN KNAUĶĪŠI. 

1.Lūk, meitenes kā odziņas 

Un puisēni kā podziņas! 

Piedz. 

La, la, la, dzied Knīpiņas, 

Du, du, du, dūc Knauķīši.(2.) 

2. Vēl esam diezgan maziņi, 

    Bet balstiņas kā zvaniņi. 

Piedz. 

La, la, la, dzied Knīpiņas, 

Du, du, du, dūc Knauķīši.(2.) 

3. Kā putniņi mēs čivinam 

   Un dziesmiņu jums dāvinām! 

Piedz. 

La, la, la, dzied Knīpiņas, 

Du, du, du, dūc Knauķīši.(2.) 

 

AVOTIŅŠ.  ( spēle ) 

Tek,tek ,avotiņš 
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Tek,tek ,avotiņš 

Pa akmeņiem, pa akmeņiem, 

Pa akmeņiem, pa akmeņiem, 

BAMS! 

Pielikums: Nr.2 

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/ 

 

http://maciunmacies.valoda.lv/
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Pielikums: Nr.3              Skolotāja logopēde 
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Pielikums Nr. 4  

  

 

Eksperimentē! 

Iekārto divus vienādus traukus sēklu diedzēšanai: traukos ieber augsni, iesēj 

jebkādas sēklas, aplej ar ūdeni. Vienu trauku novieto gaismā, otru tumsā! Novēro 

un salīdzini, kā attīstās augi! 

Eksperimentu vari atkārtot ar citiem traukiem, kurus novieto atšķirīgās 

temperatūrās vai laisti ar atšķirīgu ūdens daudzumu. Tā vari uzzināt, kādi apstākļi 

ietekmē augu augšanu un attīstību. 
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Kas nepieciešams pupas augšanai 

Nepieciešams: kastīte, pupas, kokteiļu salmiņš, līme, šķēres, mazs puķupodiņš, 

zeme. 

 

Norise: Izmanto kastīti ar vāku, kastītes iekšpusē no papīra gabaliņiem izveido 

labirintu, vienā kastītes galā izgriež caurumu. Pupu, iestādītu mazā podiņā, noliek 

tajā kastes galā, kur nav cauruma, uzliek vāku. Kastes vākam cauri izbāž resnāku 

kokteiļu salmiņu (tieši virs podiņa), caur to var pupu laistīt. Gaida, kad pupa izaugs 

un parādīsies lodziņā, tad attaisa kastīti, lai pārliecinātos, kā pupa ložņājusi līdz 

lodziņa gaismai. 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1

%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%

B0&rlz=1C1CAFA_enLV882LV882&hl=ru&sxsrf=ALeKk02065yd6i9ChAJna5d

A8dwh22-H1Q:1584702429421&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fsDfyQuu-

iNRhM%253A%252CmsOa_peYLCm6jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQMhfUvJly61VgVS_9RvSEYGoMOtw&sa=X&ved=2ahUKEwitv4TL9KjoAh

WsxIsKHbPCDekQ9QEwDXoECAoQLw&biw=1366&bih=608#imgrc=fsDfyQu

u-iNRh 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1CAFA_enLV882LV882&hl=ru&sxsrf=ALeKk02065yd6i9ChAJna5dA8dwh22-H1Q:1584702429421&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fsDfyQuu-iNRhM%253A%252CmsOa_peYLCm6jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQMhfUvJly61VgVS_9RvSEYGoMOtw&sa=X&ved=2ahUKEwitv4TL9KjoAhWsxIsKHbPCDekQ9QEwDXoECAoQLw&biw=1366&bih=608#imgrc=fsDfyQuu-iNRh
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1CAFA_enLV882LV882&hl=ru&sxsrf=ALeKk02065yd6i9ChAJna5dA8dwh22-H1Q:1584702429421&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fsDfyQuu-iNRhM%253A%252CmsOa_peYLCm6jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQMhfUvJly61VgVS_9RvSEYGoMOtw&sa=X&ved=2ahUKEwitv4TL9KjoAhWsxIsKHbPCDekQ9QEwDXoECAoQLw&biw=1366&bih=608#imgrc=fsDfyQuu-iNRh
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1CAFA_enLV882LV882&hl=ru&sxsrf=ALeKk02065yd6i9ChAJna5dA8dwh22-H1Q:1584702429421&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fsDfyQuu-iNRhM%253A%252CmsOa_peYLCm6jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQMhfUvJly61VgVS_9RvSEYGoMOtw&sa=X&ved=2ahUKEwitv4TL9KjoAhWsxIsKHbPCDekQ9QEwDXoECAoQLw&biw=1366&bih=608#imgrc=fsDfyQuu-iNRh
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1CAFA_enLV882LV882&hl=ru&sxsrf=ALeKk02065yd6i9ChAJna5dA8dwh22-H1Q:1584702429421&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fsDfyQuu-iNRhM%253A%252CmsOa_peYLCm6jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQMhfUvJly61VgVS_9RvSEYGoMOtw&sa=X&ved=2ahUKEwitv4TL9KjoAhWsxIsKHbPCDekQ9QEwDXoECAoQLw&biw=1366&bih=608#imgrc=fsDfyQuu-iNRh
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1CAFA_enLV882LV882&hl=ru&sxsrf=ALeKk02065yd6i9ChAJna5dA8dwh22-H1Q:1584702429421&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fsDfyQuu-iNRhM%253A%252CmsOa_peYLCm6jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQMhfUvJly61VgVS_9RvSEYGoMOtw&sa=X&ved=2ahUKEwitv4TL9KjoAhWsxIsKHbPCDekQ9QEwDXoECAoQLw&biw=1366&bih=608#imgrc=fsDfyQuu-iNRh
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1CAFA_enLV882LV882&hl=ru&sxsrf=ALeKk02065yd6i9ChAJna5dA8dwh22-H1Q:1584702429421&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fsDfyQuu-iNRhM%253A%252CmsOa_peYLCm6jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQMhfUvJly61VgVS_9RvSEYGoMOtw&sa=X&ved=2ahUKEwitv4TL9KjoAhWsxIsKHbPCDekQ9QEwDXoECAoQLw&biw=1366&bih=608#imgrc=fsDfyQuu-iNRh
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1CAFA_enLV882LV882&hl=ru&sxsrf=ALeKk02065yd6i9ChAJna5dA8dwh22-H1Q:1584702429421&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fsDfyQuu-iNRhM%253A%252CmsOa_peYLCm6jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQMhfUvJly61VgVS_9RvSEYGoMOtw&sa=X&ved=2ahUKEwitv4TL9KjoAhWsxIsKHbPCDekQ9QEwDXoECAoQLw&biw=1366&bih=608#imgrc=fsDfyQuu-iNRh
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1CAFA_enLV882LV882&hl=ru&sxsrf=ALeKk02065yd6i9ChAJna5dA8dwh22-H1Q:1584702429421&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fsDfyQuu-iNRhM%253A%252CmsOa_peYLCm6jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQMhfUvJly61VgVS_9RvSEYGoMOtw&sa=X&ved=2ahUKEwitv4TL9KjoAhWsxIsKHbPCDekQ9QEwDXoECAoQLw&biw=1366&bih=608#imgrc=fsDfyQuu-iNRh
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Pielikums Nr. 5 

Darbošanās uz 23.03.2020.  

 

• Burta A apguvei vari izkrāsot burtu (раскрась букву) 

 

• Vārdu krājuma paplašināšanai iemācies 3 jaunus vārdiņus, kuri sākas ar 

burtu A (выучи новые слова) 

- Acis (глаза) 

- Apavi (обувь) 

- Aplis (круг) 

 

• Uzzīmē uz lapas šīs 3 lietas aci, apavus un apli (нарисуй глаза, обувь и 

круг) 
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Darbošanās uz 24.03.2020. 

 

• Burta B apguvei vari izkrāsot burtu (раскрась букву) 

 

 

• Vārdu krājuma paplašināšanai iemācies 3 jaunus vārdiņus, kuri sākas ar 

burtu B (выучи новые слова) 

- Bumba (мяч) 

- Banāns (банан) 

- Brilles (очки) 

 

• Avīzē, grāmatā vai žurnālā sameklē pēc iespējas vairāk vārdus, kursi sākas 

ar burtu B (в книге ильи журналье найди как можно больше слов на 

букву Б) 
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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. 

• 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 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) 
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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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Pielikums Nr.6. 
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