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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: 

    Valodu: 

 Bērns klausās dažādus tekstus: pasakas, stāstus, 

skaitām pantus u.c. Tie bērnam palīdz iepazīt un 

saprast sevi, apkārtējo pasauli, fantazēt, iztēloties, 

pārdzīvot, paplašināt vārdu krājumu. 
 

    Matemātikas: 

      Bērns grupē objektus atbilstoši dotajai pazīmei, vai 

to izvēlas pats 

 
 

    Sociālā un pilsoniskā: 

      Bērns mācas pašs ģērbties. 
 

 

 

Vecāķi var lasīt ar bērniem pasakas, apspriest, kas ir izlasīts 

un kā tas ir saistīts ar nedēļas tēmu. Materiālos ir piedāvāti 

miklas, kuras var veiksmīgi minēt kopā ar bērniem. 

(Pielikums 4) 

 

Atkārtot ar bērniem lielumus. Piemēram, liela lelle, maza 

lelle. Rosināt bērnus paradīt un nosaukt kur ir liela lelle, 

kur ir maza lelle.  

 

 

Pārrunāt ar bērniem, ka vajag ģērbties, kad dodies 

pastaigai. Rosināt bērnu pašam ģērbties. Atkārtot pastaigas 

noteikumus.  (Pielikums 6) 
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    Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā: 

 

       Darbojoties ar dažādiem materiāliem un tehnikām, 

lietojot dažādus vizuālās mākslas izteiksmes 

līdzekļus, bērns īsteno radošas idejas, attīsta iztēli, 

fantāziju, gūst pozitīvas emocijas no radošā 

procesa un tā rezultāta. 
 

    Dabaszinātņu: 

      Novērojot laikapstākļus gadalaikos, nosaucot 

novērotās dabas parādības un saistot tās ar noteiktu 

gadalaiku.   
 

    Tehnoloģiju: 

      Bērns līmē, sapleš, loka, veido. 
 

 
    Veselības un fiziskās aktivitātes: 

Bērns ievēro noteikumus, kuri attiecas uz dienas 

režīmu un higiēnas normām, piedalas kustības 

spēlēs. 
 

 

 

 

Izmantojot mākslas, palīg līdzekļus piedāvāt bērnam veidot 

radošus darbus saistītos ar nedēļas tēmu.  Pārrunāt ar bērnu 

par paveiktu darbu. ( Pielikums 7) 

 

 

 

 

 

Ar eksperimentu palīdzību pilnveidot bērna izpratne par 

apkārtējo pasali. (Pielikums 5) Pastaigas laika noverot kopā 

ar bērnu, ka mainījās daba ārā.   

 

Kopa ar bērnu veidot radošus darbus izmantojot plastilīnu, 

diegus un audumu. Mudināt bērnus plest papīru un līmēt ar 

līmi. (Pielikums 3) 

 

No rīta organizēt bērnam rita rosme. (Pielikums 1) 

Rosināt bērnu aktīvi piedalīties kustības spēlēs. ( Pielikums 

6) 
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Pielikums 1 

Metodiskie materiāli 

mācībām mājās 

Dzejolīši rīta rosmei. 
 

*** 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Labu rītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 
 

*** 

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi) 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Sveiki tev, sveiki man, (norādām uz citiem, uz sevi) 

Varam (zīmēt) sākt! (plaukšķinām) 

 (Varam "zīmēt", "līmēt", "dejot", "dziedāt", kas todien ieplānots, par to skaitām) 

 

«Приветствие» 

 

Дети сидят на ковре в кругу. 

 

Утром Солнышко встает, (Руки поднять вверх). 

 

Всех на улицу зовет (Сгибать руки в локтях к груди). 

 

Выхожу из дома я: (Показать рукой на себя). 

 

«Здравствуй, улица моя!» (Выпрямить руки в стороны). 

 

Отвечаю Солнцу я (Поднять руки над головой). 
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Отвечаю Травам я (Опустить руки на ковер). 

 

Отвечаю Ветру я (Поднять руки над головой и покачать ими). 

 

Здравствуйте, мои друзья! (Взять друг друга за руки) 
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Pielikums 2 

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 

 

 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=0d_eC_CWg58
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kada-krasa-ir-sirsnina
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-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: 

 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA
https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html
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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. 

 
Materiāli no muzikas skolotājas: 

       1. https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 – танец Маленьких утят 
 
2.https://www.youtube.com/watch?v=7aLyRiHJOSw – СОЛНЫШКО и дождик 

http://www.kidi.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=7aLyRiHJOSw
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ielikums 3 

Idejas radošai darbībai:                                                                                                                                              

Darbs ar plastilīnu: 
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Darbs ar papīru: 
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Darbs ar diegiem un audumu:  
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Pielikums 4 

Lasīšanai: 

 

http://dlya-detey.com/zagadki/425-zagadki-pro-odezhdu.html 

 

http://ejka.ru/blog/zagadki/443.html 

 

https://www.detiam.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0

%B0/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA/ 

 

 

https://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/14.htm 

 

 
Meža mājiņa. 

Tas ir mežs. Mežā ir mājiņa. Tā ir meža mājiņa. Tā ir pele. 

 
Pele skrien pa mežu un saka:Man nav savas mājas. Es gribu dzīvot šajā mājiņā. Pele pieklauvē pie durvīm.Pele: Mēža mājiņā neviena nav. Mājiņa ir tukša. Es ieiešu 

mājiņā. 

Sāka pele dzīvot meža mājiņā. Varde lec pa mežuun redz mājiņu. 

 

http://dlya-detey.com/zagadki/425-zagadki-pro-odezhdu.html
http://ejka.ru/blog/zagadki/443.html
https://www.detiam.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA/
https://www.detiam.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA/
https://www.detiam.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA/
https://www.detiam.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA/
https://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/14.htm
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Varde: Man nav savas mājas. Es gribu dzīvot šajā mājiņā. 

Varde pieklauvē pie durvīm. Pele ielaiž vardi mājiņā.Varde un pele sāk dzīvot kopā. 

Zaķis lec pa mežuun redz mājiņu. 

 
Zaķis: Man nav savas mājas. Es gribu dzīvot šajā mājiņā. 

Zaķis pieklauvē pie durvīm. Varde ielaiž zaķi mājiņā. Visi sāk dzīvot kopā. 

Pa mežu skrien lapsa un redz mājiņu. 

 
Lapsa: Man nav savas mājas. Es gribu dzīvot šajā mājiņā. 

Lapsa pieklauvē pie durvīm. Zaķis ielaiž lapsu mājiņā.Visi sāk dzīvot kopā. 

Pa mežu iet lācisun redz mājiņu. 

 
Lācis: Man nav savas mājas. Es gribu dzīvot šajā mājiņā. Lācis pieklauvē pie durvīm. Lācis ir ļoti resns un nevar ieiet mājiņā. Lācis uzkāpj uz mājiņas. Mājiņa lūst! 

Bet tās nav beigas! Dzīvnieki uzcēla jaunu un lielu māju! Visiem pietika vietas
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Pielikums 5 

Eksperimenti: 

 

 

https://naked-science.ru/article/nakedscience/desyat-krasivyh-opytov 

 

 

              

 

 

 

 

 

https://naked-science.ru/article/nakedscience/desyat-krasivyh-opytov
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Pielikums 6 

 

Idejas laika pavadīšanai: 

 

Spēles: 
 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/2-goda 

 

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/razvivayushchie-igry-dlya-detey-ot-1-do-2-let-rekomendatsii-dlya-roditeley/ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Multenes: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFDRQqEgV4s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=krl8di5EdNY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eVwkeTDizlI 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/2-goda
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/razvivayushchie-igry-dlya-detey-ot-1-do-2-let-rekomendatsii-dlya-roditeley/
https://www.youtube.com/watch?v=ZFDRQqEgV4s
https://www.youtube.com/watch?v=krl8di5EdNY
https://www.youtube.com/watch?v=eVwkeTDizlI
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Ko bērns var palīdzēt:  

 

https://www.kanal-o.ru/news/9749 

 

 

 

 

https://www.kanal-o.ru/news/9749
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Pielikums 7 

Darba lapas: 

Darbs ar zīmuļiem, flomāsteriem, krītiņiem, pirkstu krasam, guaša krasam, akvareli:  

https://www.detkipodelki.ru/pages/8408.html    

 

https://www.detkipodelki.ru/pages/8408.html
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