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Pamatojoties uz metodiskiem ieteikumiem valsts noteiktās ārkārtassituācijas laikā 

Valsts izglītības satura centra 2020.gada 19.martā. 

 

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītībasiestādes 

Mācību procesa plānošana. 

• Saziņa ar vecākiem par bērna mācībām notiek whatsapp, pa e-pastu, grupa katru 

dienu no plkst.17.00 līdz plkst.18.00 

• Pēc nepieciešamības, iepriekš  saskaņojotar pedagogiem,vecākiem ir iespēja 

paņemt materiālus no pirmsskolas izglītības iestādes. 

• Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības (telefoniski). 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  

Natālija Stankeviča  

Irēna Komarova  

Mūzikas skolotāja: 

Nadežda Andrejeva  

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. 

 

Ieteikumuvecākiem: 

• 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. 8  (2.vecumposms) 

Periods: 23.03.2020-27.03.2020 

Temats: Gājputni. 

Sasniedzamais rezultāts: Apraksta redzēto putnu izskatu, lielumu, raksturīgās pazīmes. 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība Iespējamavecākudarbībabērnaatbalstam 

 
Apkārtējā vidē saskata pēc daudzuma 

atšķirīgas vai vienādas kopas.  

Praktiski darbojas ar skaitāmo materiālu, 

izzinot skaitļa sastāvu.  

 

 

 

 

 

 

 
Ar raksturīgām līnijām un to ritmu mūzikā 

pārdzīvoto pārnes zīmējumā.  

 

Spriež, ka par cita cilvēka emocijām var 

nojaust, vērojot viņa sejas izteiksmi, 

kustības, uzvedību.  

 

Novēro tuvākajā apkārtnē sastopamos 

gājputnus, to izskatu, uzvedību.  

Stāsta par novēroto.  

 
Vingrinās griezt papīru vai audumu pa 

taisnu un liektu līniju, lai iegūtu dažāda 

lieluma un dažādu formu ģeometriskas 

figūras.  

 

Kopīgi vēro, no kuras puses pūš vējš, 

sameklē vietu, kur ir aizvējš.  

Pārbauda, kā mainās sajūtas, kad vējš pūš 

sejā un kad pagriež vējam muguru.  

 

 

Klausās un atkārto sev zināmus vārdus.  

 
Ikdienas situācijās jautā par priekšmetu skaitu 

dažādās kombinācijās.  

Ikdienas situācijās rosina veidot skaitļa 

sastāvu praktiskā darbībā.  

Piemēri.  

• Grupā ir 10 bērni – 6 meitenes un 4 zēni.  

• Uzliec uz galda vienu sarkanu pogu un 

vienu dzeltenu pogu! Cik pogu pavisam?  

• Tev ir 2 pogas. Pieliec klāt vēl vienu 

dzeltenu vai sarkanu pogu! Cik pogu 

pavisam? Cik ir katras krāsas pogu? 
 

Aicina brīvi zīmēt uz papīra lapas, klausoties 

mūziku.  
 

Jautā: Kā var zināt, ka kāds ir nobijies, 

priecīgs, laimīgs, satraukts?  
 
 

Piedāvā video un audio ierakstus bērna 

pieredzes paplašināšanai.  
 
 

Demonstrē griešanas paņēmienus, komentē 

savu darbību.  
 
 
 

Pastaigas laikā pievērš bērna uzmanību 

sajūtām, aicina pateikt, ja salst.  

Jautā: Ko darīt, lai nebūtu auksti?  

Pievērš uzmanību vēja virzienam, piedāvā 

iespējas, kā patverties no vēja. 
 

Ikdienas situācijās runā latviešu valodā, 

nosaucot priekšmetus, dzīvas būtnes, 
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 darbības.  
 

 

Vēlamas darbībās mācībām: -Mācīt rakstīt savu vārdu. 

                                               - Mācī tatpazīt ciparus līdz 10. 

                                               - Iemācīt dzejolis: Lido, lido putniņš mazs, 

                                                                             Knābītis tam ļoti ass. 

                                                                             Tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk, 

                                                                              Koka mizā caurums top! 

 

Nepieciešamo materiālu saraksts: Dažādi metodiskie materiāli, kuri palīdz īstenot 

pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Zīmēšanai un gleznošanai: zīmuļi, flomāsteri, krāsas, 

palete, otas, lupatas, paliktnis. Veidošanai : plastilīns, mīkla, nazis.Dabas materiāli: 

lapas, kociņi, kastaņi, čiekuri, oļi, salmiņi, ozolzīles. Dzija, auklas, stieples, virves, filts, 

lentes, salvetes, kartons, krāsainais papīrs, dažādu formu un biezuma papīri. Šķēres, 

attēli, audioieraksti, videoieraksti, bērnu grāmatas, spēlēs, uzskates materiāli. 

 

 

          Pielikumā ieteicamie materiāli. 

https://solnet.ee/parents/log_29 

https://www.youtube.com/watch?v=_sUKH90S14w 

https://www.youtube.com/watch?v=fea6F8SrFng 

http://krokotak.com/2020/02/bird-nest-craft-2/ 

http://krokotak.com/2020/02/stork-from-plastic-spoons/ 

https://drive.google.com/file/d/1eCXcJtIePZqqDO8DWK3r5H3asYjO1s-1/view 

https://childdevelop.ru/worksheets/tag-detsad-sortpop 

https://iheartcraftythings.com/spring-crafts.html 

https://solnet.ee/parents/log_29
https://www.youtube.com/watch?v=_sUKH90S14w
https://www.youtube.com/watch?v=fea6F8SrFng
http://krokotak.com/2020/02/bird-nest-craft-2/
http://krokotak.com/2020/02/stork-from-plastic-spoons/
https://drive.google.com/file/d/1eCXcJtIePZqqDO8DWK3r5H3asYjO1s-1/view
https://childdevelop.ru/worksheets/tag-detsad-sortpop
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fiheartcraftythings.com%2Fspring-crafts.html%3Ffbclid%3DIwAR3wu0Aei0BHgCnYU-V6JM9O5PZQCKNOuLcHUfrfgaGAGRrTFZuUV9QQSKI&h=AT2rSUGXWKnFDQ3cR8S9HFM9d-T-Wo7qlGibsyw5ykHSssyl0FQPqFU1BXzolJN6HLKZEqt0rrEALGiDUXZNmWV_9ED4K6vfDcrvK7eGh4l-GPQF17JwOL30jeD6J_txBAwBdXQBmrHByBqmOJmUg7LwTHDXJReMxnHGMqJQk9afqc1QKvEszk--NmLk3YyNqaT5qXr9bYxc4DziccmFxUf9DZVrNp33DgBfa9HskdEzWyIe_Zzih0HJrOzbcu5kVWBOti-5nHXT5coJoTodJv5ex_I04VbKmUh63VlgAHBdEA63um0qv0lLBvMFFCw0mceeGy4wHdWxvfPW9JtqJxvckrnOvPxIVk1P3N5yZDDcOqaWrC0VkhMdNx5XNYlYm4bsH_VnHd_z3fwCkC1z8STrzLezoizzvhaFaFHlPOmbCRFLYJbG4F9dkRDLIVn2Q0SXh2Rso2ymNRYwElxADZfxJkGAh9XdH46tdpifiTrYPLa-8wr9n5VvqQAhug_IlA7hPGtKbdbaFZZfNZn5o8LjhJcOl9PUSyORVhxeIw3JFMl3yqgpqqitw5dxtCdUfZJQdkDldtRf1F-5X-19vvh5BNV3sYG4NFYHClmds8xV-LlUxuX4EJf5fd4uXzjJhCXaSnTb6tHWcVl2n4emYsuUnIHSGvEEhsrs4txH_b8
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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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Darbošanās uz 23.03.2020. 

• Iemācies krāsas. Izgriez no žurnāliem dažādus priekšmetus un sašķiro tos pa 

krāsām. (вырежи из журналов картинки и раздели их по цветам) 

 
 

• Ja ir pieejams internets, kā palīglīdzekli izmanto video sākot ar 8:40 minūti (учи 

цвета) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fp71WRANowY&fbclid=IwAR2Ae9ctD5ls

ybCplPQz4FTlTvAr48KiwYDCCoRSfRBxBokEp5XBopg5i-o 

 

Darbošanās uz 24.03.2020. 

• Uz lapas uzzīmē pavasari izmantojot zaļu, dzeltenu, zilu, melnu un brūnu krāsu. 

(Нарисуй картину про весну, используй, желтый зелены, синий, черный и 

коричневый цвет) 

 

• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu. (если есть интернет, послушай 

рассказ) 

http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kazakiris-un-slepona 

 

 

Darbošanās uz 25.03.2020. 

• Mācīsimies spēlējoties. Atrodi savās mājās uzrakstītos priekšmetus (найди в 

своем доме...) 

 

- Sega (одеяло) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fp71WRANowY&fbclid=IwAR2Ae9ctD5lsybCplPQz4FTlTvAr48KiwYDCCoRSfRBxBokEp5XBopg5i-o
https://www.youtube.com/watch?v=Fp71WRANowY&fbclid=IwAR2Ae9ctD5lsybCplPQz4FTlTvAr48KiwYDCCoRSfRBxBokEp5XBopg5i-o
http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kazakiris-un-slepona
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- Spilvens (подушка) 

- Krūze (кружка) 

- Apavi (обувь) 

- Grāmata (книга) 

• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu. (если есть интернет, послушай 

рассказ) 

http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/rudens-tirgus 

 

 

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 

 

Šekur 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 

 

Šekur ,recur tīģers nāk un ar mani 

Dziedāt sāk x2 

http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/rudens-tirgus
https://www.youtube.com/watch?v=QrPYVmVQWZ8
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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, 

Kaķis lēcas mēdē - 

Palodziņu iekšā, 

Paskurs teni ārā. 
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