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Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās.

Izstrādāti, pamatojoties uz:

 Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai vadlīnijam.

 https://www.skola2030.lv   Pirmsskolēna mācīšanās attālināti mājās 
ieteikumiem.

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.  Kancelejas  piederumi  atrodas  brīvi  pieejamā  vietā.   Jābūt
rakstāmpiederumiem, šķērēm, parastiem un krāsainiem zīmuļiem, marķieriem, dzēšgumijām, līmes
zīmuļiem,  kniedētājiem,  caurumdūrējiem,  līmlentēm,  lineāliem,  auklām,  papīram,  aploksnēm,
aplikācijas un zīmēšanas papīram, dažāda biezuma kartonam, paliktņiem.
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.

Galvenās likumsakarības: 

• Darbības veidu savstarpējā saistība.

• Pieaugušo un bērnu pozitīvo savstarpējo attiecību veidošana.

• Vienlaicīga iedarbošanās uz bērna jūtām, izpratni un praktiskām iemaņām.

https://www.skola2030.lv/
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Interneta resursi:

Pirmsskolēns mācas mājās.

https://  www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai  

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/
http://macibu-materiali-berniem.mozello.lv/
http://www.pasakas.lv/jaunumi/
https://www.fenikssfun.com/bildes/izdevigas-rotalas-6961
http://www.maciunmacies.lv/?fbclid=IwAR3bXtofcLcw8enW00C4w870z5DuAn1oH_GkVH6aeYs8Xhv-qC29-XQuIgU
http://www.maciunmacies.lv/?fbclid=IwAR3bXtofcLcw8enW00C4w870z5DuAn1oH_GkVH6aeYs8Xhv-qC29-XQuIgU
https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&t=192s
http://www.mazgarokas.lv/
http://www.mazgarokas.lv/


Mācību iespējas, braucot mašīnā.

Kad mēs būsim galā? Cik vēl tālu? Šos jautājumus ir dzirdējusi lielākā daļa pieaugušo, kuri kopā
ar  bēniem braukuši mašīnā  ilgāk par  dažām minūtēm.  Lai  jautājumi  atskanētu retāk,  mašīnā
pavadīto  laiku  var  piepildīt  ar  dziesmām un spēlēm,  kas vieno ģimeni,  veicina  bērna sociāli
emocionālo attīstību un attīsta bērna prasmes dažādās mācību jomās.

Braucot mašīnā, izslēdziet radio un dziediet paši. Kamēr bērns ir mazs, ir vērts izmantot
laiku, lai iemācītos tautas dziesmas, kā arī komponistu radītās dziesmas. Pusaudža gados
dziedāt  kopā ar vecākiem var nebūt  stilīgi.  Parasti  tautas dziesmas bērniem ir vieglāk
iegaumēt, to melodija ātrāk pielīp. Ne velti tās, nodotas no paaudzes paaudzē, izgājušas
cauri gadsimtiem.

○ Bērns trenē atmiņu, kas viņam lieti noderēs visā turpmākajā dzīvē.
○ Izrunājot dziesmu vārdus, it īpaši tautas dziesmu piedziedājumus, bērns trenē

lūpu un mēles muskulatūru, kas palīdz pareizi izrunāt skaņas.
○ Dziesmu  teksti  palīdz  paplašināt  vārdu  krājumu  ar  vārdiem,  kurus  reti

lietojam sarunvalodā.
Miniet  dziesmu melodijas:  viens  no automašīnas  pasažieriem dungo melodiju,  pārējie
cenšas uzminēt, kas tā ir par dziesmu. Rotaļu var padarīt interesantāku, melodijas dūcot
vai šņācot.

○ Bērns mācās ieklausīties, lai sadzirdētu noteiktu informāciju, šajā gadījumā, lai
atpazītu melodiju.

Miniet mīklas, gan latviešu tautas mīklas, gan pašu izdomātas.
○ Bērnam veidojas abstraktā domāšana, mīklas rosina iztēli.
○ Bērns mācās saskatīt sakarības, līdzības.
○ Bērns mācās pievērst uzmanību dažādu priekšmetu un dzīvu būtņu īpašībām.

Liela daļa pieaugušo noteikti atceras, kā bērnībā “Lādēja kuģus” ar vārdiem, kuri sākas ar
noteiktu  skaņu. Ļaujiet  bērnam izvēlēties,  ar  ko  pielādēt  kuģa kravu:  ar  dzīvniekiem,
ēdieniem, mūzikas instrumentiem vai ar jebko citu.

○ Lādējot kuģi ar vārdiem, kas sākas ar noteiktu skaņu, bērns vingrinās atšķirt 
pirmo skaņu vārdos.

○ Lādējot kuģi ar noteiktu lietu nosaukumiem, bērns gūst izpratni par dažādām
dzīvo būtņu un priekšmetu kategorijām, mācās saskatīt līdzīgo un atšķirīgo.

○ Bērns papildina vārdu krājumu, it īpaši, ja vecāki apraksta un izskaidro vārdus,
kurus bērns nezina.

○ Bērns mācās gaidīt savu kārtu.
○ Bērns trenē atmiņu, cenšoties atcerēties jau nosauktos vārdus, lai tos 

neatkārtotu.
Spēlē “Uzmini, ko es iedomājos!” viens no ģimenes iedomājas kādu priekšmetu, kas 
atrodas automašīnā. Pārējie uzdod jautājumus, uz kuriem var atbildēt ar “Jā!” vai 
“Nē!”, līdz ir atminējuši iedomāto priekšmetu.

○ Bērns vingrinās uzdot jautājumus.
○ Bērns vingrinās saskaņot vārdus pēc dzimtes un locījuma



○ Bērns vingrinās lietot īpašības vārdus.
○ Bērns vingrinās nosaukt objekta atrašanās vietu telpā.

Spēlējot zilbju spēli, pieaugušais pasaka vārda pirmo zilbi, bērns pabeidz vārdu, piemēram
ko-ki, la-pa. Kad bērns iemanījies vārdu veidošanā, mainieties lomām un ļaujiet bērnam
teikt pirmo zilbi un jūs miniet vārda turpinājumu.

○ Bērns veido izpratni par to, ka vārds sastāv no atsevišķām daļām, šajā gadījumā,
zilbēm.

Stāstiet stāstus: viens iesāk stāstu, nākamais ceļabiedrs turpina, pasakot nākamo teikumu.
○ Stāsti rosina bērna iztēli.
○ Bērns mācās klausīties, lai sadzirdētu noteiktu infromāciju, šajā gadījumā 

notikumus vai darbības, kuras jāturpina.
○ Bērns vingrinās veidot teikumus, saskaņojot vārdus pēc dzimtes un locījuma.
○ Bērns saklausa un lieto runas intonācijas atbilstoši stāsta saturam.
○ Bērns mācās gaidīt savu kārtu, nepārtraukt iepriekšējos runātājus.

Aiciniet bērnus aprakstīt, kas atrodas ceļa labajā un kas kreisajā pusē. Maršrutos, kurus 
braucat biežāk, aiciniet bērnu būt par “stūrmani” un dot jums norādījumus, kur jābrauc.

○ Bērns mācās nosaukt un aprakstīt objektus, to īpašības.
○ Bērns nosauc priekšmetu skaitu.
○ Bērns atsķir ģeometriskas figūras.
○ Bērns nosauc objekta atrašanās vietu, lietojot jēdzienus, pa labi, pa kreisi, 

blakus.
Aiciniet bērnu skaitīt pretim braucošās automašīnas, kuras ir kādā noteiktā krāsā 
(sarkanas, zilas). Ja bērnu interesē auto markas, var skaitīt noteiktas markas 
automašīnas.

○ Bērns attīsta uzmanību, vingrinās skaitīt.
Spēlējot spēli “Simboli”, aiciniet bērnu nosaukt vai izlasīt redzamos simbolus, piemēram, 
STOP, RIMI, APTIEKA, nogriezies pa labi.

○ Bērns attīsta uzmanību, mācās atpazīt un lasīt pazīstamus uzrakstus.
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Mēneša temats: “Mana brīnumzeme”

Nedēļas temats: „Pavasara noskaņojums”
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.

Bērna mācību darbības Ko bērns mācās Pieaugušo atbalsts

Rīta rosme.
Pagājušajā nedēļā radoši veidojāt stāstu un tam 
atbilstoši izmēģinājāt dažādas kustības un kustību 
kombinācijas.
Šajā nedēļā pielāgojiet stāstu un vingrojumus, 
ievērojot fizioterapeites Zanes Pušilovas 
ieteikumus, kurus var atrast šīs nedēļas plāna 
beigu daļā.
Līdz nedēļas beigām izveidojiet savu vingrojumu 
secību, ko atkārtot katru rītu.

● Pārvietoties sev un citiem drošā veidā.
● Stiepties, soļot, skriet, rāpot, līst, velties.
● Noturēt līdzsvaru.
● Klausīties tekstu un reaģēt uz to ar 

darbībām.
● Saskaņot vārdus teikumā.
● Veidot secīgu stāstījumu.

● Vingro kopā ar bērnu.
● Kopā ar bērnu izveido stāstu, atbilstoši 

vingrojumu secībai.

Piezīme: Izkustieties arī dienas vidū, ja jūs, 
pieaugušie, esat jau labu laiku strādājuši pie 
datora.

Bērna darbības temata izziņai
Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam turpina 
patstāvīgi darboties ar būvniecības materiāliem un 
rotaļlietām, sarunājas ar tām, runā to balsīs.
Lai veicinātu bērna mācīšanos, pieaugušais jautā par
bērna rotaļu. Piemēram:

● Pastāsti man par lācīti/ mašīnu/ māju/ 
pirātu!

● Ko bērna rotaļlieta dara?/ Kas uzbūvētajā 
mājā dzīvo? Uz kurieni brauc uzbūvētais 
vilciens?

● Vai bērna rotaļlietai ir draugi? Kur viņi

● Radīt konstrukciju, savietojot vienkāršus 
telpiskus objektus.

● Veidot taisnas rindas no priekšmetiem.
● Atšķirt apaļas un stūrainas formas.

● Atšķirt jēdzienus viens, daudz, īss, garš, 
plats, šaurs, uz, zem, pie, aiz.

● Atbildēt uz jautājumu ar darbību vai ar 
vārdiem.

● Nosaukt darbības, ko veic pats un citi.

● 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.

● Uzdod jautājumus, kas rosina bērnu domāt, 
kā viņa rotaļa varētu attīstīties: ar jautājumu 
palīdzību rosina bērnu papildināt savu rotaļu 
ar citām rotaļlietām, konstrukcijām.
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dzīvo/ dodas? Ko viņi kopā dara?

Bērns turpina patstāvīgi mīcīt, veltnēt, staipīt, 
spiest mīklu.
Aiciniet bērnu veidot dažāda lieluma bumbiņas un 
rullīšus. Piemēram, izveidot bumbiņu ģimeni, 
tārpiņu vai čūsku ģimeni.

Bērns turpina švīkāt, burzīt, griezt papīru. Papildus 
piedāvājiet papīra vai kartona loksni un līmes 
zīmuli, lai bērns var pielīmēt sagrieztos papīra 
gabalus. Kopā ar bērnu iztēlojieties, ka salīmētie 
papīra gabaliņi kopā veido kādu pazīstamu 
priekšmetu vai dzīvu būtni, piemēram, spilvenu, 
puķi, ezi vai ko citu.

● Veltnēt starp plauksām plastisku materiālu, 
lai iegūtu apaļu vai garenu formu.

● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.
● Atpazīt kopīgas un atšķirīgas priekšmetu 

pazīmes.
● Atšķirt jēdzienus liels, mazs, īss garš.

● Griezt, līmēt, plēst, burzīt papīru.
● Izmantot līnijas un laukumus radošajā 

darbā.
● Pielīmēt papīru pie pamatnes.
● Nosaukt pazīstamus priekšmetus un 

dzīvas būtnes.
● Saudzīgi lietot materiālus un darba rīkus 

(līmi, šķēres).

● Darbojas kopā ar bērnu, veido dažāda 
lieluma bumbiņas un rullīšus.

● Uzdod bērnam jautājumus par viņa 
izveidotajām bumbiņu un rullīšu ģimenēm, 
lai rosinātu bērnu papildināt jau izveidoto: 
jautā par vecvecākiem, draugiem, 
dzīvesvietu.

● Uzklausa un pieraksta bērna komentārus.
● Sagriež papīru šaurās sloksnēs, lai bērns to 

varētu pārgriezt ar vienu kustību/griezienu.
● Atgādina bērnam par drošības 

noteikumiem, lietojot šķēres.
● Atgādina uzlikt līmes zīmulim vāciņu, kad 

to nelieto.

Bērna darbības temata izziņai
4 un 5 gadus veci bērni turpina patstāvīgi 
izspēlēt dažādus rotaļu sižetus.
Aiciniet bērnu izveidot rotaļu sižetus: uzbūvēt vidi 
(ainavu) un atrast nepieciešamos tēlus (rotaļlietas), 
rotaļāties ar tēliem, sarunāties ar tiem un runāt to 
balsīs.

Rosiniet bērnu izveidot kādu tēlu, izvelkot detaļas 
(ausis, degunu, asti) no vienas pikas, iespiežot acis.
Bērns rotaļājas ar izveidotajiem tēliem, iztēlojoties, 
ka tie pārvietojas un sarunājas. Pārveido iepriekš 
izveidotos tēlus par jauniem tēliem un stāsta, kā tie 
izmainījušies.

Aiciniet bērnu attēlot savu ar klučiem un citiem 
būvniecības materiāliem izveidoto ainavu, rotaļlietas,
ar kurām bērns rotaļājās. Aiciniet bērnu pastāstīt un 
uzrakstīt (bērns imitēs rakstīšanu,

● Pārvietot priekšmetus - stumt, vilkt, celt.
● Izzināt un raksturot telpiskus ķermeņus.
● Nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus.
● Izmantot dažādas runas intonācijas.

● Veidot regulāras un neregulāras formas no 
platiskajiem materiāliem.

● Noapaļot, izvilkt un formēt atsevišķas 
detaļas, veidot iespiedumus.

● Savienot detaļas, lai izveidotu jaunu formu.

● Variēt līnijas, krāsas, tekstūras un formas 
radošajā darbā.

● Stāstīt par radošajā mākslas darbā 
attēlotajiem notikumiem, tēliem, izteiktajām

● Rosina bērnu stāstīt par izspēlēto rotaļu 
sižetu, uzdod jautājumus, lai palīdzētu 
bērnam precizēt atbildes vai arī pastāstīt 
vairāk par rotaļā atveidotajiem tēliem, to 
darbībām un emocijām.

● Iesaistās bērna rotaļā kā līdzvērtīgs 
dalībnieks.

● Fotografē izveidotos rotaļu sižetus, lai par 
tiem sarunātos un salīdzinātu ar citiem.

● Kopā ar bērnu stāsta stāstu, izveidojot 
kādu tēlu, pēc tam to pārveidojot vai 
izveidojot jaunus tēlus.

● Kopā ar bērnu rotaļājas ar izveidotajiem 
tēliem, sarunājas to balsīs.

● Pieraksta bērna stāstījumu, uzdod 
jautājumus, lai rosinātu bērnu iedziļināties 
detaļās gan stāstot, gan zīmējot.
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velkot dažādas līnijas, burtu elementus vai 
atsvišķus burtus), kas attēlotajā rotaļu sižetā 
notiek.

emocijām un idejām.
● Pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus 

un darbarīkus.
● Rakstīt burtu elementus neierobežotā 

laukumā.

Bērna darbības temata izziņai
5 un 6 gadus vecs bērns turpina būvēt vidi (ainavu) 
un veidot stāstiem nepieciešamos tēlus (rotaļlietas), 
rotaļājas ar tēliem, izspēlējot stāstus. Aiciniet bērnu 
sagatavot izrādi/ leļļu teātri, ko vakarā parādīt 
ģimenei: iekārtot skatuvi (vieta uz galda, grīdas) ar 
dekorācijām, sagatavot sēdvietas katram skatītājam.

Turpina veidot tēlus, ar tiem izspēlē un stāsta stāstus,
veido sižetiskus attēlus plaknē uz kartona vai kāda 
cita materiāla.
Papildus plastiskajiem materiāliem piedāvā zobu 
bakstāmos, irbulīšus, materiālus dažādu faktūru 
iespiešanai, piemēram, rupja auduma atgriezumus, 
smilšpapīru, čiekurus, raupju koka mizu.

Izgatavo dekorācijas izrādei no dažādiem 
materiāliem (kastēm, kartona), tās dekorē. 
Izgatavo biļetes vai ielūgumus ar sēdvietu 
numuriem, afišu izrādei.
Zīmē, glezno, aplicē savu stāstu vai stāstu sēriju, 
pieraksta nosaukumus, teikumus.

● Lietot runas intonācijas atbilstoši tēliem un 
attēlotajai situācijai.

● Izspēlē paša izdomātu sižetu.
● Savienot detaļas veidot un iegūt sev 

vēlamo formu.
● Nosaukt objektu atrašanās vietu telpā un 

plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, 
aiz, blakus, pa labi, pa kreisi.

● Veidot dažādu fakturētu virsmu 
nospiedumus plastiskā materiālā.

● Izvilkt detaļas no pikas, savienot 
atsevišķas detaļas, fakturēt, iespiest 
iedobumu, nolīdzināt virsmu.

● Radīt konstrukcijas, papildinot ar citām 
detaļām, pašaizgatavotiem priekšmetiem.

● Mērķtiecīgi variēt un kombinēt krāsas, 
līnijas, laukumus, tekstūras un materiālus, 
lai panāktu vēlamo rezultātu.

● Izvēlēties atbilstoši līmi un līmēšanas 
paņēmienu.

● Izgriezt objektu siluetus.
● Rakstīt burtus, ciparus neierobežotā 

laukumā.

● Kā skatītāji piedalās bērna izrādē, modelē, 
kā uzvedas publika uzmanīgi klausoties, 
applaudējot.

● Fotografē vai filmē bērna izrādes, lai 
pārrunātu.

● Rosina bērnu pastāstīt par to, ko izveidojis, 
jautā, lai uzzinātu vairāk detaļu.

● Piedāvā papildus materiālus.
● Palīdz atrast vietu, kur uz sienas drīkst 

pielikt afišu.
● Palīdz rakstīt ielūgumus.

Lasīšana
Bērnam ir svarīgi atrast laiku, kad viņš pats var 
šķirstīt grāmatas, skatīties attēlus un iedziļināties 
vizuālajā informācija.

● Klausīties tekstu, izprast darbību, atpazīt 
darbojošās personas, to emocijas.

● Salīdzināt dzirdēto ar savu pieredzi.
● Jautāt par neskaidro un atbildēt uz

● Pārrunā, kādēļ bērns izvēlējās tieši šo 
grāmatu, kas viņam šajā grāmatā īpaši 
patīk.

● Pārrunā grāmatas saturu: kā tā sākās, kādi



Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

Aiciniet bērnu izvēlēties mīļāko no nesen lasītajām 
grāmatām. Atkārtoti lasiet šo grāmatu, līdz bērns labi
atceras saturu.

jautājumiem. tēli bija grāmatā, vai viņi risināja kādu 
problēmu, kā viņi jutās dažādās 
aprakstītajās situācijās, kā atrisināja 
problēmu un kā grāmata beidzās.

Refleksija
Katras dienas beigās vai arī vairākas reizes dienā, 
piemēram, pirms katras ēdienreizes vai ēdienreižu 
laikā, ir svarīgi atskatīties uz to, kas ir paveikts līdz 
šim, izvērtēt veiksmes un neveiksmes, meklēt 
risinājumus un plānot, ko darīs turpmāk.

● Novērtēt ieceres īstenošanas procesu un 
rezultātu.

● Stāstīt par savām darbībām.
● Atpazīt un stāstīt par savām emocijām 

dažādās situācijās.
● Apzināties savas stiprās puses un ko 

nepieciešams apgūt vai vingrināt.
● Plānot nākamās darbības.

● Jautājot palīdz atcerēties, kas paveikts un 
kādā veidā tika sasniegts rezultāts.

● Jautājot rosina domāt par dažādiem veidiem, 
kā izmantot pieejamos materiālus, risināt 
radušās problēmas.

● Norāda uz bērna veiksmēm, to, kas labi 
padarīts, izdevies.

● Jautājot rosina domāt par to, ko vajadzētu 
uzlabot un kādā veidā to izdarīt.

Piezīme: Pārrunā ne tikai bērna veikumu, bet arī 
savu veikumu mājās un/ vai darbā.

Fizioterapeite Zane Pušilova
Ieteikumi rīta rosmei

! Ja no paša rīta nav ēstgribas, vērtīgi rīta rosmi ieplānot pirms brokastīm – labs pamošanās rituāls, būs mundrums un parādīsies apetīte.
Ja bez brokatīm nevar dienu iesākt, jāvingro vismaz 1h pēc ēšanas, bet tad tā varbūt vairs nesanāk kā RĪTA rosme. Pilnīgi pietiks ar 10 – 15 minūtēm daudzpusīgas 
izkustēšanās!

• Sākumā elpošana – stāvus kājās veic 4-5 dziļas ieelpas un izelpas. Var papildus pielikt klāt kustības ar rokām.
 Tad veic nelielu pastiepšanos. Piemēram, stāvot kājās, rokas virs galvas, pastiepjas uz augšu – nedaudz noliecas uz vienu pusi – tad uz otru pusi.
 Ritmiskāki, aktīvāki vingrojumi – soļošana, paskriešana uz vietas vai pa lielāku māju to var arī plašākā mērogā īstenot. Ja tas ir iespējams, vingro laukā.
 Iesaista mājās pieejamos rīkus – neliela bumba, kāda bērnam mīļa rotaļlieta vai kas cits. Noteikti jāiestaistās arī vecākiem vai brāļiem un māsām, piemēram, ar

bumbu rokās veic pietupienu – nodod pāriniekam – pārinieks veic darbību. Var ietvert arī, piemēram, vakardienas nesavākto mantu salikšanu pa vietām – kurš ātrāk
šo vai to paņems, aiznesīs, uzliks, ieliks. Katram šeit būs sava pieeja.

 Iekļauj līdzsvara vingrojumus.
 Beigās veic līdzīgus pastiepšanās un elpošanas vingrojumus kā sākumā, var arī guļus pozīcijā.



Metodiskie materiāli mācībām mājās:

Dzejolīši rīta rosmei.

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)

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi)
Visi kopā nākam, (soļojam)
Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi)
Varam (zīmēt) sākt! (plaukšķinām)
 (Varam "zīmēt", "līmēt", "dejot", "dziedāt", kas todien ieplānots, par to skaitām)

Saulīte jau logā

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā)
laiks ir atmosties (berzējam acis)
skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām)
strautā mazgāties! (mazgājamies)
Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu)
aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss)
buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku)



Labrīt, labrīt

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/







Materiāli no latviešu valodas skolotājas:

Darbošanās uz 06.04.2020.

 Atkārto tos burtus, kurus jau esi iemācījies. Palīdz vecākiem uzrakstīt uz lapas tos burtus, kurus esi iemācījies, uzspied uz tiem nedaudz guašas krāsu, ieliec šo 
lapu caurspīdīgā mapītē, kura domāta dokumentiem un atvērto galu aizlīmē ar skoču. Vēlāk atkārto burtus, kurus esi iemācījies un izkrāso tos.

https://www.pinterest.com/pin/495325659018183447/ 



Vai arī, palūdz vecākus uzrakstīt burtus, kurus jau pazīsti un pats ar vates kociņu mēģini apvilkt burtu kontūras.

Darbošanās uz 07.04.2020.

• Atkārto ģimenes locekļus. Paņem savas ģimenes fotogrāfijas. Sameklē uz tām mammu, tēti, brāli, māsu, vecmammu, vectēvu, onkuli, tanti u.c. norādi ar 
pirkstu uz kādu ģimenes locekli un mēģini nosaukt kas viņš ir.



• No materiāliem, kurus pastaigas laikā vari atrast ārā, izveido savu ģimeni. 

Darbošanās uz 08.04.2020.

• Pamēģini iemācīties tik, cik vari. Ja nevari divus pantiņus, mēģini vienu.

Pīrādziņam vakarā
Nelaimīte notikusi:
Pīrāgam, plāceņam,



Abi gali nodeguši.

Pīrāgam, nabagam,
Abi gali nodeguši,
Abi gali nodeguši,
Vidū gāja ļuk, ļuk, ļuk.

• Līniju burtnīcā raksti šādi, kā ir ievietotajā bildē.



Darbošanās uz 09.04.2020.

• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu. 
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/rudens-tirgus 



• Uz pastaigu ārā paņem līdzi vismīļāko rotaļlietu un mēģini izdomāt stāstu. Stāstā var būt aprakstīts kas notiek ar šo rotaļlietu, varbūt tā samirka, varūt pazuda 
un tad atradās.

Darbošanās uz 10.04.2020.

• Pastaigas laikā novēro dabu. Atrodi to, kas tev patīk vislabāk un no atrastiem materiāliem, uz asvalta izveido sirsniņu. Aizpildi sirsniņu ar tiem materiāliem, 
kuri tev iepatikās un kurus esi salasījis.



Idejas radošai darbībai:











Lasīšanai:

   Шарль Перро — Кот в сапогах: Сказка                                

Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота.

Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи, которые бы живо проглотили всё их небогатое наследство.

Старшему досталась мельница. Среднему осёл. Ну а уж младшему пришлось взять себе кота.

Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства.

Братья, говорил он, – могут честно зарабатывать себе на хлеб, если только будут держаться вместе. А что станется со мною после того, как я съем своего 
кота и сделаю из его шкурки муфту? Прямо хоть с голоду помирай!

Кот слышал эти слова, но и виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно:

– Не печальтесь, хозяин. Дайте-ка мне мешок да закажите пару сапог, чтобы было легче бродить по кустарникам, и вы сами увидите, что вас не так уж 
обидели, как это вам сейчас кажется.

Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и мышей, как ловко он 
прикидывался мёртвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто его знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь 
поможет в беде!

Едва только кот получил всё, что ему было надобно, он живо обулся, молодецки притопнул, перекинул через плечо мешок и, придерживая его за шнурки 
передними лапами, зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов. А в мешке у него были отруби и заячья капуста.

Растянувшись на траве и притворившись мёртвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь неопытный кролик, ещё не успевший испытать на собственной 



шкуре, как зол и коварен свет, заберётся в мешок, чтобы полакомиться припасённым для него угощением.

Долго ждать ему не пришлось: какой-то молоденький доверчивый простачок кролик сразу же прыгнул к нему в мешок.

Недолго думая, дядюшка-кот затянул шнурки и покончил с кроликом безо всякого милосердия.

После этого, гордый своей добычей, он отправился прямо во дворец и попросил приёма у короля. Его ввели в королевские покои. Он отвесил его 
величеству почтительный поклон и сказал:

– Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса (такое имя выдумал он для своего хозяина). Мой господин приказал мне преподнести вам этот 
скромный подарок.

– Поблагодари своего господина, – ответил король, – и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие.

Несколько дней спустя кот пошёл на поле и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок.

На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки и понёс обеих королю.

Король охотно принял и этот подарок и приказал дать коту на чай.

Так прошло два или три месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом де Карабасом.

И вот как-то раз узнал кот, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу 
реки.

Согласны вы послушаться моего совета? – спросил он своего хозяина. – В таком случае счастье у нас в руках. Всё, что от вас требуется, это пойти купаться
на реку, туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне.

Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. В то время как он купался, 
королевская карета выехала на берег реки.

Кот со всех ног бросился и закричал, что было мочи:

– Сюда, сюда! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!

Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу 
выручать маркиза де Карабаса.



Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у господина во время купания воры украли всё до нитки. (А на самом деле 
хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем.)

Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба.

Наряд оказался и в пору, и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда – красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал ещё лучше, и
королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он как раз в её вкусе.

Когда же маркиз де Карабас бросил в её сторону два-три взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти.

Отцу её молодой маркиз тоже пришёлся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке.

Кот был в восторге оттого, что все идёт как по маслу, и весело побежал перед каретой.

По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено.

Эй, люди добрые, – крикнул он на бегу, – если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят в куски, словно 
начинку для пирога! Так и знайте!

Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна:

– Чей это луг вы косите?

– Маркиза де Карабаса! – в один голос отвечали косцы, потому что кот до смерти напугал их своими угрозами.

– Однако, маркиз, у вас тут славное имение! – сказал король.

– Да, государь, этот луг каждый год даёт отличное сено, – скромно ответил маркиз.

Между тем дядюшка-кот бежал всё вперёд и вперёд, пока не увидел по дороге жнецов, работающих на поле.

– Эй, люди добрые, – крикнул он, – если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте: всех вас изрубят в 
куски, словно начинку для пирога!

Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи поля они жнут.

– Поля маркиза де Карабаса, – ответили жнецы. И король опять порадовался за господина маркиза. А кот всё бежал вперёд и всем, кто попадался ему 
навстречу, приказывал говорить одно и то же: “Это дом маркиза де Карабаса”, “это мельница маркиза де Карабаса”, “это сад маркиза де Карабаса”. Король 



не мог надивиться богатству молодого маркиза.

И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видел великана 
богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении.

Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не 
засвидетельствовав своего почтения.

Людоед принял его со всей учтивостью, на какую способен людоед, и предложил отдохнуть.

– Меня уверяли, – сказал кот, – что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться во льва или слона…

– Могу! – рявкнул великан. – И чтобы доказать это, сейчас же сделаюсь львом! Смотри!

Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу, хотя это было трудно и даже опасно, 
потому что в сапогах не так-то просто ходить по черепице.

Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху.

А ещё меня уверяли, – сказал он, – но уж этому-то я никак не могу поверить, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких животных. Ну, 
например, сделаться крысой или даже мышкой. Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным.

– Ах, вот как! Невозможным? – переспросил великан. – А ну-ка, погляди!

И в то же мгновение превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот погнался за ней и разом проглотил.

Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда.

Кот услыхал, как гремят на подъёмном мосту колёса королевской кареты, и, выбежав навстречу, сказал королю:

– Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!

– Как, господин маркиз?! – воскликнул король. – Этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и постройки вокруг. Да 
это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не возражаете.

Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повёл её вслед за королём, который, как полагается, шёл впереди.

Все втроём они вошли в большой зал, где был приготовлен великолепный ужин.



Как раз в этот день людоед пригласил к себе приятелей, но они не посмели явиться, узнав, что в замке гостит король.

Король был очарован достоинствами господина маркиза де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от маркиза просто без ума.

Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений маркиза и, осушив пять-шесть кубков, сказал:

– Если хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от вас. А я согласен.

Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе.

А кот стал знатным вельможей и с тех пор охотился на мышей только изредка – для собственного удовольствия.
                  



Idejas laika pavadīšanai:

                                          

      



   



Eksperimenti:

Спичечный телефон

 Вам понадобятся: два пластиковых стаканчика (или спичечных коробка), спичка, нитка

Что сделать: проткните дно стаканчиков и протяните сквозь них ниточку. На ее конце закрепите половинки спичек. Дайте двум детям по стаканчику, и 
разведите их на такое расстояние, чтобы нитка натянулась. Теперь пусть один что-то говорит в свой стаканчик, а второй в это время слушает. Потом – 
наоборот.

Что получилось: вибрация звука голоса говорящего передается по нитке и достигает поверхности стаканчика слушающего. Нужно иметь в виду, что 
нитка, натянутая между двумя стаканчиками, не должна касаться никаких предметов, в том числе пальцев, которыми их держат. Нужно объяснить, что 
если нитка прикасается к какому-нибудь предмету, то вибрация передается этому предмету и дальше не распространяется.



Darba lapas
























	Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes
	Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās.
	Izstrādāti, pamatojoties uz:
	Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās.
	Ieteikumu vecākiem:
	Interneta resursi:
	https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai
	Mācību materiāli bērniem.
	Mēneša temats: “Mana brīnumzeme”
	Nedēļas temats: „Pavasara noskaņojums”
	Ieteikumi rīta rosmei
	Metodiskie materiāli mācībām mājās:
	Materiāli no latviešu valodas skolotājas:
	Idejas radošai darbībai:
	
	
	Lasīšanai:
	

