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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://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: “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. 

• Bērni līdz 3 gadu vecumam: rotaļājas kopā ar vecāko bāli/māsu vai pieaugušo. Reizēm gatavs mainīt savu darbību, 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 kā piestrādās.   

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 

bērns sāks spēlēt lomu rotaļas. Ja jūsu ģimenē ir viens bērns, esiet gatavi iesaistīties lomu rotaļās. Iesaistoties rotaļā, rosiniet bērnu izmantot 

papildus prasmes, piemēram, izveidot izkārtni pie frizētavas, ieviest pierakstu kladi, restorānam sagatavot ēdienkarti, izveidot pirkumu sarakstu, 

lai dotos uz veikalu, izgatavot cenu zīmes un naudu. 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

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 

(valodu m.j.); 

● darboties kopā ar citiem 

(sociālā un pilsoniskā m.j.). 

4 un 5 gadus veci bērni: 

● uzklausīt citus, iesaistīties sarunā 

(valodu m.j.); 

● iztēloties sev zināmās sabiedriskās 

vietas un profesijas (sociālā un 

pilsoniskā m.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 (valodu m.j.); 

● piedalīties sarunā, nepārtraucot 

runātāju (valodu m.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 

sakārtojumu frizētāvā. 

● Atbalsta ilgstošu (vairākas dienas, 

iespējams, pat nedēļu vai vairāk) 

bērna rotaļāšanos izveidotajā 

sabiedriskajā vietā, ierosina izveidot 

citu sabiedrisko vietu tad, ja bērnam 

zūd interese rotaļāties. 
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Refleksija, pārdomas par padarīto 

un par izaugsmes mērķiem 

● izskata savu ‘’arhitekta portfolio’’, 

fotogrāfijas vai darbu kolekciju un 

stāsta par to, kas vislabāk padevās 

būvējot ēkas; 

● stāsta par grūtībām un kopā ar 

pieaugušo domā, ko varētu 

darīt/vingrināt, lai nākamreiz 

veiktos labāk. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● apklust un pievēršas jautātājam 

(valodu m.j.); 

● atbild uz jautājumu ar darbību vai 

dažiem vārdiem (valodu m.j.). 

4 un 5 gadus veci bērni: 

● atbild uz jautājumiem, iesaistās 

sarunā (valodu m.j.); 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● stāsta par savu pieredzi, 

darbiem, tos izvērtē (valodu 

m.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 iesāktā darba.’’ 

 

* 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. 

 
*** 

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) 
 

*** 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

*** 

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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"Весна идёт" 

Раньше был сугроб до крыши, (Поднимаем руки вверх) 

А теперь всё ниже, ниже. 

Оседает, оседает, 

А потом совсем растает. (Опускаем руки и приседаем) 

Солнышко сильнее греет, (Руки вверх, растопыриваем пальцы) 

Растопить весь снег сумеет. 

Побегут ручьи везде. 

Всё окажется в воде. (Делаем руками перед собой волнообразные движения) 

Все деревья вдруг проснулись (Потягиваемся) 

И от снега отряхнулись. (Показываем: деревья стряхивают снег) 

Пробудились ото сна. 

Это к нам идёт весна! (Руки в стороны: радостно встречаем весну) 

 

"Птички" 

Птички с юга прилетели, (Машем руками) 

И на поле они сели. (Приседаем) 

Стали бегать и скакать, 

Стали зёрнышки искать. (Прыгаем на месте) 

Птички зёрна отыскали, 

Их охотно поклевали. (Стучим указательным пальчиком одной руки по ладошке другой) 

Птички зёрнышек поели, 

Делать гнёзда улетели. (Машем рукой) 
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Idejas radošai darbībai 
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Lasīšanai:                                  

 

https://l-skazki.ru/skazki-o-professiyakh.html 

 

 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/stihi-o-profesijah-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-starshaja-grupa.html 

 

 

https://papinsait.ru/stikhi-pro-professii-dlya-detej/ 

 

http://dlya-detey.com/zagadki/422-zagadki-pro-professii.html

https://l-skazki.ru/skazki-o-professiyakh.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/stihi-o-profesijah-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-starshaja-grupa.html
https://papinsait.ru/stikhi-pro-professii-dlya-detej/
http://dlya-detey.com/zagadki/422-zagadki-pro-professii.html
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Eksperimenti: 
 

 
 
 
Опыт «Тонет – не тонет» 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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