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Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes 

 

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. 

• Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās:  

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be 

• Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās: Solvitas Lazdiņas ieteikumi: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas 

 

• Ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālinātu mācību procesu: 

Ieteikumus vecākiem varat lejuplādēt PDF formātā šeit. 

• Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta 

cēlienu no plkst. 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam. Zemāk dots pirmās nedēļas – no 23. līdz 27. martam – raidījumu laika plānojums. 

Arī nākamo nedēļu programma tiek veidota pēc līdzīga principa –  no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem 

par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni.  

            LTV7 programmas plānojums 

           6.30–8.26 (izņemot pirmdienu, kad garums ir 6.30–8.49) PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNI 

           Eiropas izglītojošās animācijas filmas “Rūcīšu skola”, “Pelēns Tips”, “Bings” un LTV oriģinālraidījums “Kas te? Es te!” 

           https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te 

https://www.skola2030.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Attālināta_mācīšanās_vecākiem_final.pdf
https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te
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         Mēneša temats: “Mana brīnumzeme”  

 

         Nedēļas temats: “Dodamies pastaigā” 

 

          Periods: 20.04.2020-24.04.2020 

 

          Sasniedzamais rezultāts: Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem. 

 

 

 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība. Iespējama vecāku darbība bērna atbalstam. 

 

Mācību jomas: 

 

     Valodu: 

 

Atbild uz jautājumu par savu vajadzību. 

 Izsaka savu vajadzību. 

 

     Matemātikas: 

 

Izgatavo ciparus no dažādiem materiāliem. 

Grupē priekšmetus pēc lieluma. 

 

     Sociālā un pilsoniskā: 

 

Stāsta par kārtības un drošības noteikumiem savā ģimenē 

un mājās, to nozīmi. 

Zina, kur katrai lietai telpā jāatrodas. 

 

     Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā: 

 

 

 

 

 

Jautā bērnam par viņa vajadzībām. 

 Rosina bērnu izteikt savu vajadzību ar valodas palīdzību. 

 

 

 

Piedāvā materiālus ciparu izgatavošanai. 

Piedāvā dažādus priekšmetus grupēšanai, piemēram, ķirbju, 

saulespuķu, gurķu sēklas. 

 

 

Jautā par noteikumiem, kurus bērns ievēro mājās. 

Pārrunā, kādēļ ir nepieciešami noteikumi, kāpēc tie jāievēro. 

Kopā ar bērnu sakārto istabā rotaļlietas un instrumentus. 
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Eksperimentē ar krāsām, līnijām, laukumiem, formām, 

tekstūrām. 

Zīmē un glezno dažādas formas laukumus. 

 

     Dabaszinātņu:  

 

Vēro dažādas virsmas apkārtējā vidē. 

Veido no dabas materiāliem līdzenas un nelīdzenas 

virsmas. 

 Tuvākajā apkārtnē saskata līdzenu un nelīdzenu virsmu, 

norāda augstākas un zemākas vietas. 

 

     Tehnoloģiju: 

 

Pēta apkārtējo vidi savas ieceres īstenošanai. 

Apkārtējā vidē meklē nepieciešamos materiālus savas 

ieceres īstenošanai. 

Rada telpisku konstrukciju, kombinē dažādus materiālus un 

to sastiprināšanas paņēmienus. 

 

 

     Veselības un fiziskās aktivitātes: 

 

Zina, ka jāģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 

 

 

Rosina bērnu eksperimentēt ar krāsām, līnijām, laukumiem, 

tekstūrām. Nesteidzina bērnu, ļauj izbaudīt atklājuma prieku, pārrunā 

iegūto rezultātu. Darbojas kopā ar bērnu un komentē savu darbību. 

 

 

 

 

Aicina novērot apkārtējā vidē līdzenas un nelīdzenas virsmas (galda 

virsma, grīdas segums, smiltis smilškastē) un tās īsi raksturot.  

Palīdz formulēt viedokli, jautā.  

Rosina veidot līdzenas un nelīdzenas virsmas no dabas materiāliem. 

 

 

 

 

Rosina izpētīt apkārtējo vidi ieceres īstenošanai. 

Rosina apkārtējā vidē meklēt un izvēlēties nepieciešamos materiālus. 

Piedāvā dažādus materiālus, rosina izzināt to īpašības un 

savienojamības iespējas. 

 

 

 

 

 

Piedāvā attēlus vai video par veselīgu dzīvesveidu. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 
 
Dzejolīši rīta rosmei. 

 

 
  Cipu capu vāverīte... 

 Cipu capu vāverīte  

(izkustina katra pirksta locītavu, kas tieši pie plaukstiņas, tāpēc jāskaita lēni) Ar ezīti riņķi griež  

(izglauda katru pirkstu līdz pirkstgalam); Kamēr ezis riņķi 

grieza  (tas pats), Vāver' koka galiņā  

(paceļ rociņu virs galvas un pabužina matiņus). 

 
                 xxx 

 

Мы зарядкой занимались: 

На носочки поднимались 

И тянули ручки ввысь, 

Ну-ка, солнышка коснись! 

А потом мы приседали, 

Меньше мышки в норке стали. 

Ну-ка, спрячемся от кошки. 

Носик прижимаем к ножке. 
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 
20.04.2020. 

● Klausies dziesmiņu un iepazīsties ar burtiem un cipariem: https://www.youtube.com/watch?v=ZX_nxlm2A0s  

 

● Izmantojot zeķes, diegus, lupatiņas un pogas, izveido savu zeķu tārpiņu 

 
 

21.04.2020. 

● Klausies skaitāmpantus: https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA Mēģini iegaumēt tik, cik vari. 

 

● Uz lapas uzzlīmē savu māju, vai dzīvokli un mēbeļu izkārtojumu. Pamēģini atkārtot visu mēbeļu izkārtojumu tieši tāpat, kā tās stāv mājās. 

Izklāsti to visu uz lapas. Mācies jaunas mēbeļu un istabu nosaukumus. 
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22.04.2020. 

● Noklausies pasaku par trim mazajiem sivēntiņiem: https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk  

 

● Izmantojot kartonu un lupatiņas izveido savu sapņu māju. Izdomā kur būs virtuve, priekštelpa, tualete, guļamistaba. Kur stāvēs gulta, kur 

ledusskapis, kur ēdamgalds. Paplašini savu vārdu krājumu. 
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23.04.2020. 

● Izveido sev putnu vērošanas dienu.  

Tev vajadzēs izveidot barotavu un putnu vērošanas tālskati: 

 

 

 

 

Vēro putnus ārā un iemācies atpazīt: 

-Vārnu 

-Balodi 

-Gulbi 

-Vistu 

 

● Iemācies šos putnu nosaukumus 
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24.04.2020. 

● Izmanto mājās pieejamos materiālus (palagus, segas u.c.) 

Izveido leļļu teātra skatuvi. Kā teātra aktierus izmanto visus darbiņus, kurus esi izveidojis šajā laikā, kamēr atrodies mājās. Izdomā stāstu par 

lieldienām un parādi to savai ģimenei. 
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Idejas radošai darbībai
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рисуем ватными 

палочками 
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Lasīšanai: 
Сказка на ночь про белку и ежа 

Автор: Ирис Ревю 

Жили-были еж и белка. Большими любителями приключений их назвать было нельзя, но иногда им хотелось, чтобы приключение какое-нибудь всё же 

случилось. 

Однажды они, как обычно, встретились у старого соснового пня. Каждый из них думал о том, чем бы им сейчас заняться. 

— Давай в хохоталки играть! – предложил еж. 

— Давай, — согласилась белка. И первой придумала смешную историю про то, как сорока строила воздушные замки, а перепелка их искала. И очень 

злилась на то, что никак не может их найти. А филин долго смеялся над перепелкой; он сказал ей, что строить воздушные замки – это значит мечтать о том, 

чего никогда не будет, фантазировать. 

— Хорошая история, — похвалил еж. 

Он начал тоже сочинять какую-то хохоталку, но вдруг увидел на бугорке какой-то предмет. Это оказалась чья-то шапка. 

— Хорошая шапочка, — сказал еж и решил её примерить. 

Белка в это время любовалась солнышком и не сразу заметила, что еж исчез. Когда она позвала ежа, то никто не отозвался. 

— Куда подевался еж? – недоумевала она. — Он надел какую-то шапку и исчез. 

— Какие бывают шапки? – стала вспоминать белка. – Зимние, летние, вязаные, ага, есть ещё и волшебные. Раз еж исчез, значит, шапка была волшебная. 

Это шапка-невидимка, — догадалась белка. 

– Как же я сейчас найду ежа? 

До обеда она ходила-бродила около старого соснового пня, но еж не появлялся. Но вот, наконец, кто-то тихонечко дернул ее за хвост. Это был еж. 

— Славное путешествие я совершил, — похвастался он. – Подсмотрел, где футбольное поле у волчат, где медвежонок прячет мед, где живет пчелка Зоя. В 

шапке-невидимке меня никто не заметил. 

Белка выслушала ежа, но сказала, что шапку-невидимку надо возвратить её владельцу. 

— А чья это шапка? – спросил еж. 

— Я не знаю, — ответила белка, — думаю, что знает Баба-Яга. 

Зверята направились к домику на курьих ножках, где жила Баба-Яга. Баба-Яга сказала, что это не ее шапка, и что найденную вещь надо сдать в Бюро 

потеряшек, которым заведует мудрая сова. Сова разберется, кто хозяин шапки. 

Еж и белка пошли отыскивать сову. Та взяла шапку-невидимку в лапы, покрутила-повертела ее и отдала зверятам обратно. 

— До вечера играйте с ней, а потом сдайте ее мне, в Бюро потеряшек, — сказала сова. 

Да кому же неохота поиграть с шапкой-невидимкой? Любой согласится. Зверята до вечера примеряли её, то исчезали, то 

появлялись, а потом сдали её в Бюро потеряшек. 

На небо уже вышла большая круглая луна. Она посветила ежу и белке, чтобы они смогли спокойно добраться до своих домов. 

Спали зверята в ту ночь крепко. Им снились волшебные сны про шапку-невидимку. 

Волшебных снов и тебе, дружок. 

Спокойной ночи! 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

 

Idejas laika pavadīšanai: 
 

https://www.pinterest.com/pin/679410293773031303/?nic_v1=1aJZRRuB/yQRVopwO15m2C0/G9N184keDPrlDC/WtEDtDvnTb8/wfL9J89OQro1H2X&n 

 
 

https://www.pinterest.com/pin/792703971900587388/?nic_v1=1aJDkPs7ANOroMV2+3BZAQ3xVFX3Zd5S+kdpN1a8Ny+inMpInE0iSf7XGnbKc9Bp6p 
 

https://www.pinterest.com/pin/679410293773031303/?nic_v1=1aJZRRuB/yQRVopwO15m2C0/G9N184keDPrlDC/WtEDtDvnTb8/wfL9J89OQro1H2X&nic_v1=1aLWRyQDPm23zO1utpM/NyEY0YicNsmEEZ5fn2meZfLUTGet4L2tRtlGgWrySIHCAf
https://www.pinterest.com/pin/792703971900587388/?nic_v1=1aJDkPs7ANOroMV2+3BZAQ3xVFX3Zd5S+kdpN1a8Ny+inMpInE0iSf7XGnbKc9Bp6p
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Darba lapas: 
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найди лишнее 
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кто где живет 
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Materiāls no mūzikas skolotājas: 
 

   https://www.youtube.com/watch?v=aPAFxWY2PtI – МЫШИ ВОДЯТ ХОРОВОД (игра с родителями) 

https://www.youtube.com/watch?v=6cinD4FKPu0 

 

Мышки и Кот (игра ) 

«Мышки» идут по кругу И  произносят слова: 

Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот. 

Тише мыши, не шумите! 

Кота Ваську не будите! 

Вот проснется Васька-кот, 

Разобьет ваш хоровод. 

Мыши убегают, кот ловит 

Усложнение - Можно завязать глаза коту. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aPAFxWY2PtI
https://www.youtube.com/watch?v=6cinD4FKPu0
https://www.youtube.com/watch?v=6cinD4FKPu0

