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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: 

Saklausa runā zināmus vārdus, vārdu savienojumus. 

Rīkojas atbilstoši saklausītajai informācijai (lūgumam, 

aicinājumam atnest, aiznest, uzlikt u. c.). 

 
    Matemātikas:  

  PRaktiski darbojas ar dažādiem priekšmetiem, izzinot 

priekšmetu pazīmes. 

                                             

    Sociālā un pilsoniskā:  

V Vēro cilvēkus saskarsmē. Atdarina labu rīcību, piemēram, 

palīdz citiem, dalās ar rotaļlietām. 

 
    Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā:  

K Klausās literāro tekstu (pasaku, dzejoli, lugu). Atbild uz 

jautājumiem par dzirdētā teksta saturu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikdienas situācijās nosauc priekšmetus, ar kuriem darbojas, 

dzīvniekus, kurus redz, un aicina izpildīt dažādas darbības. Piedāvā 

rotaļas un spēles, kurās jānosauc dzīvas būtnes, priekšmeti, darbības. 

 

 

Aicina sagrupēt pēc lieluma. 

 

 

 

 

 

Ar cieņu un vienlīdzīgi izturas pret visiem. Ikdienas situācijās pievērš 

bērna uzmanību labai un sliktai rīcībai saskarsmē ar citiem, komentē 

to. 
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    Dabaszinātņu:  

      Raksturo dabas parādības (stiprs vējš.....) 

 
 

 

    Tehnoloģiju:  

M Meklē risinājumus savas ieceres īstenošanai. Secīgi veic 

plānotos ieceres īstenošanas soļus, pakāpeniski nonāk līdz 

gala rezultātam. 

 

 

 
    Veselības un fiziskās aktivitātes: 

Ie  Iepazīst sava ķermeņa kustību spējas, priecājas par 

paveikto. 

 

 

 

 

 

 

Piedāvā klausīties pasaku, dzejoli vai lugu. Runā lieto dažādas runas 

intonācijas. 

 

 

Rosina vērot dabas parādības un to ietekmi uz apkārtējo vidi. 

 

 

 

 

Aicina atcerēties un pateikt, kādi drošības noteikumi jāievēro, 

strādājot ar izvēlētajiem materiāliem un darbarīkiem, piemēram, 

īlenu, šķērēm. 

 

 

Rosina izmēģināt dažādus šķēršļa pārvarēšanas veidus, apzinoties 

sava ķermeņa iespējas. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

 

 

  

Встану прямо, ноги шире 

Руки кверху потяну. 

Тишина во всей квартире – 

Нарушаю тишину. 

 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вслух приходится считать. 

Посмотрю по сторонам, 

Мама тут, а папа там. 

 

Вслух со мной они считают, 

Упражненья выполняют. 

Все здоровы, все в порядке 

Наклоняться нам не лень. 

Хорошо, когда с зарядки 

Начинаешь каждый день! 
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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. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZX_nxlm2A0s
https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA
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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. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk
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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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Materiāli no mūzikas skolotājas: 

 

https://youtu.be/jErdceGfht

M 

https://youtu.be/QrPYVmV

QWZ8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jErdceGfhtM
https://youtu.be/jErdceGfhtM
https://youtu.be/QrPYVmVQWZ8
https://youtu.be/QrPYVmVQWZ8
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Idejas radošai darbība
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Lasīšanai: 

Всему свой срок. 

«Зайчонок- настовичок в марте родился, когда еще земля в белых снегах лежала. 

Шубка у Зайчонка теплая. Молочко у Зайчихи сытное. Сидит Зайчонок под кустиком, круглыми глазами во все стороны поглядывает. Ничего, жить можно… 

Дни проходят. Растет Зайчонок. И скучно ему стало. 

— Что же, говорит он Зайчихе, — так всё время и будет? Под кустом сиди, на белый снег гляди, дожидайся, когда тебя молочком покормят? 

— Погоди, — Зайчиха говорит. – Всему свой срок. Скоро весна разыграется, будешь по зеленому лесу  бегать, сладкую травку зубрить. 

— А скоро это? 

— Скоро! 

Дни проходят. Солнышко пригревает, снег в лесу оседает, вокруг деревьев лужицы. 

Зайчонку не терпится: 

— Ну, где же лес зеленый, где травка сладкая? Не хочу больше ждать! 

— Погоди, — Зайчиха говорит. – Всему свой срок. 

Дни проходят. Снег в тает в лесу, капли щелкают, ручейки позванивают. 

Зайчонку невтерпеж: 

— Ну, где же лес-то зеленый? Где травка сладкая?! Не буду, не буду ждать больше! 

— Погоди,  — опять Зайчиха говорит. – Всему свой срок. 

Дни проходят. В лесу половодье, над сырой землей туманы стелются, в небе клики журавлиные слышны. 

— Ну,, — грустит Зайчонок, — видать это сказки – про зеленый лес да травку… Ничего этого не бывает на свете. И напрасно я ждал! 
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— А посмотри-ка! – Зайчиха говорит. – Оглянись! 

Оглянулся Зайчонок – и увидел на березе первые зеленые листики. Махонькие- махонькие! Посмотрел на землю — и увидел, как первый травинки 

проклюнулись. Тоненькие – тоненькие! 

И так-то обрадовался Зайчонок. Так-то развеселился! Прыгает на нескладных лапках своих, кричит: 

— Ага! Ага! Разгорелась весна! На деревьях листики зеленые! На земле травка сладенька! Вот хорошо! Вот славно! 

— Пришел срок твоей радости, — усмехается Зайчиха. 

— Да-а, — говорит Зайчонок,  — а долго-то как! Я весь изождался! Ждал-ждал, ждал- ждал… 

— А если бы не ждал, — говорит Зайчиха, — разве ты бы махонькому листочку, тоненькой травинке обрадовался?» 

 

 

 

 

 

       Весна пришла. 

По весне набухли почки 

И проклюнулись листочки. 

Посмотри на ветки клена – 

Сколько носиков зеленых! 

 

Два скворца 

Два скворца летели, 

На березку сели, 

Сели и запели, - 

Как они летели, как они спешили 

С берегов заморских 

В край родимый, милый 

К беленькой березке! 
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Putns dziedāja skaļi, 

Nebaidījās. 

Sirds tam bij’ vaļā, 

Jūtas izlauzās. 

Tas bija pavasarī. 

Tas ir pavasarī. 

 

 

 

Lai bij' labs, kas bij' labs, 

Pavasaris, tas bij' labs: 

Tas atnesa kokiem lapas, 

Zemei zaļu villainīti. 

 

 

Aiju, aiju, mazi bērni, 

Kad jūs lieli izaugsiet? 

– Pavasara saulītē, 

Kad pupiņas dārziņā, 

Kad pupiņas dārziņā, 

Kad odziņas mētriņās.
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Eksperimenti: 

 

Vienkārši un ātri eksperimenti, ko veikt mājās kopā ar bērniem. 

 

1. Pārbaudi balonu izturību 

Piepūt 4 vidēja izmēra balonus, uzliec tiem virsū plakanu virsmu (lielu virtuves dēlīti, paplāti vai ko līdzīgu) un kāp uz plakanās virsmas. Pārbaudi, cik lielu svaru tas 

spēj noturēt - vienu bērnu, divus bērnus vai pat pieaugušo :) 

Kāpēc baloni nepārsprāgst? Tāpēc, ka plakanais dēlītis izlīdzina spiedienu uz visu balona virsmu vienādi. Līdzīgi notiek ar slēpēm sniegā – tās ir garas un tāpēc tām 

ir liels virsmas laukums, tādēļ arī cilvēks neiegrimst sniegā. 

 

 

2. Eksperiments ar ledu un bļodiņu 

Uz galda virsmas (lai nesaslapinātu galdu, paklāj apakšā pārtikas plēvi vai ko līdzīgu) uzlej ūdeni tā, lai virsma ir mitra. Uz tās uzliec porcelāna vai metāla bļodiņu un 

tajā ieber ledu. Ledum pieber klāt sāli, lai ledus ātri kūst. Kad ledus ir izkusis, pamēģini pacelt bļodiņu! 

Tāds rezultāts sanāks tāpēc, ka ledus saņem siltumu no apakšā esošā ūdens un tādējādi ūdens atdziest līdz… Neteiksim kas sanāks, pamēģini pats! 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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• No Lego konstruktoriem būvējiet pasaku pasauli. Rotaļājoties izmantojiet arī mācību elementus, atkārtojot dažādas formas, krāsas un skaitīšanas pamatus. 

 

• Uztaisiet mini disenīti, kārtīgi izdejojoties pie mīļākajām dziesmām! 

 

• Izveidojiet savu zaļumu dārziņu – iestādiet sīpoliņus vai citus zaļumus, kurus var audzēt uz palodzes. 

 

• Izmantojot mājās atrodamos produktus, piemēram, mazos makaroniņus, zirnīšus, pupiņas, veidojiet kolāžas. 

 

• Pagatavojiet ģimenes pusdienas kopā – atvēli bērnam darbiņus, kas ir pa spēkam viņam pašam. Piemēram, saplucināt salātu lapas, samaisīt salātus, uzklāt 

galdu. 

 

•   Izveidojiet no plastilīna savu ģimenes prototipu.  

 

•   Saveriet no makaroniem krelles.  

 

•   Uztaisiet galda spēļu turnīru – Cirks, Riču Raču, Loto, atmiņas spēle.  
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Darba lapas: 
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