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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 
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 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. 
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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: 

https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc
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28.04.2020. 

• Turpini klausīties un mācīties skaitāmpantus. Attīsti 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. 

• Iemācies jaunu burtu. Izdrukā un izkrāso to.  

 

 

 

• Noklausies stāstu, attīsti valodu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-2 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-2
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30.04.2020. 

• Iemācies jaunu burtu. Izdrukā to un izkrāso. 

 
 

 

• Noklausies stāstu, attīsti valodu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-3 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-3
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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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Idejas radošai darbībai:  
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Lasīšanai:                                  

                                               CKAЗКА „Как времена года поссорились” 

 

Когда-то времена года жили мирно. Приходило время, и они сменяли друг друга чётко по времени. Что случилось в природе? 

Всё перепуталось, времена года стали сварливыми, и, наконец, совсем рассорились, начали обвинять друг друга в 

нарушении природного графика, уличать в захвате времени.  

Началось всё с зимы. Она наступила так неожиданно! Мороз собрал все свои силы, которые копил почти девять месяцев и 

решил: «Пора показать свою мощь!». Стукнул о землю ледяным посохом и сковал её морозом сильным. Ещё только за 

середину ноября перевалило, а земля уже каменная. Заметалась Осень: «Я ещё не все листья с деревьев сняла, ещё не все 

поля подготовила и травку не всю высушила». А Морозу на помощь сама Зима спешит. Из рукавов снег сыплет, вьюгой воет, 

пургой метёт. Куда уж Осени с ними бороться! Не по-соседски поступили. Ушла Осень, спряталась, затаила обиду. Зима с 

Морозом хозяйничать начали: «Осень победили, а Весну совсем не пустим! Наша территория!» Успокоились, сидят, время 

подсчитывают. А Весна хитрая оказалась. Издалека начала. С начала февраля солнышко пригревать начало. Сосульки 

первыми заплакали. Жалуются Зиме с Морозом: «Кап – кап – кап». Слёзы крупные на землю падают. Первый струсил Мороз: 

«Подпортит Весна мне шубу, будет она вся в дырах, уйду–ка я лучше силы собирать!» А Зима не сдаётся. Наслала ветры 

сильные. Со страшной силищей они дуют, всё на пути своём сметают. А Зима из рукавов всё снег подсыпает. Только силы и 

запасы свои не рассчитала. Дождалась Весна, когда Зима пойдёт запасы пополнять, да и уговорила Солнышко посильнее 

погреть землю. Как потом Зима не старалась, ничего не смогла сделать. Потоками ручьи побежали, зажурчали, запели. 

Оттаяла земля. Травка зазеленела. Листочки на деревьях проклюнулись. И пошла Весна бушевать. Сады расцвели. 

Появились цветы на лужайках. Радуется Весна: «Я хозяйка! Что хочу, то и делаю!» Но тоже силы свои не рассчитала. Лето в 

цветочном венце и со зноем в кармане уже в мае начало теснить её: «Всех поджарю, траву спалю зноем, замету тополиным 
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пухом, раскрашу кожу загаром». У Весны силы на исходе, а Лето ещё совсем не истратило свои. И как давай всё греть. Земля 

даже трескаться начала. Трава полегла. Только ягоды тепла набрались, запаслись сладости, так и просятся в корзинку. 

Спешит Лето, знает, что Осень от обиды оправилась и постарается захватить его время. На плодовых деревьях завязь 

появилась. Зелёная, терпкая и кислая. Солнышко греет во всю силу. Плоды растут, наливаются соком. Не успело всё же Лето 

все свои планы исполнить. Осень пришла, даже не постучала. Косыми дождями зарядила. Ветрами подула. Листья с 

деревьев срывать начала, да на землю бросать. Боится, что Мороз опять рано придёт. Хитрее стала. Подметёт опавшие 

листья, да новую порцию сбросит. 

Смотрел на всё это Год, а он у всех времён главный, да решил, что негоже так соседям ссориться: «Что же вы времена 

добрые в плохие превращаетесь? Жить бы вам мирно, больше бы времени все вместе заработали. Торопитесь, торопитесь, 

а о качестве забыли. Ровно первого декабря Зима начинает править. Подготовит лёгким морозцем землю. Посыплет щедро 

снегом. Морозы постепенно начнут крепчать. Какая зима без сильных морозов? А потом постепенно будем готовиться к 

приходу Весны. Весна растопит снег на земле и на крышах. Чуть прогреет к приходу Лета. А уж Лето постарается. Всё 

вырастит к приходу Осени. И соберёт Осень урожай невиданный в корзины, кладовки и погреба. Всему должно быть своё 

время». 

Слушали Зима, Весна, Лето и Осень. Соглашались, не спорили. А каждое время года про себя думало: «Всё равно приду 

раньше назначенного срока. Если запоздаю, ещё хуже будет. Главное – больше времени захватить и тогда тебя дольше 

помнить будут». 

А помните, в этом году зима никак уходить не хотела? В марте были такие снегопады, да и морозы не отступали. Весне мало 

времени осталось. Если она затянется, то лето будет самым коротким и осень тоже. И опять наступит Зима. Ну как тут жить 

мирно? 
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Darba lapas: 
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Materiāli no mūzikas skolotājas: 
 
 

https://www.facebook.com/groups/2552265381690515/permalink/2553160618267658 
/https://www.facebook.com/608782896294202/posts/818866988619124/ 

 

https://www.facebook.com/groups/2552265381690515/permalink/2553160618267658%20/
https://www.facebook.com/groups/2552265381690515/permalink/2553160618267658%20/
https://www.facebook.com/608782896294202/posts/818866988619124/

