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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: “Pavasara stāsti”  

          Nedēļas temats: “Ceļam un būvējam”  

          Periods: 04.05.2020-08.05.2020 

 

Sasniedzamais rezultāts: plāno, maina un pilnveido savu ideju, lai to izmantotu rotaļdarbībā. 

• Bērni līdz 3 gadu vecumam: rotaļājas kopā ar vecāko bāli/māsu vai pieaugušo. Reizēm gatavs mainīt savu darbību, darīt citādāk, sekojot 

pieaugušā ieteikumam.  

• 4 gadus veci bērni: Patstāvīgi izvēlas un veic sevi interesējošu darbību. Vēlas uzlabot savu sniegumu, meklē pieaugušā atbalstu un 

jaunas idejas.  

• 5 un 6 gadus veci bērni: paskaidro darba vai rotaļas secību, skaidro kādu rezultātu vēlas sasniegt. Stāsta par saviem sasniegumiem, 

apzinās savas grūtības, izvēlas, pie kā piestrādās.   

Uzdevums: Izveidot sabiedrisko (nevis dzīvojamo) ēku pēc savas izvēles, iekārtot to rotaļām, izgatavot darbībai šajā ēkā nepieciešamos 

papildmateriālus. .nedēļas beigās pārrunāt, kā izdevās būvēšana - kas bija viegli, kādas grūtības bija jāpārvar un kā tas izdevās, ko turpinās 

mācīties. 

Nepieciešamie materiāli: materiāli būvniecībai un sabiedrisko ēku iekārtošanai, rakstīšanai, griešanai, līmēšanai, fotografēšanai. 

 

Ziņa bērnam (ko bērns sapratīs): gan bērni, gan pieaugušie ēkas būvē atbilstoši to izmantošanas mērķiem. 

 

Rosiniet bērnu veidot cita veida ēkas (nevis dzīvojamās), piemēram kafejnīcu, frizētavu, veselības centru vai doktorātu, veikalu. Šajās ēkās 

bērns sāks spēlēt lomu rotaļas. Ja jūsu ģimenē ir viens bērns, esiet gatavi iesaistīties lomu rotaļās. Iesaistoties rotaļā, rosiniet bērnu izmantot 

papildus prasmes, piemēram, izveidot izkārtni pie frizētavas, ieviest pierakstu kladi, restorānam sagatavot ēdienkarti, izveidot pirkumu sarakstu, 

lai dotos uz veikalu, izgatavot cenu zīmes un naudu. 
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Bērna darbības temata izziņai Ko bērns mācās* Pieaugušo atbalsts 

Mājas veidošana un pārveidošana: 

● papildus savas mājas pārveidošanai 

un uzlabošanai vai arī tās vietā 

iekārto cita veida ēkas vai vietas, uz 

kurieni doties no savas mājas, 

piemēram, restorānu, frizētavu, 

ārsta kabinetu, veikalu, muzeju vai 

kādu citu sabiedrisku ēku; 

● vecākie bērni iekārto izveidoto 

sabiedrisko ēku/ vietu ar paša 

gatavotiem vai mājās sameklētiem 

papildmateriāliem, piemēram, 

tirdzniecības precēm, ārsta 

piederumiem; 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● vārdiski vai ar darbību vērsties pie 

citiem, lai izteiktu savu vajadzību 

(valodu m.j.); 

● darboties kopā ar citiem 

(sociālā un pilsoniskā m.j.). 

4 un 5 gadus veci bērni: 

● uzklausīt citus, iesaistīties sarunā 

(valodu m.j.); 

● iztēloties sev zināmās sabiedriskās 

vietas un profesijas (sociālā un 

pilsoniskā m.j.); 
● attēlot sev zināmus cilvēku 

paradumus 

● Pārrunā ar bērnu, ka šajā laikā 

nedrīkst doties tur, kur ir daudz citi 

cilvēki, tādēļ bērns var izveidot pašu 

mājā kādu no sabiedriskajām vietām, 

kuras var apmeklēt gan pats, gan citi 

ģimenes locekļi. 

● Jaunākiem bērniem ierosina un 

palīdz izveidot kādu no vietām, 

kuras ģimene pirms ārkārtas 

situācijas iestāšanās apmeklējusi. 

● Vecākiem bērniem jautā par vietām, 

kuras bērni gribētu apmeklēt vai 

kuras bērnam 

● vienatnē vai kopā ar citiem ģimenes 

locekļiem lomu spēlēs iztēlojas, ka 

strādā vai apmeklē izveidoto 

sabiedrisko vietu. 

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

● lietot runas intonācijas, paust 

emocijas atbilstoši izspēlētajai 

saziņas situācijai (valodu m.j.); 

● piedalīties sarunā, nepārtraucot 

runātāju (valodu m.j.); 

● stāstīt par sev zināmām sabiedriskām 

vietām un profesijām (sociālā un 

pilsoniskā); 

● nosaukt savas un citu emocijas  

patika apmeklēt pirms ārkārtas 

situācijas. 

● Piedalās lomu spēlēs kopā ar 

bērnu, piemēram, dodas 

iepirkties uz bērna veikalu, 

ļauj, lai bērns veido matu 

sakārtojumu frizētāvā. 

● Atbalsta ilgstošu (vairākas dienas, 

iespējams, pat nedēļu vai vairāk) 

bērna rotaļāšanos izveidotajā 

sabiedriskajā vietā, ierosina izveidot 

citu sabiedrisko vietu tad, ja bērnam 

zūd interese rotaļāties. 
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Refleksija, pārdomas par padarīto 

un par izaugsmes mērķiem 

● izskata savu ‘’arhitekta portfolio’’, 

fotogrāfijas vai darbu kolekciju un 

stāsta par to, kas vislabāk padevās 

būvējot ēkas; 

● stāsta par grūtībām un kopā ar 

pieaugušo domā, ko varētu 

darīt/vingrināt, lai nākamreiz 

veiktos labāk. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● apklust un pievēršas jautātājam 

(valodu m.j.); 

● atbild uz jautājumu ar darbību vai 

dažiem vārdiem (valodu m.j.). 

4 un 5 gadus veci bērni: 

● atbild uz jautājumiem, iesaistās 

sarunā (valodu m.j.); 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● stāsta par savu pieredzi, 

darbiem, tos izvērtē (valodu 

m.j.); 

● piedalās sarunā, izsaka domas 

(valodu m.j.) 

● Aicina bērnu izskatīt 4 nedēļās 

padarīto, uzzīmēto, nofotografēto, 

lai rosinātu pārdomāt veiksmes un 

izaicinājumus. 

● Atbalsta bērnu, konkrēti norādot 

uz to, kādu prasmi bērns jau labi 

apguvis, piemēram, ‘’Tev bija 

daudz ideju, kādas ēkas būvēt.’’ 

● Virza bērna refleksiju tā, lai izdotos 

saskatīt arī grūtības un kādu prasmi 

nepieciešams attīstīt, piemēram, 

‘’Es novēroju, ka tev reizēm 

pietrūka pacietība pabeigt savu 

ideju īstenot līdz galam - atceries to 

kafejnīcas jumtu! Nākamreiz 

atceries, ka tad, kad tu piekūsti vai 

tev apnīk, tu vari atpūsties, palasīt, 

parotaļāties ar kaut ko citu un pēc 

laika atgriezties pie iesāktā darba.’’ 

 

* Bērns turpina attīstīt pirmās un otrās nedēļas plānos nosauktās prasmes. Šajā plānā minētas prasmes, kuras bērns sāk pilnveidot 

iesaistoties šo nedēļu mācību darbībās. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

 

Tālu tālu saule lec 

Tālu tālu tu un es 

Lai gan tālu tu un es 

Tomēr mīlu tevi es! 

 

Lai var saule smaidot sacīt - 

Bērnam agri vaļā acis! 

Lai ir diena gara, gara, 

Man daudz darbu jāpadara! 
 

 

 
Все ли вы по утрам делаете зарядку? Давайте сделаем вместе её. 

Солнце глянуло в кроватку, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Наклониться — три, четыре. 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку. 

Все мы делаем зарядку. 

. (Дети делают те движения, о которых говорится в стихотворении) 
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Saulīte jau logā 

 

Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 
laiks ir atmosties (berzējam acis) 
skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 
strautā mazgāties! (mazgājamies) 
Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 
aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 
buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 

 
 

 
 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga
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  Idejas radošai darbībai. 
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Lasīšanai:                   

              Читать сказку Теремок: 
Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить. 
 
Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
— Я, мышка-норушка! А ты кто? 
— А я лягушка-квакушка. 
— Иди ко мне жить! Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем жить. 
 
Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
— Я, мышка-норушка! 
— Я, лягушка-квакушка! 
— А ты кто? 
— А я зайчик-побегайчик. 
— Иди к нам жить! Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить. 
 
Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
— Я, мышка-норушка. 
— Я, лягушка-квакушка. 
— Я, зайчик-побегайчик. 
— А ты кто? 
— А я лисичка-сестричка. 
— Иди к нам жить! Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. 
 
Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
— Я, мышка-норушка. 
— Я, лягушка-квакушка. 
— Я, зайчик-побегайчик. 
— Я, лисичка-сестричка. 
— А ты кто? 
— А я волчок-серый бочок. 
— Иди к нам жить! 
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Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, песни поют. 
Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
— Я, мышка-норушка. 
— Я, лягушка-квакушка. 
— Я, зайчик-побегайчик. 
— Я, лисичка-сестричка. 
— Я, волчок-серый бочок. 
— А ты кто? 
— А я медведь косолапый. 
— Иди к нам жить! 
 
Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог влезть и говорит: 
— А я лучше у вас на крыше буду жить. 
— Да ты нас раздавишь. 
— Нет, не раздавлю. 
— Ну так полезай! Влез медведь на крышу и только уселся — трах! — развалился теремок. 
 
Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-
сестричка, волчок-серый бочок — все целы и невредимы. 
 
Принялись они бревна носить, доски пилить — новый теремок строить. 
Лучше прежнего выстроили! 

 

 

 Pasaka par prieku. 

Reiz dzīvoja trīs draugi – zeme, kurai vārds bij Māra, mēnestiņš ar vārdu Matīss un saulīte ar vārdu Maija.  

Reti gan sanāca draugiem tikties, jo katram savs darbiņš darāms. Brīvdienās visi saskrien kopā un pārrunā, kā nu kuram pa nedēļu gājis, ko kurš darījis, ko sastrādājis. 

Pirmā runu iesāka – zemīte Māra : „Zināt, draugi, katra diena man kā svētki !!! Iepazīstu tik daudz cilvēku, kuri risina savstarpējas problēmas. Un tie neskaitāmie 

meži, kuri jāuzrauga, bet tās upes un krāšņie okeāni ! Darba daudz," saka Māra, "bet sirdī tik līksmi un jauki, ka gribas diet. Gribas palīdzēt te zvēriņam, te kukainim. 

Nav jau viegls darbiņš izraudzīt zemīti."  
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Pēkšņi mēnestiņš Matīss iejaucas : "Jā! Jā! Man arī tīk palīdzēt ! Esmu radis naktīs, kad visa zemīte un pasaule guļ, dziedāt šūpuļa dziesmu un ieajāt visus. Rūpējos, 

lai visi atpūšas pēc darba un gatavojas jaunai dienai. Tas ir tik brīnišķīgi”, samulst Matīss. Bet arī saulītei Maijai ir kas sakāms : „Cik gan es esmu priecīga, ka spēju 

katru rītu modināt pilnīgi visus – gan ļautiņus, gan kustoņus, gan jebkuru citu. Es iespīdu katrā lodziņā un noraušu pa kādai asarai, un jautri rotaļājos pa ūdens virsmu, 

un lieku smaidīt .”  

Tā, draugiem runājot, ātri paiet diena un katram jāsteidz darīt savi darbiņi. Galvenais ir tas, ka katrs no draugiem ar prieku uztver savu darbu, viņiem ir arī prieciņš 

dalīties tajā vienam ar otru.  

Есть у каждого свой дом: 

В будке дремлет пёсик Том, 

Спит в курятнике наседка, 

В норке – мышь, её соседка. 

Вот квадратик, треугольник, 

Получился целый домик! 

Мы в него кота поселим, 

Вот ему будет веселье! 

Вот цветок на подоконник, 

Чайный столик на балконе. 

Рядом с домиком-гараж, 

Будочка и песик наш. 
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Eksperimenti: 

 

Mirguļojošais vulkāns 

Sajauc kopā etiķi, dzeramo sodu un gliterus (spīdumiņus) pudelē, lai redzētu spīdīgu vulkāna izvirdumu! Sāc ar sodu, tad pievieno spīdumus, sakrati, lai abi samaisās 

un tad pa virsu uzlej etiķi. Lai neradītu pārāk lielu šmuci, pudeli novieto vai nu ārpus telpām, vai zem pudeles paliec bļodu vai tai līdzīgu trauku, lai putas sakrātos tur. 

 
 
 
 
 
 

• Что притягивает магнит. 

На поднос кладут большой магнит и ставят корзину с металлическими и неметаллическими предметами. 

Взрослый берёт магнит и проверяет, что он притянет. Начинают с металлического предмета: его подносят к магниту, он притягивается, его откладывают в 

сторону. Берут неметаллическую вещь: она не притягивается, её откладывают в другую сторону. Затем малышу предлагают сортировать самостоятельно. 

Дети постарше могут сделать вывод, что магнит притягивает металл. 
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• Плавает или тонет. 

На поднос ставят коробку с 12 предметами, половина из которых тонет, половина — плавает, миску и кувшин с водой. 

Миску наполните водой. Возьмите вещь из коробки, назовите, рассмотрите с ребёнком. Обсудите, какая она: большая или маленькая, тяжёлая или лёгкая. 

Аккуратно опустите предмет в жидкость, чтобы проверить, плавает он или тонет. В зависимости от результата отложите его в сторону. Теперь поступите 

так же с «контрастной» вещью и отложите в другую сторону. Таким образом рассортируйте всё содержимое коробки, предлагая малышу заранее угадать, 

утонет ли тот или иной предмет. В конце спросите, почему одни вещи тонут, а другие остаются на плаву. Подведите к выводу, что важен материал. 

Можно проделать это упражнение с пластилином: в виде шара он утонет, а пластилиновая лепёшка будет держаться на плаву. Вывод: форма тоже важна. 

https://mchildren.ru/wp-content/uploads/2017/11/Plavaet-ili-tonet.jpg
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• Смешивание цветов. 

 

 

https://mchildren.ru/wp-content/uploads/2017/11/Smeshivanie-tsvetov.jpg
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Потребуются шесть маленьких стаканчиков, вода, пипетка, синяя, жёлтая и красная краска, палочки для перемешивания. 

Налейте немного воды в стаканчик, капните несколько капель синей краски, перемешайте. Повторите с другими двумя стаканчиками, в один капнув 

жёлтую, а в другой — красную краску. 

Возьмите стаканчик с синей жидкостью и перелейте часть в пустой, другую часть перелейте из стаканчика с жёлтой. Перемешайте и создайте таким 

образом зелёный цвет. Повторите с жёлтым и красным, а после — с красным и синим. 

Предложите детям фиксировать результаты эксперимента на бумаге. Изобразите на листе три кружка: два рядом — это смешиваемые краски, один под 

ними — результат. 
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Idejas laika pavadīšanai: 

 

 
 

Посадите цветы 

Полезный и дешевый способ. К тому же, на дворе весна, а это самое благоприятное время заняться рассадой. Вместо цветов можно посадить зелень или 

овощи. Для этого понадобятся только горшочек, семена и мешочек с землей. 

 
 

Играйте в настольные игры 

Подобное времяпровождение поможет не только спастись от скуки, но и сплотит вас с близкими. Только важно выбрать игру, которая будет интересна 

и полезна всем членам семьи. 

 

 

Займитесь изготовлением игрушек 

Если в вашем доме есть пара ненужных коробок, то сделайте из них костюм робота для своего сына. И для себя. Поиграйте вместе в героев из его 

любимых мультфильмов. 

С девочками можно заняться шитьем кукол из небольших лоскутков ткани. Придумайте им историю, имена и постойте игрушечный дом из всего, что 

попадется под рукой. 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 
 
 
  
  



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Darba lapas: 
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