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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. 
 

Mācību jomas: 

 

 

    Valoda: Klausās tekstu, atbild uz jautājumiem pēc tā.  

 
 
 

 

 

    Matemātikas: Veidojot radošos darbus, saredz dažādas 

variācijas, kā var salikt krāsas sakārtojumu. (piem.pa 2 

dzelteni)  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Uzdod bērnam jautājumus par izlasīto pasaku. Izrunā, paskaidro, 

atrod kopīgas atbildes.  

 

 

 

 

 

 

Palīdz ieteikt variantus. 
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SoSociālā un pilsoniskā: Stāsta kā jāuzvedas dabā, kā bērns 

var palīdzēt dabai izskatīties košākai. 

 

 

 

 

    Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā:  Sadarbojas 

ar vecākiem, izstāsta savas radošās darbības gaitu. Attēlo 

savu apkārtni.  

 

 

 
 

    Dabaszinātņu:  Izpēta tuvākās apkārtnes īpašas parādības. 

 

 

 

 

    Tehnoloģiju: Uzbūvē sapņu māju no spilveniem, vai 

kādiem citiem parocīgiem materiāliem. 

 

 

 

    Veselības un fiziskās aktivitātes: Pēc jogas kustībām, 

bērns stāsta par savām izjūtām. Kas patika, kas bija grūti, 

par nogurumu vai možumu.  

 

 

 

 

Parāda attēlus ar skaistām dabas ainavām. Mudina mīlēt savu 

apkārtni. 

 

 

 

 

Uzmanīgi klausās, uzmundrina, dod padomu. 

 

 

 

 

 

Uzmundrina, iesaka. Veic pierakstus, tad kkopīgi attēlo.  

 

 

 

 

 

Uzmudrina, palīdz celšanā, piedāvā celtniecības materiālus.  

 

 

 

 

Interesējas par bērna stāvokli, piedāvā padzert ūdeni un atpūsties.  

Paliela, kāds bērns ir centīgs un liels malacis! 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

 
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) 

 

Tik - tak, tik - tak! 

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

 

Labrīt! 

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). 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289469/tik---tak-tik---tak
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Idejas radošai darbībai:  
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Lasīšanai: 

 

Lapsa un Lakstīgala. 

Lapsa grib lakstīgalu noķert un tādēļ saka:«Ūja! Kur tu vareni dziedi, tīri sirds sāk kūsāt. Nāc, lai tevi par tādu varenu balsi apkampju un skūpstu.» Nabadzīte, lapsas 

viltību nepazīdama, iet arī, bet šī, lakstīgalu nagos dabūjūse, saka: «Nu man gards kumoss. Esmu ēdūse gan visādas gaļas, bet tavu gaļu ēdīšu pirmo reizi savā mūžā.» 

   Lakstīgala nu paredz nāvi priekš acīm, un tādēļ tā ātri apķer, sacīdama: «Vai nu tik garda būšu, nezinu, tik teikšu to, ko esmu piedzīvojūse un pate savām acīm 

redzējūse. Skat, kūmiņ, pērn vilks, tavs krusttēvs, noķēra manu māsas dēlu, un ko viņš atrada: gaļa tik liesa un negaršīga, ka nekur likt. Ko tur teikt, mēs ar to mūžīgu 

dziedāšanu no dziedamies, ka kauli un āda vien. Tādēļ, ja gribi patiesi labu kumosu dabūt, pabaro mani līdz rītam ratu rumbā, jo darva mūsu mīļākā barība no laika 

gala.» 

   Lapsa ļaujas ieteikties un dara, kā mācīts. Bet lakstīgala, kamēr lapsa vienā rumbas galā gaida, spurr! otrā rumbas galā un apdzied pievilto tik zobgalīgi, ka šī no 

dusmām drīz vienā galā, drīz otrā. Bet ķer nu čigānu krūmos! Spurr! atkal, un lakstīgala jau eglē. 

 

 

Ripulis 

Rociņas sadotas, 

Kājiņas atspriestas, — 

Griežat nu ripuli 

Kā ratu riteni! 

 

Trīs reiz šurp, 

Un trīs reiz turp, — 

Vairāk neiet 

It ne kurp. 

 

Brālītis un nazītis 

Mazo brālīti, 

Ņem, ņem nazīti, 
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Griez, griez maizīti, 

 

Sargi, sargi īkšķīti! 

— Au, au, au! 

— Vai iegriezi jau? 

 

VĀVERĪTE 

  

Vāverīte, kuplastīte, 

No zariņa zariņā - 

Jo zariņi šūpojās, 

Jo astīte svārstījās. 

Visi tavi sīki bērni 

Pa kokiem kāpelēja - 

Kas man deva kāpelēt? 

«Gan es tevim parādīšu!» 

Šis domāja kāpelēt 

Nātnajām biksītēm? 

Lai tev šūda ādas bikses, 

Gan tad kāpsi debesīs. 
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Eksperimenti: 

 

 
 
 
Krāsains pārsteigums: https://www.pinterest.com/pin/104990235050633414/ 

Nepieciešams:  

• Papīra dvieļi 

• Flomāsteri 

• Ūdens 

• Trauks 

• Pulvizators 

 

https://www.pinterest.com/pin/104990235050633414/
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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