
 

 

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: 11.05.2020-15.05.2020 

 

Sasniedzamais rezultāts: Sīkāks temata izziņas un bērna mācību darbību apraksts publicēts kopā ar pirmās nedēļas plānu. Pārlasiet to 

vēlreiz pirms virzāt bērna mācīšanos tālāk. 

• 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, 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) 

 

Nedēļas beigās kopā ar bērnu pārrunā četrās nedēļās sabūvēto, izmantojot bērna darbus, ‘’arhitekta portfolio’’, fotogrāfijas, secina, kas 

izdevies un kas vēl jāmācās, nolemj, vai turpinās būvēšanu un kā to varētu darīt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ēkas iekārtošana un 

papildmateriālu izgatavošana: 
● izkārtne ar nosaukumu; 
● darba laiks; 
● restorānam: ēdienkarte, blociņš, kur 

pierakstīt pasūtījumus, ēdieni, 

dekoratīvi šķīvji (dekorē papīra 

šķīvjus), papīra ziedi vāzēm uz 

galda, pavārgrāmata, ‘rezervēts’ 

zīme, nauda, bankas kartes; 

● veikalam: preces, produkti, 

produktu nosaukumi plauktiem, 

cenu zīmes, nauda, bankas kartes; 

● ārsta kabinetam/ aptiekai: pierakstu 

klade, medikamentu trauki un 

etiķetes, zāļu receptes, rentgena 

attēli; 

● frizētavai: pierakstu klade, 

frizūru attēli, žurnāli šķirstīšanai; 

● muzejam: gleznas, skulptūras, 

nosaukumi, apraksti, mākslinieka 

portrets un biogrāfija, ‘neaiztikt’ un 

‘drīkst aiztikt’ zīmes; 

● teātrim/ koncertzālei: dekorācijas, 

afiša, programmiņa, biļetes, rindu 

un sēdvietu numuri; 

● sporta zāle: trenera pierakstu 

klade, vingrojumu attēli, 

sportistu portreti, norādes, kā 

lietot trenažierus. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 
● pievērst uzmanību rakstiskai 

informācijai (valodu m.j.); 
● imitēt rakstīšanu (valodu m.j.). 

4 un 5 gadus veci bērni: 
● imitēt rakstīšanu (valodu m.j.); 
● darbojoties iepazīt burtus (valodu 

m.j.); 
● rakstīt burtu elementus (valodu m.j.). 

5 un 6 gadus veci bērni: 
● skaņas apzīmēt ar atbilstošiem 

burtiem (valodu m.j.); 

● rakstīt rakstītos burtus (valodu m.j.); 

● lasīt vārdus (valodu m.j.). 

● Iesaistās bērna rotaļā, rosinot bērnu 

izmantot papildmateriālus, 

piemēram, restorānā jautā, lai iedod 

ēdienkarti, jautā, cik būs jāmaksā; 

pie ārsta lūdz zāļu recepti. 

● Jaunākiem bērniem ierosina kopā 

gatavot papildmateriālus vai 

piedāvā izmantot pieaugušā 

pagatavotus, piemēram, recepšu 

sagataves, iepirkšanās saraksta 

sagataves, modes žurnālu. 

● Pieņem un atbalsta bērna 

rakstītprasmi, lai arī pieaugušais 

nevar izlasīt, ko bērns ir uzrakstījis. 

Atbalstam var izmantot Skola2030 

materiālu par mācīšanos mājās 

“Bērns mācās rakstīt.” 

● Jautā par ēkā notiekošajām 

darbībām, tajā nepieciešamajām 

mēbelēm, aprīkojumu. 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

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. 
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Idejas radošai darbībai:  
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Lasīšanai: 

Теремок 

Построила муха терем и живёт в нем. Бежит блоха-попрыгуха, увидала теремок и стучится: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. А ты кто? 

— А я — блоха-попрыгуха. 

— Иди ко мне жить! 

Стали они вдвоём жить. 

Летит комар-пискун и стучится: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. А ты кто? 

— А я комар-пискун. 

— Иди к нам жить! 

Бежит мышка-норушка и стучится: 
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— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха.— Я — комар-пискун. А ты кто? 

— А я мышка-норушка. 

— Иди к нам жить! 

Скачет мимо лягушка-квакушка, увидала теремок и стучится: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. 

— Я — комар-пискун. 

— Я—мышка-норушка. А ты кто? 

— А я лягушка-квакушка. 

— Иди к нам жить! 

Идёт зайчик-побегайчик, увидал теремок и стучится: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 
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— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. 

— Я — комар-пискун. 

— Я — мышка-норушка. 

— Я — лягушка-квакушка. А ты кто? 

— А я зайчик-побегайчик. 

— Иди к нам жить! 

Бежит мимо лиса — стук-постук: 

— Кто, кто в терему ? Ктo, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. 

— Я — комар-пискун. 

— Я — мышка-норушка. 

— Я — лягушка-квакушка. 

— Я — зайчик-побегайчик. А ты кто? 

— А я лисичка-сестричка. 

— Иди к нам жить! 

Идёт волк и стучит в дверь: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 
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— Я — блоха-попрыгуха. 

— Я — лягушка-квакушка. 

— Я — зайчик-побегайчик. 

— Я — лисичка-сестричка. А ты кто? 

— А я волчище — серый хвостище! 

— Иди к нам жить! 

Вот они в тереме живут, песни поют. 

Вдруг идёт медведь косолапый и ревёт во всю мочь: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. 

— Я — комар-пискун. 

— Я — мышка-норушка. 

— Я — лягушка-квакушка. 

— Я — зайчик-побегайчик. 

— Я — лисичка-сестричка. 

— Я — волчище — серый хвостище. 

Все из теремка: 

— А ты кто? 

— А я медведь косолапый! 
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— Ну, полезай к нам! 

Вот медведь полез в теремок. Лез, лез. лез. лез — никак не мог влезть и говорит: 

— Я лучше у вас на крыше поживу! 

— Да ты нас раздавишь! 

— Нет, не раздавлю! 

— Ну, полезай на крышу. 

Сел медведь на крышу — и раздавил теремок. Насилу успели из него все выскочить. 
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Eksperimenti: 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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