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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://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
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           https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te 

 

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. 

• Bērnilīdz3gaduvecumam:rotaļājaskopāarvecākobāli/māsuvaipieaugušo.Reizēmgatavsmainītsavudarbību, 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 kāpiestrādās. 

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 

bērnssāksspēlētlomurotaļas.Jajūsuģimenēirviensbērns,esietgataviiesaistītieslomurotaļās.Iesaistotiesrotaļā,rosinietbērnuizmantotpapilduspras

mes, 

piemēram,izveidotizkārtnipiefrizētavas,ieviestpierakstukladi,restorānamsagatavotēdienkarti,izveidotpirkumusarakstu,laidotosuzveikalu,izgat

avotcenu zīmes un naudu. 

 

https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te
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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 

(valodum.j.); 

● darboties kopā ar citiem 

(sociālā un pilsoniskām.j.). 

4 un 5 gadus veci bērni: 

● uzklausīt citus, iesaistīties sarunā 

(valodu m.j.); 

● iztēloties sev zināmās sabiedriskās 

vietas un profesijas (sociālā un 

pilsoniskām.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 (valodum.j.); 

● piedalīties sarunā, nepārtraucot 

runātāju (valodum.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 

sakārto jumufrizētāvā. 

● Atbalsta ilgstošu (vairākas dienas, 

iespējams, pat nedēļu vai vairāk) 

bērna rotaļāšanos izveidotajā 

sabiedriskajā vietā, ierosina izveidot 

citu sabiedrisko vietu tad, ja bērnam 
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zūd interese rotaļāties. 

 

Refleksija, pārdomas par padarīto 

un par izaugsmes mērķiem 

● izskata savu ‘’arhitekta portfolio’’, 

fotogrāfijas vai darbu kolekciju un 

stāsta par to, kas vislabāk padevās 

būvējotēkas; 

● stāsta par grūtībām un kopā ar 

pieaugušo domā, ko varētu 

darīt/vingrināt, lai nākamreiz 

veiktoslabāk. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● apklust un pievēršas jautātājam 

(valodu m.j.); 

● atbild uz jautājumu ar darbību vai 

dažiem vārdiem (valodum.j.). 

4 un 5 gadus vecibērni: 

● atbild uz jautājumiem, iesaistās 

sarunā (valodum.j.); 
5 un 6 gadus vecibērni: 

● stāsta par savu pieredzi, 

darbiem, tos izvērtē 

(valodum.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 iesāktādarba.’’ 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

* 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. 

 

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! (pieliekamplaukstas pie sirds) 

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

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidošigrozāmrādītājpirkstu) 

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

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

(J. Bērziņa) 

 

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) 

 

  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/289469/tik---tak-tik---tak
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: 

Kādam vīram bija ēzelis, kurš ilgus gadus neapnicis bija nēsājis labības maisus uz dzirnavām, bet vecumā viņa spēki sāka izsīkt un viņš vairs nebija noderīgs grū-

tajam darbam. Vīrs tagad sāka domāt, kā ietaupīt to barību, ko apēda ēzelis. Ēzelis nomanīja, ka vairs nebūs labi, tādēļ aizbēga no vīra un devās prom uz Brēmeni, 

kur viņš cerēja kļūt par pilsētas muzikantu. Gājis kādu gabaliņu, viņš redzēja ceļmalā guļam medību suni, kas smagi elpoja un bija galīgi nokusis.  

- Ko tu tā els, Pakan? — ēzelis prasīja.  

- Ak, esmu kļuvis vecs un topu ar katru dienu nespēcīgāks, — suns atteica, - medībās vairs nevaru tik žigli paskriet, tādēļ mans ungs mani gribēja nosist. Tik tikko 

paguvu no viņa aizmukt. Nezinu, kā tagad nopelnīšu sev maizi.  

-Vai zini ko? - ēzelis ieteicās. — Es dodos uz Brēmeni, lai kļūtu par pilsētas muzikantu, nāc man līdzi par palīgu. Es spēlēšu cītaru, bet tu sitīsi bungas.  

Suns bija ar mieru, un viņi abi gāja tālāk. Vēl pēc kāda laiciņa viņi sastapa ceļmalā kaķi, tas tupēja pavisam saviebies.  

- Kas tad tev, ņurrātāj, noticies, ka esi tik bēdīgs? - ēzelis prasīja.  

- Kas tur par prieku, ja pavisam vairs neveicas! — kaķis atbildēja. — Tā kā esmu vecs, mani zobi kļuvuši trulāki un man pašam vairāk pa prātam sēdēt aizkrāsnē un 

ņurrāt nekā skraidīt pakaļ pelēm. Saimniece mani gribēja noslīcināt, es izspruku no viņas nagiem, bet nu pats nezinu, ko iesākt, kā pelnīt sev pārtiku?  

- Nāc mums līdzi uz Brēmeni, tu taču proti spēlēt naktsmūziku, salīgsim tur par pilsētas muzikantiem.  

Kaķim šis padoms patika, un viņš gāja līdzi. Pēc tam visi trīs bēgļi gāja garām kādām mājām, kur uz vārtiem tupēja gailis un dziedāja pilnā kaklā.  

- Tu jau aizbļausi visiem ausis, — teica ēzelis, - kas tev noticis?  

- Dziedādams es esot vēstījis jauku laiku, — gailis stāstīja, — saimniece tāpēc bija stājusies pie veļas mazgāšanas, bet nu nevar izžāvēt un dusmojas. Rīt, 

svētdienā, viņai būs viesi, tādēļ likusi ķēkšai mani nokaut un izvārīt zupā. Bet man vēl negribas zaudēt savu galvu, tādēļ arī pirms nāves vēl kliedzu, cik spēju.  

- Ko tu, sarkanseksti, te par niekiem klaigā! - teica ēzelis. - Nāc labāk mums līdzi uz Brēmeni, tur tev klāsies labāk nekā zupas katlā. Tev ir laba balss, tādēļ mums 

visiem izkopā iznāks ļoti jauka muzicēšana.  

Gailim patika šāds priekšlikums, un viņi visi četri kopīgi gāja tālāk.  

Bet vienā dienā Brēmene nebija sasniedzama. Pret vakaru draugi nonāca mežā, kur viņiem nācās pārnakšņot. Ēzelis ar suni nometās pie kāda liela koka, kaķis 

ielīda zaros, bet gailis uzlaidās pašā koka galotnē, jo tur bija visdrošāk. Bet pirms aizmigšanas viņš pēc veca paraduma palūkojās vēl visapkārt. Gailim likās, ka tepat 

netālu deg uguns, tādēļ viņš uzsauca saviem biedriem, ka tepat tuvumā esot kādas mājas, kur logā spīdot svece.  

- Tad jau mums jādodas uz turieni, jo te nav visai teicama naktsguļa, - ēzelis teica.  
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Suns arī bija ar mieru. Tur visādā ziņā dabūšot kādu kaulu vai atradīšot pat kumosiņu gaļas. Tādēļ visi devās uz to pusi, kur spīdēja uguntiņa. Uguntiņa kļuva arvien 

gaišāka, arvien lielāka. Beidzot viņi nonāca pie spilgti apgaismotas laupītāju mājas. Ēzelis, kā lielākais, piegāja pie loga vistuvāk un ieskatījās iekšā.  

- Ko tu tur redzi, pelēci? — gailis prasīja.  

- Ko es redzu? — pārjautāja ēzelis. — Es redzu apklātu galdu, kas apkrauts visādiem ēdieniem un dzērieniem. Un laupītāji sēž visapkārt un mielojas.  

- Mums arī derētu krietnas vakariņas, — gailis noteica.  

- Jā, nebūtu peļami pamieloties tur viņu vietā, - ēzelis atteica.  

Biedri savā starpā apspriedās, ko iesākt, lai izdzītu no mājiņas laupītājus. Beidzot viņi nosprieda, ka ēzelis pacelšoties pie loga uz pakaļkājām, suns uzlēkšot ēzelim 

mugurā, kaķis uzrāpšoties virsū sunim, bet gailis uzlaidīšoties uz kaķa galvas. Kad visi tā bija sastājušies, pēc dotās zīmes viņi reizē iesāka muzicēt: ēzelis bļāva, 

suns rēja, kaķis ņaudēja, gailis dziedāja. Izsituši logu, viņi metās istabā.  

Laupītāji briesmīgi izbijās no trakā trokšņa, pielēca kājās un aizbēga uz mežu. Bet mūsu četri draugi apsēdās pie galda, ņēmās mieloties un ēst, it kā būtu 

badojušies veselu mēnesi.  

Paēduši krietnas vakariņas, muzikanti nodzēsa ugunis un sameklēja guļasvietas, kā jau katrs bija pieradis. Ēzelis nolikās uz saslaukām, suns aizdurvē, kaķis 

saritinājās pie pavarda siltajiem pelniem, bet gailis uzlaidās uz plauktiņa. Visi no tālā ceļa bija krietni noguruši un tādēļ drīz vien aizmiga.  

Kad pusnakts bija pagājusi, laupītāji no tālienes sāka skatīties uz savu māju un neredzēja vairs uguni. Viss likās klusu, tādēļ laupītāju virsnieks teica:  

- Mums nevajadzēja tik muļķīgi bēgt.  

Viņš lika vienam no laupītājiem aiziet un izzināt, vai tur vēl kāds atrodas. Atsūtītais ārpusē paklausījās, bet viss bija klusu. Viņš iegāja virtuvē aizdedzināt uguni. 

Ieraudzījis kaķa zvērojošās acis, laupītājs tās noturēja par oglēm un šāva tām klāt skaliņus, lai aizdedzinātu. Bet kaķis nebija uz jokiem, ielēca viņam acīs, spļāva un 

skrāpēja. Laupītājs briesmīgi izbijās, skrēja laukā pa durvīm, bet aizdurvē gulošais suns uzlēca un iekoda viņam stilbos. Kad laupītājs skrēja gar saslaukām, ēzelis 

tam krietni iespēra ar pakaļkāju, gailis no trokšņa pamodās un sauca: "Kikerigū!"  

Laupītājs skrēja atpakaļ pie virsnieka, cik vien jaudāja, un stāstīja:  

- Mājās pie pavarda nometusies briesmīga ragana, viņa mani apspļaudīja un saskrāpēja visu ģīmi ar saviem asajiem, garajiem nagiem, bet pie durvīm stāvēja vīrs ar 

nazi rokā un iedūra man kājās. Turpat bija nometies kāds briesmīgs nezvērs, kas mani sāka dauzīt ar koka vāli. Vēl kāds sargs bija nolikts kaut kur uz jumta. No 

turienes viņš sauca, lai tikai padodot arī viņam! Bet es liku projām, ko nagi nes.  

Pēc tam laupītāji savā mājā vairs nedrīkstēja rādīties. 'Visiem četriem Brēmenes muzikantiem te ļoti labi patika, tā ka viņi no šejienes nemaz vairs negāja projām. 

Beidzamais, kas man to stāstīja, apgalvoja, ka viņi vēl tagad tur dzīvojot. 
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Eksperimenti: 
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Jautrais piens (https://www.rookieparenting.com/milk-vinegar-experiment-polymerization/) 

Visu veikt kopā ar pieaugušo! 

 

 Nepieciešams: 

✓ 1 glāze piena. 

✓ Etiķis. 

✓ Papīra dvielis. 

✓ Pārtikas krāsviela. 

✓  

    Process: 

1. Uzskarsē pienu mikroviņ krāsnī 1-2 min. 

2. Pienam pievieno etiķi. Sāku ar 4 ēdamkarotēm etiķa par 1 tējk. piena. Bet varat arī turpināt pievienot, līdz redzat, ka 

maisījumā pārsvarā ir biezpiens. 

3. Pirms maisījuma sastiept, uzlieciet papīra dvieli uz sieta. 

4. Kad tiek izvadīta lielākā daļa šķidruma, pārnes biezumus uz svaiga papīra dvieļa. 

5. Pievieno pārtikas krāsvielu (pēc izvēles). 

6. Izmanto cepumu griezēju vai iztēli, veido biezpiena peļķi, kā tu to darītu ar playdoh. 

7. Ļauj tam nožūt 2-3 dienas.  

 

 
 
 
  
  

https://www.rookieparenting.com/milk-vinegar-experiment-polymerization/
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas:  
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