
 

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


 

         Mēneša temats: “Pavasara stāsti”  

 

          Nedēļas temats: “Ceļam un būvējam”  

 

          Periods: 27.04.2020-01.05.2020 

 

Sasniedzamais rezultāts (ko bērns pratīs): bērni līdz 3 gadu vecumam: praktiski darbojoties, savieno atšķirīgus elementus un novēro 

rezultātu.  

Uzdevums: Izveidot, iekārtot un uzlabot māju, kur pašam rotaļāties, pastāstīt par māju un tās būvniecības procesu. 

 

Nepieciešamie materiāli: vieta mājas būvēšanai (tā, lai bērns tajā var rotaļāties), materiāli mājas būvēšanai (segas, palagi/auduma 

gabali, spilveni/pufi, galdi, krēsli, lakati/šalles, knaģi, lentas, tukšas kastes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bērna darbības temata izziņai Ko bērns mācās Pieaugušo atbalsts 

Mājas veidošana: 

● izveido māju pats sev (māju mājā vai 

dzīvoklī), kurā paslēpties un kurā 

rotaļāties; 

● iekārto paša izveidoto māju un tajā 

rotaļājas; 

● uzlabo un pārveido māju atbilstoši rotaļas 

vajadzībām; 

● vairāki bērni kopā sadarbojas, meklē 

visiem pieņemamus risinājumus, vienojas, 

rod kompromisus (sadarbības caurviju 

prasme);; 

● stāsta par savu izveidoto māju, atbild uz 

pieaugušā jautājumiem, nosaucot 

izmantotos priekšmetus, mājas daļas 

(sienas, grīda, griesti, durvis u.c.), stāstot 

par to, kā uzbūvēja māju un ko tajā var 

darīt. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● piedalīties pieaugušā ierosinātās 

aktivitātēs, veikt darbības patstāvīgi vai 

kopā ar citiem (sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, turpmāk m.j.); 

● radīt konstrukciju, savietojot 

vienkāršus telpiskus objektus 

(tehnoloģiju m.j.); 

● nosaukt pazīstamus priekšmetus un 

darbības, ko veic pats (valodu m.j.); 

● prakstiskā darbībā atšķirt jēdzienus uz, 

zem, pie, aiz (matemātikas m.j.). 

 

● Jaunākiem bērniem piedāvā segas, 

lakatus, spilvenus un palīdz atrast vietu, 

kur iekārtot māju tā, lai jaunā “māja” 

būtu droša, piemēram, zem galda, skapī, 

aiz dīvāna. 

● Ar vecākiem bērniem vienojas, kur 

drīkst un kur nevajadzētu būvēt māju, 

kurus priekšmetus un mājās atrodamos 

materiālus drīkt izmantot. 

● Ja ģimenē ir vairāki bērni, atbalsta gan 

kopīgas mājas, gan atsevišķu māju 

veidošanu. 

● Jautā, aicina bērnu stāstīt par izveidoto 

māju, salīdzināt to ar citām sev zināmām 

mājām vai dzīvokļiem. 

● Rosina bērnu papildināt izveidoto māju ar 

jauniem elementiem, piemēram, izveidot 

vairākas istabas, logus. 

● Rosina iekārtot māju tā, lai tajā var 

rotaļāties, piemēram, nolikt grāmatas 

lasīšanai, iekārtot lellei gultu, 

iekārtot ‘’galdu’’ ēšanai. 

● Ja iespējams, nedēļas laikā fotografē, kā 

top māja, kā izmainās tās iekārtojums un 

izmanto fotogrāfijas, lai bērns varētu 

vieglāk atcerēties un izvērtēt savu 

mācīšanos. 



 

Mājas noformēšana un/vai attēlošana: 

● ja bērns savu māju izveido lielā kartona 

kastē, piemēram, datora, ledusskapja, 

televizora cita liela sadzīves priekšmeta 

iepakojumā, kasti nokrāso ar guaša krāsām 

vai aplīmē ar krāsainiem papīra gabaliem, 

vecām tapetēm, avīzēm, žurnālu lapām; 

● vecākie bērni zīmē, glezno vai aplicē 

savas ģimenes (draugu, vecvecāku) māju 

vai dzīvokli, pašu izveidoto māju; 

● izdomā un pieliek mājas nosaukumu, savu 

vārdu vai ielas nosaukumu un mājas 

numuru. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● izmantot līnijas, laukumus, formas un 

krāsas radošajā darbībā (kultūras 

izpratnes un pašizpausems mākslā m.j.); 

● izmantot mākslinieciskajā darbībā dažādus 

materiālus un tehniskos paņēmienus 

(kultūras izpratnes un pašizpausems 

mākslā m.j.); 

● veidot rakstāmpiederumu satvērienu 

(tehnoloģiju m.j.). 

pašizpausmes mākslā m.j.); 

● pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus 

(tehnoloģiju m.j.); 

● izvēlēties atbilstošu ciparu (1 - 5) mājas 

numuram (matemātikas m.j.); 

● rakstīt atsevišķus burtus un/ vai ciparus uz 

bezlīniju lapas (valodu un matemātikas 

m.j.) 

 

 

 

 

● Piedāvā bērnam mājās pieejamos mākslas 

materiālus (krāsas, papīrus, līmi utml) 

kartona mājas/sienas noformēšanai. 

● Palīdz bērnam apgūt jaunas zināšanas un 

veidot izpratni par māju nosaukumiem, 

ielu nosaukumiem un māju numuriem. 

Pārrunā, ka ielu nosaukumi ir māju numuri 

ir pilsētās, bet māju nosaukumi laukos. 

Vecākiem bērniem palīdz saprast, kā 

atšķirt pāra un nepāra skatļus (ielu vienā 

pusē pāra, otrā nepāra skaitļi māju 

numuros). 

● Vecāks Google attēlu meklētājā ieraksta 

“māju nosaukumi” vai “māju zīmes” un 

kopā ar bērnu izpēta redzamos attēlus. 

Pārrunā, kuras zīmes bērnam patīk, kādēļ 

un kā bērns varētu izgatavot skaistu 

nosaukumu savai mājai no pieejamajiem 

materiāliem (papīra, kartona). 
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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! (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) 

*** 

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) 

*** 

Labu rītu,bērni, Saulīte jau logā, (paceļam izstieptas rokas virs galvas, grozām) 

Silda,silda,silda, silda, (turot rokas krusteniski, samīļojam sevi) 

Silda visus mūs! (apskaujamies) 
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"Подснежники" 

 

Видим мы подснежники - 

Маленькие нежные. 

Из под снега вырастают, (Приседаем) 

Нам головками кивают. (Киваем головой) 

Дунул ветер на цветочки. (Показываем) 

Задрожали лепесточки. (Трясём кистями рук) 

Вы, цветочки, не дрожите. (Качаем головой) 

Выше голову держите. (Поднимаем голову) 

Из-за тучки солнце выйдет - 

Вас согреет, не обидит. (Поднимаем руки вверх) 

Завтра мы пойдем гулять (Шагаем на месте) 

И увидимся опять! (Разводим руки в стороны) 

 

"Дерево" 

 

На деревьях зреют почки. 

Будут листья и цветочки. (Показываем кулачки) 

Ветер дует, задувает, 

Ветер веточки качает (Выставляем руки перед собой и качаемся) 

Солнце веточки нагреет. 

Всё вокруг зазеленеет. (Поднимаем руки вверх и опускаем их через стороны) 

Вдруг раскроются все почки, 

И появятся листочки! (Выставляем кулачки и разжимаем их) 
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 

 

27.04.2020. 

• Klausies dziesmiņu un dziedi līdzi. https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc 

 

• Eksperiments 

 

Maza, ātra aktiviāte lietainam laikam. Nepieciešams –  

Trauciņš 

savākts lietusūdens (mēs uz nakti ārā atstājām tīru, tukšu trauciņu)  

Divi kafijas filtri 

Divas pudeles ar nogrieztu augšpusi 

Divas gumijas, ar ko nofiksēt kafijas filtrus pudelē 

Kausiņš 

Eksperimenta mērķis – pārbaudīt vai peļķes ūdens tiešam ir netīrāks par parastu lietusūdeni. (Lēnam mācu,ka eksperimentiem ir nepieciešama hipotēze, kuru tad 

pierāda vai apgāž).  

Pēc tam cauri vienam filtram lej no peļķes savāktu ūdeni, un otram filtram lej cauri lietus ūdeni,kurš savākts tīrā trauciņā. 

Vēro, izdara secinājumus. 

       
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc
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28.04.2020. 

 

• Noklausies stāstu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kada-krasa-ir-sirsnina-2 

 

• Teātris, jeb tēlošana: 

Iztēlojies un parādi teātri vecākiem, ko cilvēks dara no rīta, vēlāk iztēlojies un parādi ko cilvēks dara dienas vidū, pēc tam iztēlojies un parādi ko cilvēks dara 
vakarā un ko cilvēks dara naktī.  

Mēģini iemācīties, atšķirt un iegaumēt sekojošus vārdus – rīts, dienas vidus, pēcpusdiena, vakars, nakts. 

29.04.2020. 

• Attīsti valodiņu. Klausies, dziedi līdzi un turpini mācīties skaitām pantiņus. https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA 

 

• Attīsti motoriku: Sagriez smalkas papīra loksnes, ieieto starp tām mazas spēļmantiņas un mēģini ‘’izglābt” tās. Izvelc ar pirkstiem, vai izmantojot paštaisītu pinceti. 

 
 

 

 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kada-krasa-ir-sirsnina-2
https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA
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30.04.2020. 

• Noklausies stāstu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lieldienas  

 

• Attīsti smalko motoriku: Ja tev mājās ir plastelīns, izveido no tā lieldienu olas. 

 

 

 

01.05.2020. 

 

• Dubļu krāsas: 

Lai uztaisītu foršas dubļu krāsas būs nepieciešams trauciņi dubļu krāsām (mēs improvizējām ar to,kas ir pieejams) 

paši dubļi 

pārtikas krāsvielas (vai guaša) 

akvareļu lapas (vai dēlis) 

otas 

trauku mazgājamais līdzeklis (šo var izmantot,lai dubļu krāsa klājas gludāk, vienmērīgāk, bet mēs padomājām par tārpiņiem, un NEIZMANTOJĀM) 

    
 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lieldienas
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Materiāli no muzikasas skolotājas: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 – танец Маленьких утят 

 

2.https://www.youtube.com/watch?v=7aLyRiHJOSw – СОЛНЫШКО и дождик 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=7aLyRiHJOSw


Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai:  

Vizbulēns. 

Kur mežam ziemas miegs 

nav lāgā izgulēts, 

ir šorīt piedzimis 

mazs, priecīgs vizbulēns. 

Viņš runāt nemāk vēl, vien acis 

mirkšķina, 

ar sīkām saknelēm 

pa smiltīm šņirkšķina. 

Neko tam neprasi, 

neko tam nesaki, 

jo viņš mūs pirmais redz, 

mēs – viņa vecāki. 

 

Поспеши, Весна!  

 

Поспеши, весна, поспеши, 

Мне зайчишку жаль от души: 

Нет в лесу духовок-печей, 

Не пекут хлебов-калачей, 

Нет избушки – дверь запереть, 

Негде даже уши погреть… 

 

Поспеши, весна, поспеши, 

Мне воробышка жаль от души: 
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У воробышка бабушки нет, 

Кто же свяжет носки и жилет? 

Зябнут пальчики на синем снегу. 

Я помочь воробью не могу… 

 

Поспеши, весна, поспеши, 

Окунишку жаль от души: 

Ходит-бродит он в холодной воде, 

Что поесть, он не находит нигде, 

Видно, плачет в темноте и тиши. 

Поспеши, весна, поспеши! 

 

Шепчет солнышко  

 

Шепчет солнышко листочку: 

– Не робей, голубчик! 

И берёт его из почки 

За зелёный чубчик. 

 

https://solnet.ee/skazki/skazki-vesennie 

http://pinyakinata.blogspot.com/2013/03/blog-post.html 

 

 

 

 

 

https://solnet.ee/skazki/skazki-vesennie
http://pinyakinata.blogspot.com/2013/03/blog-post.html
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Eksperimenti: 

 
• Добавь в один стакан сок лимона, в другой добавь - сахар, в третий - ничего. 

 

Попробуй, какой вкус стал в каждом стакане. Почему? 

 

 
 

• Сделайте с детьми ледяные украшения для деревьев на улице, ледяные бусы. 

Предложите детям налить цветную воду в приготовленные формочки, положить в каждую форму нитку и убрать их на улицу на карниз чтобы 

понаблюдать, как замерзает вода. 

Для бус понадобится коробка из под конфет. В формочную коробку залить цветную воду, чередуя цвета. Затем в 

налитые формочки положить толстую, длинную нить для бус и также убрать на мороз. 

На прогулке предложить посмотреть, что произошло с водой. Предложить детям украсить деревья на участке и 

полюбоваться красотой которую дети сделали своими руками. 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 

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