
 

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


         Mēneša temats:“Pavasara stāsti”  

 

          Nedēļas temats:“Ceļam un būvējam”  

 

          Periods: 27.04.2020-01.05.2020 

 

Sasniedzamais rezultāts (ko bērns pratīs): bērni līdz 3 gadu vecumam: praktiski darbojoties, savieno atšķirīgus elementus un novēro 

rezultātu. 4 gadus veci bērni: izpēta dažādus elementus, izmēģina dažādus to savienošanas veidus. 5 un 6 gadus veci bērni: izvēlas 

atšķirīgus materiālus un tos radoši savieno, lai īstenotu savu ideju. 

 

Uzdevums: Izveidot, iekārtot un uzlabot māju, kur pašam rotaļāties, pastāstīt par māju un tās būvniecības procesu. 

 

Nepieciešamie materiāli: vieta mājas būvēšanai (tā, lai bērns tajā var rotaļāties), materiāli mājas būvēšanai (segas, palagi/auduma 

gabali, spilveni/pufi, galdi, krēsli, lakati/šalles, knaģi, lentas, tukšas kastes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bērna darbības temata izziņai Ko bērns mācās Pieaugušo atbalsts 

Mājas veidošana: 

● izveido māju pats sev (māju mājā vai 

dzīvoklī), kurā paslēpties un kurā 

rotaļāties; 

● iekārto paša izveidoto māju un tajā 

rotaļājas; 

● uzlabo un pārveido māju atbilstoši rotaļas 

vajadzībām; 

● vairāki bērni kopā sadarbojas, meklē 

visiem pieņemamus risinājumus, vienojas, 

rod kompromisus (sadarbības caurviju 

prasme);; 

● stāsta par savu izveidoto māju, atbild uz 

pieaugušā jautājumiem, nosaucot 

izmantotos priekšmetus, mājas daļas 

(sienas, grīda, griesti, durvis u.c.), stāstot 

par to, kā uzbūvēja māju un ko tajā var 

darīt. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● piedalīties pieaugušā ierosinātās 

aktivitātēs, veikt darbības patstāvīgi vai 

kopā ar citiem (sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, turpmāk m.j.); 

● radīt konstrukciju, savietojot 

vienkāršus telpiskus objektus 

(tehnoloģiju m.j.); 

● nosaukt pazīstamus priekšmetus un 

darbības, ko veic pats (valodu m.j.); 

● prakstiskā darbībā atšķirt jēdzienus uz, 

zem, pie, aiz (matemātikas m.j.). 
4 un 5 gadus veci bērni: 

● veikt patstāvīgi izvēlētu vai piedāvātu 

darbību, darboties patstāvīgi, pārī vai 

nelielā grupā (sociālā un pilsoniskā m.j.); 

● izvēlēties materiālus savas ieceres 

īstenošanai (tehnoloģiju m.j.); 

● pārvietot priekšmetus pēc paša vai 

pieaugušā izvirzītiem noteikumiem - 

stumt, vilkt, celt (veselības un fiziskās 

aktivitātes m.j.); 

● radīt telpisku konstrukciju, kombinējot 

dažādus materiālus un to sastiprināšanas 

paņēmienus (tehnoloģiju m.j.); 

● stāstīt par paveikto, saskaņojot vārdus 

teikumā (valodu m.j.); 

● nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus 

● Jaunākiem bērniem piedāvā segas, 

lakatus, spilvenus un palīdz atrast vietu, 

kur iekārtot māju tā, lai jaunā “māja” 

būtu droša, piemēram, zem galda, skapī, 

aiz dīvāna. 

● Ar vecākiem bērniem vienojas, kur 

drīkst un kur nevajadzētu būvēt māju, 

kurus priekšmetus un mājās atrodamos 

materiālus drīkt izmantot. 

● Ja ģimenē ir vairāki bērni, atbalsta gan 

kopīgas mājas, gan atsevišķu māju 

veidošanu. 

● Jautā, aicina bērnu stāstīt par izveidoto 

māju, salīdzināt to ar citām sev zināmām 

mājām vai dzīvokļiem. 

● Rosina bērnu papildināt izveidoto māju ar 

jauniem elementiem, piemēram, izveidot 

vairākas istabas, logus. 

● Rosina iekārtot māju tā, lai tajā var 

rotaļāties, piemēram, nolikt grāmatas 

lasīšanai, iekārtot lellei gultu, 

iekārtot ‘’galdu’’ ēšanai. 

● Ja iespējams, nedēļas laikā fotografē, kā 

top māja, kā izmainās tās iekārtojums un 

izmanto fotogrāfijas, lai bērns varētu 

vieglāk atcerēties un izvērtēt savu 

mācīšanos. 



 

 (matemātikas m.j.). 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● novērtēt paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu 

darbību (sociālā un pilsoniskā m.j.); 

● izvēlēties materiālus savas ieceres 

īstenošanai, tos pārbaudīt prakstiskā 

darbībā un nepieciešamības gadījumā 

mainīt (tehnoloģiju m.j.); 

● pārvietot priekšmetus sev un citiem drošā 

veidā - stumt, vilkt, celt (veselības un 

fiziskās aktivitātes m.j.); 

● savienot detaļas un iegūt sev vēlamo 

konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai 

paša izvēlētajiem materiāliem (tehnoloģiju 

m.j.); 

● nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa 

labi, pa kreisi (matemātikas m.j.); 

● saprotami un secīgi stāstīt par paveikto, arī 

par savām emocijām un rīcību . 

 

Mājas noformēšana un/vai attēlošana: 

● ja bērns savu māju izveido lielā kartona 

kastē, piemēram, datora, ledusskapja, 

televizora cita liela sadzīves priekšmeta 

iepakojumā, kasti nokrāso ar guaša krāsām 

vai aplīmē ar krāsainiem papīra gabaliem, 

vecām tapetēm, avīzēm, žurnālu lapām; 

● vecākie bērni zīmē, glezno vai aplicē 

savas ģimenes (draugu, vecvecāku) māju 

vai dzīvokli, pašu izveidoto māju; 

● izdomā un pieliek mājas nosaukumu, savu 

vārdu vai ielas nosaukumu un mājas 

numuru. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● izmantot līnijas, laukumus, formas un 

krāsas radošajā darbībā (kultūras 

izpratnes un pašizpausems mākslā m.j.); 

● izmantot mākslinieciskajā darbībā dažādus 

materiālus un tehniskos paņēmienus 

(kultūras izpratnes un pašizpausems 

mākslā m.j.); 

● veidot rakstāmpiederumu satvērienu 

(tehnoloģiju m.j.). 
4 un 5 gadus veci bērni: 

● variēt līnijas, krāsas, tekstūras, formas un 

laukumus radošajā darbībā (kultūras 

izpratnes un pašizpausmes mākslā m.j.); 

● mākslinieciskajā darbībā eksperimentēt ar 

dažādiem materiāliem un tehniskajiem 

paņēmieniem (kultūras izpratnes un 

● Piedāvā bērnam mājās pieejamos mākslas 

materiālus (krāsas, papīrus, līmi utml) 

kartona mājas/sienas noformēšanai. 

● Palīdz bērnam apgūt jaunas zināšanas un 

veidot izpratni par māju nosaukumiem, 

ielu nosaukumiem un māju numuriem. 

Pārrunā, ka ielu nosaukumi ir māju numuri 

ir pilsētās, bet māju nosaukumi laukos. 

Vecākiem bērniem palīdz saprast, kā 

atšķirt pāra un nepāra skatļus (ielu vienā 

pusē pāra, otrā nepāra skaitļi māju 

numuros). 

● Vecāks Google attēlu meklētājā ieraksta 

“māju nosaukumi” vai “māju zīmes” un 

kopā ar bērnu izpēta redzamos attēlus. 

Pārrunā, kuras zīmes bērnam patīk, kādēļ 

un kā bērns varētu izgatavot skaistu 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

 pašizpausmes mākslā m.j.); 

● pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus 

(tehnoloģiju m.j.); 

● izvēlēties atbilstošu ciparu (1 - 5) mājas 

numuram (matemātikas m.j.); 

● rakstīt atsevišķus burtus un/ vai ciparus uz 

bezlīniju lapas (valodu un matemātikas 

m.j.) 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● zīmēt, gleznot, radīt kolāžu, mērķtiecīgi 

variēt un kombinēt krāsas, līnijas, 

laukumus, tekstūras dažādos formātos un 

ritmos (kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā m.j.); 

● mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi 

eksperimentēt ar paša izvēlētiem 

materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem 

(kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā m.j.); 

● turēt un pareizā satvērienā lietot 

rakstāmpiederumus (tehnoloģiju m.j.); 

● rakstīt burtus un ciparus uz bezlīniju lapas 

(valodu un matemātikas m.j.). 

nosaukumu savai mājai no pieejamajiem 

materiāliem (papīra, kartona). 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

 

Tik- tak, tik- tak! (rādām ar rādītā pirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik- tak, tik- tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnu dārzā ierodos! (viens otram pamājam)  
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas:  
 

27.04.2020. 

• Klausies dziesmiņu un dziedi līdzi. https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc 

 

• Izvingrini pirkstiņus un mācies konstruēt. No diegiem izveido lellīti: 

 

 
28.04.2020. 

• Turpini mācīties skaitāmpantus. Attīsti savu valodu: https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA  

 

• Teātris, jeb tēlošana: 

Iztēlojies un parādi teātri vecākiem, ko cilvēks dara no rīta, vēlāk iztēlojies un parādi ko cilvēks dara dienas vidū, pēc tam iztēlojies un parādi ko cilvēks dara 

vakarā un ko cilvēks dara naktī.  

Mēģini iemācīties, atšķirt un iegaumēt sekojošus vārdus – rīts, dienas vidus, pēcpusdiena, vakars, nakts. 

 

29.04.2020. 

• Noklausies stāstu https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kada-krasa-ir-sirsnina 

 

• Attīsti motoriku: Sagriez smalkas papīra loksnes, ieieto starp tām mazas spēļmantiņas un mēģini ‘’izglābt” tās. Izvelc ar pirkstiem, vai izmantojot paštaisītu 

pinceti. 

https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc
https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kada-krasa-ir-sirsnina
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30.04.2020. 

 

• Eksperiments 

Maza, ātra aktiviāte lietainam laikam. Nepieciešams –  

Trauciņš 

savākts lietusūdens (mēs uz nakti ārā atstājām tīru, tukšu trauciņu)  

Divi kafijas filtri 

Divas pudeles ar nogrieztu augšpusi 

Divas gumijas, ar ko nofiksēt kafijas filtrus pudelē 

Kausiņš 

Eksperimenta mērķis – pārbaudīt vai peļķes ūdens tiešam ir netīrāks par parastu lietusūdeni. (Lēnam mācu,ka eksperimentiem ir nepieciešama hipotēze, 

kuru tad pierāda vai apgāž).  

Pēc tam cauri vienam filtram lej no peļķes savāktu ūdeni, un otram filtram lej cauri lietus ūdeni,kurš savākts tīrā trauciņā. 

Vēro, izdara secinājumus. 
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01.05.2020. 

Dubļu krāsas: 

Lai uztaisītu foršas dubļu krāsas būs nepieciešams trauciņi dubļu krāsām (mēs improvizējām ar to,kas ir pieejams) 

paši dubļi 

pārtikas krāsvielas (vai guaša) 

akvareļu lapas (vai dēlis) 

otas 

trauku mazgājamais līdzeklis (šo var izmantot,lai dubļu krāsa klājas gludāk, vienmērīgāk, bet mēs padomājām par tārpiņiem, un NEIZMANTOJĀM) 
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• Noklausies stāstu https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kada-krasa-ir-sirsnina-2 

 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kada-krasa-ir-sirsnina-2


Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

Materiāli no mūzikas skolotājas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=whI_rC9PrhU&feature=youtu.be&app=desktop-Весенние мелодии 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ft3_DFJmC3A&app=desktop-Весёлые музыканты 

(Определи, какой это музыкальный инструмент?)

https://www.youtube.com/watch?v=whI_rC9PrhU&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=ft3_DFJmC3A&app=desktop
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai:  

Сказка для дошкольников "Вот такое вот волшебство". 

 
 

Долго царствовала холодная и морозная Зимушка Зима на земле, но и ее царствованию когда-то приходит конец. Вот и закончился последний зимний 

месяц-вьюжный февраль и пора уступать место первому весеннему месяцу-марту, тоже пока еще снежному, но уже немного теплому и солнечному. 

Пришло наконец-то время обаятельной красавицы Весны. 

Оглядела Весна свои владения и думает: "С чего бы мне начать?" И решила Весна первым делом попросить Солнышко теплое погреть посильнее. А 

Солнышко только радо. Расправило оно свои теплые лучики и стало землю сильнее припекать. Снег зимний сразу почернел, сморщился и таять начал. 

Ручейки зажурчали ,побежали в разные стороны. То тут, то там стали появляться пока еще небольшие проталинки, которые становились все больше и 

больше. 

Земля из-под снега выглядывает, согревается под теплыми солнечными лучами, а жучки и паучки, которые всю зиму под землей спали, тоже тепло 

почувствовали и выползать на солнышко стали, погреться захотели, да и надоело им всю зиму под землей спать. 

А птички-то тут как тут. Увидели они жучков да паучков, обрадовались. Соскучились они за зиму по такому вкусному корму. А следом и другие птицы-

жаворонки, грачи, скворцы, из теплых краев возвращаться начали. Надоело им по чужим краям скитаться, домой поскорее захотелось. Прилетели они и 

сразу гнезда вить стали, яички откладывать да птенчиков высиживать. 
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Посмотрела Весна по сторонам. Хорошо-то как стало!!! Красота!!!А Солнышко еще сильнее припекает. Вот уже и первые цветочки появляться стали-

подснежники. Распустили подснежники свои красивые нежные колокольчики и сразу все вокруг нарядным стало. Огляделись птички по сторонам и свои 

песенки еще веселее щебетать начали. А следом за подснежниками и на деревьях стали почки набухать и листики распускаться. Зазеленело все вокруг. 

Довольна Весна своей работой. Но это еще не все... 

Пошла Весна зверят разных будить, которые спят всю зиму. Первым делом Весна в берлогу к Мишке косолапому направилась. Подошла она к берлоге, 

теплом немножко пригрела, Мишка и проснулся. А следом за ним и ежик колючий и барсук-домосед, и сурок-обжора и енот-полоскун проснулись. 

Вылезли все звери из своих норок, на солнышке погрелись и побежали корм себе искать, ведь за зиму они очень проголодались, исхудали совсем. 

А, зайчики поскорее свои шубки из белых на серые сменили, а не то лиса или волк быстро поймают. А белочки тоже свои серые зимние шубки на летние 

рыжие поменяли и скачут, довольные, по веткам. 

Смотрит Весна вокруг и не нарадуется. Солнышко греет. Все вокруг зеленое-и земля и деревья. Жучки и паучки по земле ползают, на деревьях птицы в 

гнездах яички высиживают, звери потомством обзаводиться начали. Все вокруг радостно и беззаботно. 

Вот такое вот волшебство!!! 

   

 

  

 

 

 

\ 
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Буква Ш. ВНИМАНИЕ! Занимаясь с ребенком, НЕ ГОВОРИМ: « БУКВА ША». Название буквы произносим как звук  

                                                                                                                                                 ПРАВИЛЬНО говорить: « Буква  Ш ». 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TL3Or3rVMFQ - Учим буквы. Буква Ш. Мультфильм Шкатулка с Буквами( развивающее видео) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TL3Or3rVMFQ
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• Продолжи фразу: 

Я рубашку сшила мишке. 

Я сошью ему … (штанишки). 

Сегодня все ликует! 

В руках у детворы 

От радости танцуют 

Воздушные … (шары). 
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Слышит мишка краем уха, 

Как жужжит над ухом муха. 

Мишка лапой муху хвать! 

Мухи слыхом не слыхать! 

Но понять не может мишка, 

Отчего над ухом … (шишка). 

• Чистоговорки :( Взрослый читает по одной строчке, ребенок повторяет) 
Ша-ша-ша наша Маша хороша,  

Ше-ше-ше пять мышей на дворе,  

Шу-шу-шу я домой уже спешу, 

Шо-шо-шо я играю хорошо. 

• Посмотри на картинки. Из чего выложена буква Ш ? Из чего еще можно выложить эту букву? Попробуй сам выложить букву Ш ! 

      Попробуй напечатать букву Ш на листе бумаги, на песке ,вылепить из пластилина и т.д. 
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Matemāika: 
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Сортируем геометрические фигуры 

Делим печенье. Предложите ребенку поделить печенье (геометрические фигуры  двух,  трех видов) между куклами(мягкими игрушками): одной круглое 

печенье, другой – квадратное и т.д. 

Аппликация. Сортируя фигуры, можно сделать аппликации. На лист круглой формы клеить круги, на лист треугольной формы – треугольники.  Пусть 

ребенок сам выбирает фигуру из кучки и определяет, на какой лист ее клеить. Можно вырезать фигуры из цветной бумаги разной фактуры, картона, 

мягкого пластика, фетра. Добавьте к игре сюжет: вы делаете коврики для зверюшек. 

 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Eksperimenti: 

                           Тайны тайнописи 

Это очень простой, но занимательный эксперимент, который будет интересен даже малышам и продемонстрирует, как создаются тайные послания. У вас 

дома точно есть все для того, чтобы провести такой опыт. Итак, приступаем! 

Для демонстрации вам понадобится: 

• немного молока, одна картофелина и головка лука; 

• терка и кусочек марли; 

• спичка; 

• блюдце; 

• ручка; 

• зеркало; 

• несколько листов бумаги. 

 

Ход опыта: 

1. наливаем в блюдце молоко; 

2. слегка расщепляем конец спички; 

3. используя спичку как перо, а молоко как чернила, пишем на бумаге любое послание (для дошкольников нагляднее будет рисунок); 

4. даем высохнуть и убеждаемся, что ничего не видно; 

5. тщательно проглаживаем лист с тайнописью хорошо разогретым утюгом — и наблюдаем, как проступает желтоватая вполне читабельная надпись. 

Повторяем то же самое с соком картофеля и лука (получить их несложно, используя терку и марлечку). Поверху можно даже сделать любые пометки 

шариковой ручкой — это не помешает увидеть тайное послание! 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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           1. Змейки рисуют узоры на песке и шипят: "Ш -ш-ш-ш...". Сначала проведи 

            по линиям пальчиком, а потом карандашом. Не забывать шипеть как змейки. 
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                2. Обведи контуры мышек по точкам и дорисуй, повторяя чистоговорку:  

                "ТиШе, мыШи, не Шумите. НаШу коШку не будите". 

                  Сколько мышек увидела кошка во сне? 
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