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Pamatojoties uz metodiskiem ieteikumiem valsts noteiktās ārkārtas situācijas 

laikā Valsts izglītības satura centra 2020.gada 19.martā. 

 

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītībasiestādes 

Mācību procesa plānošana. 

• Saziņa ar vecākiem par bērna mācībām notiek Viber  grupa katru dienu no 

plkst.13.00 līdz plkst.14.00, caur e-pastu. 

• Pēc nepieciešamības iepriekš saskaņojot ar pedagogiem vecākiem ir iespēja 

paņemt materiālus no pirmsskolas izglītības iestādes. 

• Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības (telefoniski) 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  

Irina Maksimova  

Jeļena Bobileva  

Mūzikas skolotāja: 

Tatjana Semjonova  

Skolotāja logopēde: 

Galina Zaharova 

Latviešu valodas skolotāja: 

Brigita Ločmele  

 

Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. 

Bērnu darba vieta svar organizēt dažādi. Tomē jāievēro, lai tās būtu 

piemērotasvaipielāgo jamas bērnu dažādām darbībām, piemēram, 

gleznošanai, rakstīšanai. Darba vietai jābūt nodrošināt aiarpietiekamu 

apgaismojumu. 

Visiem bērniem paredzēt ajiemmateriāliem un priekšmetiem jāatrodasērti 

pieejamās un viegli aizsniedzamās vietās. 

Lai bērni daļu dienas varētu strādāt individuāli, ieteicams telpāiekārtot 

dažādām aktivitā tēmparedzētas 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.  7 (3.vecumposms) 

Periods: 23.03.2020-27.03.2020 

Temats: Esi vesels/ Pavasaris 

Sasniedzamais rezultāts: Veido secīgu stāstījumu, izmantojot lietvārdus, darbības 

vārdus un īpašības vārdus. 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība Iespējamavecākudarbībabēr

naatbalstam 

 

- Jautā un atbilduzjautājumiem, 

kurisaistītiarikdienu.  

 

- Stāsta par labas un 

sliktasrīcībaspiemēriem, prognozē to 

iespējamāssekas.  

 

- Stāsta par savupieredzivērojot, 

gleznojot, kombinējot, veidojot.  

 

- Palīdzcitiemsakārtottelpupēckopīgiveik

tadarba.  

 

- Mēraikdienassituācijāsgarumuardažādie

mnosacītiemmēriem, piemēram, 

arzīmuli, arpēdām.  

 

- Kopāarpieaugušoklājgaldu.  

 

- Atbilduzjautājumiem par 

veselīgadzīvesveidaieradumiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Veidoproblēmsituācij

as, 

kurāsbērnamjāuzdodv

ienkārši, īsijautājumi 

par ikdienasnorisēm.  

 

- Piedāvāspēlētlomusp

ēles, izspēlētlabu 

 

- Nesteidzinabērnu, 

ļaujizbaudītatklājuma

prieku, 

pārrunāiegūtorezultāt

u.  

 

- Veidosituācijas, 

kurāsbērnsvarizrādīti

niciatīvu un 

piedalīties vides 

sakopšanasdarbos.  

 

- Piedāvāproblēmsituāc

ijas, 

kurāsnepieciešamsmē

rītarnosacītumēru.  

 

- Iesaistabērnugaldaklā
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šanā.  

 

- Jautā par 

veselīgadzīvesveidaie

radumiem. 
 
 

 

Vēlamas darbībās mācībām: Palīdzēt vecākiem mazgāt traukus. 

 

Nepieciešamo materiālu saraksts: Darba lapas, krāsainais papīrs, šķēres, līme, 

flomāsteri, zīmuļi, guaša krāsas, ota. 
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Pielikums: 
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Я — бацилла. 

Я бацилла молодая, 

Я болезнь распространяю. 

Стоит мне лишь зачихать — 

Уложу я всех в кровать. 

Все вместе мы — микробы. 

Пейте все сырую воду — 

Мы в сырой воде живём. 

И не мойте свои ручки — 

Вот тогда мы к вам придём 

И заразу принесём. Ха-ха-ха! 

 

Я — вирус. Я вызываю грипп и простуду. 

Ох, я вирус-невеличка, 

Безобидный я такой. 

Я как тоненькая спичка, 

Подружись-ка ты со мной. 
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No mūzikas skolotājas: 

 

draugu 

dziesma.mp3
 

Draugu dziesma. 

1. Mežā visi dzīvo zaļi, 

Saticīgi, mīļi labi 

Zakīs,ezis,lācis varna 

Lec pa sūnam kā pa dūnām. 

 

Piedz.  Buča tev, Buča man, 

             Buča manam draudziņam. 

Buča tev, Buča man, 

Buča manam draudziņam. 

 

2. Visi mantu sadalīja, 

Ābolīti pardalīja, 

Draugi priekā gavilēja, 

Visiem labu novēlēja. 

Piedz.  Buča tev, Buča man, 

             Buča manam draudziņam. 

Buča tev, Buča man, 

Buča manam draudziņam. 

AVOTIŅŠ.  ( spēle ) 

Tek,tek ,avotiņš 

Tek,tek ,avotiņš 

Pa akmeņiem, pa akmeņiem, 

Pa akmeņiem, pa akmeņiem, 

BAMS 
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No latviešu valodas skolotājas: 

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) 

 

Darbošanās uz 24.03.2020. 

 

• Burta B apguvei vari izkrāsot burtu (раскрась букву) 
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• 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) 

 

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) 
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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) 

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, 
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Kaķis lēca smēdē - 

Pa lodziņu iekšā, 

Pa skursteni ārā. 

 

 

 


