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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
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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. 

 
Vēro,kā pieaugušais lasa.Darbojas ar grāmatu(šķir 

lapas,vēro attēlus). 

Klausās tekstus (pasaka,stāsts,tautasdziesma, 

skaitāmpants).  

Vēro dabā dažādas dabas parādības 

Izrāda prieku par kustību aktivitātēm telpās,arā:soļo, 

skrien,rāpo,lec. 

Kopā ar skolotāju rada izstrādājumu. 

Vingr.pielīmet figuriņas. Burza papīru 

plaukstās,pirkstos,izveidojot sev vēlamu formu. 

Velt plastilīnu , izveltnējot apaļas un garenas formas. 

Piedalās pieaugušā organizētās rotaļu darbībās. 

Darbojas ar priekšmetiem,novieto tos noteiktā vietā. 

Atrod noteikta skaita priekšmetus.Nosauc priekšmetu 

skaitu . 

 

 

 

Runā ar bērnu, jautā, atbild, stāsta.  

Gaida bērna atbildi, uzslavē 

Darbojas kopa ar bērnu,demonstrē tehniskos paņēmienus,darbību 

secību. 

Spēlējas kopā ar bērnu . 

Rosina vērot dabas parādības un jautā par novēroto 

Rosina bērnu līdzdarboties un palīdz, ja nepieciešams. 

Atbalsta bērna iniciatīvu kustēties telpā un ārā. 

Aicina ņemt un nosaukt noteikta skaita priekšmetus. 

Aicina atnest vai nolikt kādu priekšmetu,nosaucot tā atrašanās vietu 

attiecībā pret citu priekšmetu 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

 

 

 

No mūzikas skolotājas: 

1.https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28 –СОЛНЫШКО И ДОЖДИК (солнышко свети детки гуляют, начинается дождик убегают  под зонтик ) 
2.https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 – танец Маленьких 
3.https://www.youtube.com/watch?v=hvXMq5YFrSw –Вот как солнышко встаёт 

  
 
Вот как солнышко встает, 
 Выше, выше, выше! (Медленно поднимают руки вверх)  
К ночи солнышко зайдет,  
Ниже, ниже, ниже. (Медленно опускают руки)  
Хорошо, хорошо, Солнышко смеется, («Фонарики») 
 А под солнышком всем, Весело поется. (Хлопают в ладоши)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=hvXMq5YFrSw
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Dzejolīši rīta rosmei. 

 
Labrīt tev, (norāda ar abām rokām uz citiem) 

Labrīt man, (norāda ar abām rokām uz sevi) 

Labrīt manam kaimiņam! (paklana ar galvu pa labi, pa kreisi) 

 

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) 
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 

 

20.04.2020. 

• Video materiāls satur piedāvājumus kā nodarbināt bērnus mājās: https://www.youtube.com/watch?v=0d_eC_CWg58  

 

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

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0d_eC_CWg58
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21.04.2020. 

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

 

• Uz lapas uzzlīmē savu māju, vai dzīvokli un mēbeļu izkārtojumu. Izklāsti to visu uz lapas. Mācies jaunas mēbeļu un istabu nosaukumus.  

-Vannas istaba 

-Tualete 

-Virtuve 

-Guļamistaba 

-Dīvāns 

-Ledusskapis 

-Skapis 

-Krēsls 

-Gulta 

-Galds 

 

 

 

22.04.2020. 

• Klausies skaitām pantus un dziedi līdzi: https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA  

• Izveido sev putnu vērošanas dienu.  

Tev vajadzēs izveidot putnu vērošanas tālskati: 

 
 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kada-krasa-ir-sirsnina
https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA
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Pastaigas laikā vēro putnus un mācies to nosaukumus. Iemācies atpazīt: 

-Vārnu 

-Balodi 

-Gulbi 

-Vistu 

 

 

23.04.2020. 

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

 

• Vārdu drošs un nedrošs apgūšana. https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html  

 

Aplūko augstāk piedāvātos attēlus un pārrunā ar vecakiem, kas ir drošs un kas nedrošs norādītajās vietās un attēlotajās situācijās. Mēģini iegaumēt un iemācīties 

izrunāt vārdus drošs un nedrošs. 

 

 

24.04.2020. 

• Bērnu nodarbināšanai mājās izmanto doto materiālu : 

http://www.kidi.lv/ 

 

• Aplūko pārtikas produktus un nosauc to nosaukumus. Parādi kas tev garšo un kas negaršo. Savieno veselīgos produktus ar veselīgu un priecīgu zobu un 

neveselīgos ar slimu zobu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html
http://www.kidi.lv/
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai: 

 

Под грибом 

                                                     
 

                                                     Как-то раз застал Муравья сильный дождь. 

                                                     Куда спрятаться? 

Увидел Муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под его шляпкой. 

                                                   Сидит под грибом - дождь пережидает 

                                                    А дождь идёт всё сильнее и сильнее… 

   

javascript:;
javascript:;
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 Ползёт к грибу мокрая Бабочка:  

                    - Муравей, Муравей, пусти меня под грибок!  

 Промокла я - лететь не могу!  

                                                                                                         - Куда же я пущу тебя? - говорит Муравей.  

- Я один тут кое-как уместился.  

   

    - Ничего! В тесноте, да не в обиде.  

   

          Пустил Муравей Бабочку под грибок.  

 

   А дождь ещё сильнее идёт…  

 

javascript:;
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Бежит мимо Мышка:  

 

   

   

 - Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьём течёт.  

   

                                                                                         - Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет.  

   

                                                                                         - Потеснитесь немножко!  

 

 

javascript:;
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  Потеснились - пустили Мышку под грибок.  

   

А дождь всё льёт и не перестаёт…  

 

  Мимо гриба Воробей скачет и плачет:  

javascript:;
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 - Намокли пёрышки, устали крылышки! Пустите меня под грибок обсохнуть, отдохнуть, дождик переждать!  

   - Тут места нет.  

                          - Подвиньтесь, пожалуйста!  

   - Ладно.  

 

 

javascript:;
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  Подвинулись - нашлось Воробью место.  

                                                                                                   А тут Заяц на полянку выскочил, увидел гриб 

javascript:;
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   - Спрячьте, — кричит, — спасите! За мной Лиса  гонится!..  

   - Жалко Зайца, — говорит Муравей. — Давайте ещё  потеснимся.  

 

 

javascript:;
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  Только спрятали Зайца - Лиса прибежала.  

javascript:;
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                                      - Зайца не видели? — спрашивает. 

- Не видели. 

                                      Подошла Лиса поближе, понюхала: 

                   - Не тут ли он спрятался? 

                                                                                                                         - Где ему тут спрятаться! 

                                                                                                                         Махнула Лиса хвостом и ушла. 

   

javascript:;
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К тому времени дождик прошёл - солнышко выглянуло. 

                                                                                     Вылезли все из-под гриба - радуются. 

                                                                                    Муравей задумался и говорит: 

                                                                 - Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно  было, а теперь всем пятерым место нашлось! 

                                                                                   - Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! - засмеялся кто-то. 

       Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и  хохочет: 

- Эх, вы! Гриб-то… 

Не досказала и ускакала. 

javascript:;
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Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, а потом и пятерым место нашлось. 

А вы догадались? 

 
 

javascript:;
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Eksperimenti: 

 

 

 

Тема 
Вопросы к 

детям 
Ход эксперимента Игра Выводы 

Вода-

зеркало 

Что мы 

используем, 

чтобы 

поддерживать 

опрятный 

внешний вид? 

Что может 

заменить 

зеркало? 

Почему 

предметы 

отражаются в 

воде? 

 

Поднести  к большой емкости с 

водой куклу (дети видят ее 

отражение) и объяснить: вода 

позволяет видеть предметы, так как 

она прозрачная. 

Ребята по очереди заглядывают в 

емкость с водой, изображая разные 

эмоции  

Вода способна отражать 

предметы подобно зеркалу  
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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