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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 whats app grupa katru dienu 

no plkst.17.00 līdz plkst.18.00, caur e-pastu. 

• Pēc nepiciešamības, iepriekš  saskaņojot ar pedagogiem,vecākiem ir iespēja 

paņemt materiālus no pirmsskolas izglītības iestādes. 

• Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības (telefoniski) 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  

Ludmila Kuzmina  

Santa Kazakeviča  

Mūzikas skolotāja: 

Nadežda Andrejeva 

Skolotāja logopēde: 

Galina Zaharova 

 

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. 

• Piedāvājiet bērnam uzdevumus, kuri liek domāt. 
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Grupa: Nr. 9 (3.vecumposms) 

Periods: 23.03.2020. -27.03.2020. 

Temats:Pavasaris 

Sasniedzamais rezultāts: Bērni vēro pavasara pazīmes, uzdod  jautājumus  par 

pavasari un atbild uz konkrētajiem jautājumiem. 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

Iespējamā  bērnu  darbība Iespējama vecāku darbība bērna atbalstam 

1. Bērni stāsta par pavasari, 

nosauc pavasara pazīmes, 

klausas dzejoli, atkārto vārdus, 

iegaumē tekstu, vingrinās dzejolī 

uztvert pausto domu. 

2. Darbsdarba burtnīcās. 

Vingrinas pateikt skaitļa sastāva 

variantus10  apjomā. Vingrinas 

modelēt dažādas figuras. 

3. Nosauc pavasara pazīmes  

dabā, salīdzinātās ar ziemas 

parādībām. Mācās nolasīt 

termometra radītājus. 

4. Bērni stāsta, kāpēc cilvēki 

joko, kas ir labs, kas ir slikts 

joks.  

5. Atkārto dziesmas “Māmiņa 

un es” vārdus. Zīmē pavasari, 

izmantojot dažādās krāsas un 

materiālus. Attīsta fantāziju. 

6. Vingrinas ievērt diegu adatā, 

piešūt pogu. 

7. Veido veselīga dzīves veida 

ieradumus: izvēlasveselīgu 

uzturu, dienas režīmu. 

1. Mudina izteikt savas domas, viedokli 

par pavasari.  Pārruna ar bērniem par 

pavasari, lasa dzejoli, uzdod 

jautājumu  “Par ko stāsta dzejolī? ” 

2. Palīdz bērniem pildīt uzdevumus, 

risināt piemērus, mudina bērnus 

domāt patstāvīgi. 

3. Organizē vērojumus  dabā tuvākajā 

apkārtnē. 

4. Palīdz bērnam sagatavot joku grupas 

biedru iepriecināšanai.  

5. Uzklausa  bērnu domas par darbu, par 

krāsām. 

6. Uzslavē bērna individual radošo 

sniegumu. 

7. Atbild uz jautājumiem par veselīga 

dzīvesveida ieradumiem. 
  

 

Vēlamas darbībās mācībām: Atkārtot iemaņas kārtīgi mazgāt rokas.Nepieciešamo 

materiālu saraksts:-  papīrs, krāsains papīrs,  kartons, līme, plastilīns, guāšas 

krāsas, zīmuļi, flomasteri, otas, krellītes, dzija, diegi, pogas 
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Pielikums: 

1. Dzejolītis. 

 

„Atkusnītis” 

Atkusnītis –  

Palaidnitīs 

Ziemai pakaļ skraida, 

Gan ar sauli,  

Gan ar vēju,  

Gan ar lietu baida. (Dz.Rinkule-Zemzare) 

 

2. Lasām pasakas. 
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3. Dziesma  „Māmiņa un es” 
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4. Krāsojam. 
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5.MATEMĀTIKA. 
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6. UZDEVUMI  NO LOGOPĒDA. 
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8. INFORMĀCIJA 

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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