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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://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Atta%CC%84lina%CC%84ta_ma%CC%84ci%CC%84s%CC%8Cana%CC%84s_veca%CC%84kiem_final.pdf
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be


Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

Mēneša temats “Mana brīnumzeme” 

Nedēļas temats “Lieldienas”
Ziņa bērnam (ko bērns sapratīs): iztēlē radušos stāstu varu nodot citiem (pastāstīt, attēlot, parādīt) ar dažādiem materiāliem un priekšmetiem.
Bērnam sasniedzamais rezultāts (ko bērns pratīs): prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem.

Bērna mācību darbības Ko bērns mācās Pieaugušo atbalsts

Rīta rosme.
Atkārtojiet pagājušajā nedēļā izveidoto 
vingrojumu secību, lai nostiprinātu izvēlētos 
vingrojumus.
Rosiniet vecākos bērnus izveidot pašiem 
savu stāstu, ievērojot pagājušajā nedēļā 
minētos fizioterapeites Zanes Pušilovas 
ieteikumus.
Pārmaiņus izpildiet gan kopīgi izveidoto, 
gan bērna izveidoto rīta rosmi.

● Pārvietoties sev un citiem drošā veidā.
● Stiepties, soļot, skriet, rāpot, līst, velties.
● Noturēt līdzsvaru.
● Klausīties tekstu un reaģēt uz to 

ar darbībām.
● Saskaņot vārdus teikumā.
● Veidot secīgu stāstījumu.

● Vingro kopā ar bērnu.
● Seko bērna stāstam un izpilda 

bērna ierosinātos vingrojumus.

Piezīme: Izkustieties arī dienas vidū, ja 
jūs, pieaugušie, esat jau labu laiku 
strādājuši pie datora.

Bērna darbības temata izziņai
Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam turpina 
patstāvīgi darboties ar būvniecības materiāliem 
un rotaļlietām, sarunājas ar tām, runā to balsīs.
Aiciniet bērnu papildināt rotaļas, izspēlējot jau 
zināmus skaitāmpantus. Piemēram, ja kopš 
mazotnes bērns jau zina “Vāru, vāru putriņu” un 
jūs to kopā esat vārījuši plaukstā, kopā ar bērnu 
izvēlieties rotaļlietas tā, lai būtu kāda rotāllieta, 
kura vāra putru un citas rotaļlietas, kurām šo 
putru dos. Varat kopā ar bērnu izspēlēt arī 
zināmās šūpuļdziesmas, piemēram, “Aijā, žū-žū,
lāča bērni” vai “Velc, pelīte, saldu miegu.”

Ja bērns joprojām aizrautīgi darbojas ar

● Radīt konstrukciju, savietojot 
vienkāršus telpiskus objektus.

● Klausīties un atkārtot dzirdētās skaņas.
● Runāt skaitāmpantus.
● Piebalsot pieaugušā dziedājumam.

● Veidot dažādas formas no plastiskajiem

● Uzsāk pazīstamo skaitāmpantu 
vai dziesmu izspēlēšanu.

● Rosina bērnu izspēlēt citus zināmus 
skaitāmpantus vai dziesmas pēc tam, 
kad bērns to jau ir darījis kopā ar 
pieaugušo.

● Aicina bērnu pastāstīt par to, ko 
rotaļlietas dara, kā jūtas.

● Darbojas kopā ar bērnu, veido dažāda



sagatavoto sāls mīklu vai citu plastisko 
materiālu, ļaujiet viņam to turpināt bez papildus
rīkiem.
Bērnam ir svarīgi spiest, mīcīt un veltnēt 
plastiskos materiālus ar rokām, jo tas veicina 
roku un pirkstu muskulatūras attīstību.
Ja jūtat, ka bērnam vajadzīga kāda papildus 
ierosme, piedāvājiet mīklas rulli un cepumu 
formas. Pirmo dienu vai pat divas dienas 
ļaujiet bērnam izpētīt dažādās iespējas, ko 
piedāvā jaunie darba rīki. Pēc tam kopā ar 
bērnu iztēlojieties, ka ar cepumu formiņām 
izspiestās figūras sarunājas.
Kopā ar bērnu sagatavojiet cepumu mīklu 
(vienkāršu cepumu mīklu varat atrast plāna 
beigās), izcepiet cepumus un baudiet tos 
pēc pusdienām vai vakariņām.

Bērns turpina švīkāt, burzīt, griezt papīru. Ja 
jums ir tāda iespēja, piedāvājiet bērnam iespēju 
darboties ar krāsām, vislabāk pirkstiņkrāsām vai
guaša krāsām.

materiāliem.
● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.
● Attīstīt acu-roku koordināciju.
● Lietot virtuves piedrumus drošā veidā.

● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.
● Attīstīt acu-roku koordināciju.
● Lietot virtuves piedrumus drošā veidā.
● Praktiskā drabībā atšķirt jēdzienus 

viens, daudz.
● Prakstiskā darbībā nosaukt cepumu 

skaitu trīs apjomā.

● Izmantot līnijas, laukumus, formas 
un krāsas radošajā darbā.

● Atbildēt uz jautājumu ar darbību vai
ar vārdiem.

● Sagatavot vietu darbam ar krāsām un 
pēc darba to sakopt.

lieluma bumbiņas, rullīšus, savieno 
tos kopā, stāsta par izveidoto.

● Izmanto savu izveidoto tēlu, lai 
iztēlotos, ka tas uzsāk sarunu ar bērnu.

● Cep cepumus kopā ar bērnu, māca, kā 
droši rīkoties ar virtuves piederumiem 
un kā uzvesties karstas cepeškrāsns 
tuvumā.

● Ļaujiet bērnam dalīt cepumus, dodot pa
vienam, diviem vai trim cepumiem 
katram ģimenes loceklim.

● Uzklausa un pieraksta bērna komentārus.
● Palīdz sagatavot vietu darbam: parāda, 

kur atrast vecās avīzes vai kādu citu 
materiālu, ar ko apklāt galdu, trauku 
ūdenim, papīra dvieļus vai lupatiņu 
tīrīšanai.

● Ļauj bērnam izdarboties ar krāsām, tās 
jaucot, krāsojot, līdz viss papīrs kļūst 
brūns. Bērnam jāizpēta krāsas, pirms 
viņš sāk gleznot at attsevišķām krāsām 
un attēlot atpazīstamas detaļas.

Bērna darbības temata izziņai
4 un 5 gadus veci bērni turpina 
patstāvīgi izspēlēt dažādus rotaļu sižetus.
Papildus aiciniet bērnu izspēlēt 
skaitāmpantus, īsus dzejoļus, piemēram Jāņa 
Poruka dzejoli “Tracis,” vai arī atsevišķas 

● Pārvietot priekšmetus - stumt, vilkt, celt.
● Nosaukt objekta atrašanās vietu, 

lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, 
blakus.

● Izmantot dažādas runas intonācijas.
● Runāt skaitāmpanus un īsus dzejoļus.

● Iesaistās bērna rotaļā kā 
līdzvērtīgs dalībnieks.

● Skatās bērna izspēlētos literāros 
sižetus, pirecājas par tiem un atbalsta 
bērnu.

● Fotografē izveidotos rotaļu sižetus, lai 



epizodes no zināma literārā darba, piemēram,
no bērna mīļākās grāmatas, kuru pagājušajā 
nedēļā vairākkārt

● Izspēlēt epizodes no dzirdēta 
literārā darba.

par tiem sarunātos un salīdzinātu ar 
citiem.



lasījāt.
Rosiniet bērnu izvēlēties rotaļlietas, ar kurām 
attēlot dzejoļa vai stāsta tēlus, kā arī ar citām 
rotaļlietām un mājās atrodamajiem 
priekšmetiem izveido vidi, kurā risinās 
darbība.

Bērns turpina veidot tēlus, izvelkot detaļas 
(ausis, degunu, asti) no vienas pikas, iespiežot 
acis, ar tiem rotaļāties, iztēlojoties, ka tie 
pārvietojas un sarunājas.
Kopā ar bērnu sagatavojiet cepumu mīklu 
(vienkāršu cepumu mīklu varat atrast plāna 
beigās), izcepiet cepumus un baudot tos, 
stāstiet stāstus, katrs izmantojot piecus pašu 
pašu gatavotos cepumus, piemēram, divi draugi
kopā rotaļājās, atnāca vēl trīs draugi, tagad 
kopā rotaļājas pieci draugi. Vienu draugu 
mamma pasauca pusdienās...

Aiciniet bērnu uzzīmēt vai uzgleznot ainu no 
savas mīļākās grāmatas un pastāstīt, kas 
zīmējumā attēlots. Rosiniet bērnu pierakstīt, kas 
zīmējumā attēlots, imitējot rakstīšanu un 
izmantojot svītras, skribuļus, burttu elementus un
atsevišķus zināmus burtus.
Piedāvājiet bērnam attēlot divas vai trīs ainas 
no savas mīļākās grāmatas un pēc tam 
zīmējumus sakārtot secībā: kas notika 
vispirms, kas - pēc tam.
Ja jums ir tāda iespēja, piedāvājiet bērnam 
iespēju darboties ar krāsām.

● Veidot regulāras un neregulāras formas 
no platiskajiem materiāliem.

● Savienot detaļas, lai izveidotu jaunu 
formu.

● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.
● Attīstīt acu-roku koordināciju.
● Lietot virtuves piederumus drošā veidā.
● Stāstīt par piedzīvotto, saskaņojot 

vārdus teikumā.
● Praktiskā darbībā nosaukt cepumu 

skaitu pieci apjomā.
● Praktiskā darbībā veidot priekšmetu 

kopas pieci apjomā dažādās variācijās.

● Variēt līnijas, krāsas, tekstūras un 
formas radošajā darbā.

● Stāstīt par radošajā mākslas darbā 
attēlotajiem notikumiem, tēliem, 
izteiktajām emocijām un idejām. Stāstīt 
par dzirdēto, saskaņojot vārdus teikumā.

● Nosaukt objekta atrašanās vietu, 
lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, 
blakus.

● Pareizi turēt un lietot 
rakstāmpiederumus un darbarīkus.

● Rakstīt burtu elementus 
neierobežotā laukumā.

● Sagatavot vietu darbam ar krāsām un 
pēc darba to sakopt.

● Rosina bērnu veidot jaunus 
un sarežģītākus tēlus.

● Kopā ar bērnu stāsta stāstu, 
izveidojot kādu tēlu, pēc tam to 
pārveidojot vai izveidojot jaunus 
tēlus.

● Cep cepumus kopā ar bērnu, māca, kā 
droši rīkoties ar virtuves piederumiem 
un kā uzvesties karstas cepeškrāsns 
tuvumā.

● Tad, kad cepumi gatavi, kopā pārrunā, 
kā tos cepa.

● Kopā ar bērnu veidot stāstu, kas 
veicina skaitīšanu pieci apjomā.

● Pārrunā ar bērnu lasīto grāmatu, 
tēlus, bērna mīļākās vietas grāmatā.

● Pieraksta bērna stāstījumu, uzdod 
jautājumus, lai rosinātu bērnu 
iedziļināties detaļās gan stāstot, gan 
zīmējot.

● Atbalsta bērna vēlmi rakstīt, ļaujot imitēt 
rakstīšanu un pieņemot, ka bērna 
rakstītais ir kļūdains un bieži 
pieaugušajam nav izlasāms.

● Palīdz sagatavot vietu darbam: parāda, 
kur atrast vecās avīzes vai kādu citu 
materiālu, ar ko apklāt galdu, trauku 
ūdenim, papīra dvieļus vai lupatiņu 
tīrīšanai.

Bērna darbības temata izziņai ● Pārvietot priešmetus sev un citiem ● Kā skatītāji piedalās bērna izrādē, 



5 un 6 gadus vecu bērns turpina būvēt sagatavot
izrādes, ko vakarā parādīt ģimenei. Pārmaiņus ar
bērna paša izveidotiem sižetiem, aiciniet bērnu 
izrādē attēlot zināmus literārus sižetus, 
piemēram,

drošā veidā.
● Nosaukt objektu atrašanās vietu telpā 

un plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, 
pie, aiz, blakus, pa labi, pa kreisi.

modelē, kā uzvedas publika uzmanīgi 
klausoties, applaudējot.

● Pārrunā, kādēļ bērns izvēlējies izrādē 
parādīt konkrēto dzejoli, pasaku, vai 
stāsta



dzejoļus,  īsas pasakas vai kādu konkrētu ainu
no garāka stāsta.

Bērns  turpina  veidot  tēlus  un  ar  tiem
izspēlēt stāstus.
Rosiniet  bērnu  veidot  vairākus  secīgus
šižetiskus  attēlus  plaknē  uz  kartona  vai  kāda
cita materiāla. Pārmaiņus rosiniet bērnu veidot
savus  stāstus  un  attēlot  dzirdētos  literāros
darbus.
Kopā ar bērnu sagatavojiet cepumu mīklu 
(vienkāršu cepumu mīklu varat atrast plāna 
beigās), izcepiet cepumus. Baudot cepumus, 
stāstiet stāstus par to, kā ģimene vai draugi 
dalās ar izceptajiem cepumiem. Piemēram, 
vecmāmiņa izcepa sešus cepumus un aiznesa tos
mazdēlam. Mazdēls teica, ka vecmāmiņai pašai 
arī jāpacienājas ar cepumiem un sadalīja tos 
līdzīgi. Cik cepumi katram tika? Tiklīdz kā 
cepumi bija sadalīti, istabā ieskrēja mazmeitiņa. 
Kā tagad viņi sadalīs cepumus?

Papildus izrādei nepieciešamo materiālu 
sagatavošanai, aiciniet bērnu izveidot 
savu grāmatu ar ilustrācijām, tekstu 
(nosaukumi, atsevišķi teikumi) un 
numurētām lappusēm.

● Lietot runas intonācijas atbilstoši tēliem 
un attēlotajai situācijai.

● Izspēlē paša izdomātu un literāra 
darba sižetu.

● Runāt dzejoļus, mainot balss skaļumu 
un runas tempu atbilstoši dzejoļa 
saturam.

● Savienot detaļas veidot un iegūt 
sev vēlamo formu.

● Nosaukt tekstā darbojošās 
personas, atstāstīt notikumus.

● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.
● Attīstīt acu-roku koordināciju.
● Lietot virtuves piedrumus drošā veidā.
● Stāstīt par piedzīvotto, saskaņojot 

vārdus teikumā.
● Praktiskā darbībā nosaukt cepumu 

skaitu desmit apjomā.
● Praktiskā darbībā izzina skaitļa 

sastāvu desmit apjomā.

● Mērķtiecīgi variēt un kombinēt 
krāsas, līnijas, laukumus, lai 
panāktu vēlamo rezultātu.

● Rakstīt burtus un ciparus 
neierobežotā laukumā.

● Saprotami un secīgi stāstīt paša 
izdomātu sižetu.

sižetu.
● Fotografē vai filmē bērna izrādes, 

lai pārrunātu.
● Pārrunājot izrādi, uzslavē to, kas labi 

izdevies, piemēram: “Tu runāji skaidri 
un saprotami, mainīji balsi tad, kad 
rināja cits tēls.” Aicina bērnu domāt par
to, ko varētu izrādē uzlabot, piemēram, 
ievērot to, ka runājot jāpagriežas ar seju
vai vismaz ar sānu pret skatītājiem.

● Pārrunā bērna paša izveidotos un 
literāro darbu sižetus.

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu 
izveidot detalizētāku sižetu..

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu 
strādāt rūpīgāk un koncentrēties darbam
ilgāku laika periodu.

● Cep cepumus kopā ar bērnu, māca, kā 
droši rīkoties ar virtuves piederumiem 
un kā uzvesties karstas cepeškrāsns 
tuvumā.

● Pie pusdienu vai vakariņu galda 
aicina bērnu pastāstīt pārējiem 
ģimenes locekļiem, kā cepumi tapa.

● Kopā ar bērnu veidot stāstu, kas 
veicina skaitļa sastāva izziņu desmit 
apjomā.

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu 
izveidot detalizētāku attēlu.

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu 
strādāt rūpīgāk un koncentrēties darbam
ilgāku laika posmu.

● Pieraksta bērna stāstījumu tur, kur 
bērna grāmatā ir garāks teksts.

● Lasa bērna izveidoto grāmatu.



Lasīšana ● Klausīties tekstu, izprast darbību, atpazīt ● Pārrunā, kādēļ bērns izvēlējās tieši šo



Bērnam ir svarīgi atrast laiku, kad viņš pats var
šķirstīt grāmatas, skatīties attēlus un 
iedziļināties vizuālajā informācija.
Turpiniet lasīt grāmatas, kuras bērns 
izvēlas lasīšanai.
Pārbaudiet savu grāmatu krājumus un 
meklējiet grāmatas, kuras nākamajā nedēļā 
varēsiet izmantot, lai gatavotos Lieldienām.

darbojošās personas, to emocijas.
● Salīdzināt dzirdēto ar savu pieredzi.
● Jautāt par neskaidro un atbildēt 

uz jautājumiem.
● Stāstīt par dzirdēto.

grāmatu, kas viņam šajā grāmatā 
īpaši patīk.

● Pārrunā grāmatas saturu: kā tā sākās, 
kādi tēli bija grāmatā, vai viņi risināja 
kādu problēmu, kā viņi jutās dažādās 
aprakstītajās situācijās, kā atrisināja 
problēmu un kā grāmata beidzās.

● Aicina bērnu atstāstīt savu mīļāko 
vietu grāmatā vai visu stāstu.

Refleksija
Katras dienas beigās vai arī vairākas reizes 
dienā, piemēram, pirms katras ēdienreizes vai 
ēdienreižu laikā, ir svarīgi atskatīties uz to, kas ir
paveikts līdz šim, izvērtēt veiksmes un 
neveiksmes, meklēt risinājumus un plānot, ko 
darīs turpmāk.

● Novērtēt ieceres īstenošanas procesu 
un rezultātu.

● Stāstīt par savām darbībām.
● Atpazīt un stāstīt par savām 

emocijām dažādās situācijās.
● Apzināties savas stiprās puses un 

ko nepieciešams apgūt vai 
vingrināt.

● Plānot nākamās darbības.

● Jautājot palīdz atcerēties, kas paveikts 
un kādā veidā tika sasniegts rezultāts.

● Jautājot rosina domāt par dažādiem 
veidiem, kā izmantot pieejamos 
materiālus, risināt radušās problēmas.

● Norāda uz bērna veiksmēm, to, kas 
labi padarīts, izdevies.

● Jautājot rosina domāt par to, ko 
vajadzētu uzlabot un kādā veidā to 
izdarīt.

● Pārrunājiet, ko no iesāktā vēl 
jāturpina, jāuzlabo un ko jaunu 
varētu darīt.

Piezīme: Pārrunā ne tikai bērna veikumu, bet 
arī savu veikumu mājās un/ vai darbā.

Gatavojot cepumus jaunākiem bērniem vieglāk ir izmantot mērkrūzes sastāvdaļu mērīšanai, ja jums tādas ir mājās. Tās palīdz bērnam veidot izpratni par 
tilpumu un par daļām. Izmantojot digitālos svarus, uzrakstiet ciparus, kuri bērnam jāierauga un aiciniet bērnu pamazām bērt sastāvdaļas traukā, līdz parādās 
vajadzīgais skaitlis.

Cepumu recepte 300g
(1½ tase) miltu 250g 
(1¼ tase) sviesta
150g (¾ tase) cukura
3 tējkarotes vaniļas cukura
1 olas dzeltenums



Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

1. Bļodā samaisa sviestu un cukuru.
2. Pievieno olas dzeltenumu un vaniļas cukuru, visu labi samaisa.
3. Iesijā miltus. Sākumā maisa ar koka karoti, pēc tam ar rokām samīca, līdz mīkla kļūs viendabīga.
4. Mīklu izrullē un ar cepumu fromiņām veido cepumus vai starp plaukstām saviļā nelielas bumbiņas, kuras pēc tam saspiež kā plakanas.
5. Cep 8 - 10 minūtes 175 - 180°C temperatūrā.

Veicamie uzdevumi:
  Izveidot no kartona olu un aplīmēt to ar dažādiem aplikāciju materiāliem tā, lai tā izskatītos saulaina, koša, bagātīga un grezna, ziedoša 

u.tml. Ieteikumam izmantots mācību un metodiskais līdzeklis “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas” mācību jomā, komnkrēti: Radošā 
darbība, 65. lpp. izveido kolāžu “Košās Lieldienas” (https://mape.skola2030.lv/materials/205)
  

  Saskatiet ģeometriskās formas apkārtējā vidē un ierakstiet, uzzīmējiet atrasto tabulā. Izmantotais materiāls: Matemātikas mācību joma, 
Ģeometriskās figūras, 59. lpp. (https://mape.skola2030.lv/materials/203).

https://mape.skola2030.lv/materials/203
https://mape.skola2030.lv/materials/205


Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

Metodiskie materiāli mācībām mājās:

Dzejolīši rīta rosmei.

Labu rītu saulītei
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)

Sveiki tev
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)
 (Var "zīmēt", "līmēt", "dejot", "dziedāt", kas todien ieplānots, par to skaita)

Labu rītu,bērni
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)



Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

https://site-257609.mozfiles.com/files/257609/Ja_tu_priecigs_esi-1.pdf

Dziesmai ir 8 panti. Izdzied emocijas un tad tās variē:

1. Ja tu priecīgs esi šodien buču dod.....

2. Ja tu draudzīgs esi šodien roku dod....

3. Ja tu laimīgs esi šodien aplaudē....

4. ja tu enģelītis esi dari tā ( smaida, saliekot rociņas zem zoda).....

5. Ja tu domīgs esi šodien dari tā.......

6. Ja tu priecīgs esi šodien dari tā (buča un roka)...

7. Ja tu priecīgs esi šodien dari tā (aplaudē, smaida kā enģelīši, domīgs).....

8.  Ja tu priecīgs esi šodien dari tā ( katrs rāda ko grib).......



Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

Materiāli no latviešu valodas skolotājas:
Darbošanas uz 13.04.2020. Otrās lieldienas

• Atkārto tos burtus kurus tu jau zini. Bļodā ieber rīsus, vai citus putraimus un ar otiņu, vai pirkstu raksti burtus, kurus tu jau pazīsti

• Iemācies jaunu burtu E

Vari izdrukāt un izkrāsot burtu.



Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

Darbošanas uz 14.04.2020.

• Burta F apguvei izkrāso burtu. Mācies burtu F.

• Darbojies ar rociņām. No papīra izgriez loksnes un ietin savas rotaļlietas. Tādā veidā izveidojot dāvanu iesaiņojumu. Ja vēlies katrai iesaiņotai dāvanai virsū 
vari uztaisīt banti.



Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

Darbošanās uz 15.04.2020.

• Vārdu krājuma paplašināšanai iemācies 3 jaunus vārdiņus, kuri sākas ar burtiem E un F

- Cālis Eņģelis
- Cimds Egle
- Diegs Figūra
- Durvis Flomasters

• Pastaigas laikā salasi materiālus ar kuru palīdzību tu spēsi izveidot vietu dzīvošanai. Atnākot mājās izvēlies dzīvnieciņu, kuram tu taisīsi mītni un burkā ierīko 
tam mājvietu.

             

Darbošanās uz 16.04.2020.

• Turpini mācīties iepriekšējās nedēļas pantiņus. Atkārto to, ko biji iemācījies un ja vari, tad pievieno vēl vienu pantiņu klāt.



Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

Pīrādziņam vakarā
Nelaimīte notikusi:
Pīrāgam, plāceņam,
Abi gali nodeguši.

Pīrāgam, nabagam,
Abi gali nodeguši,
Abi gali nodeguši,
Vidū gāja ļuk, ļuk, ļuk.

Pīrāgam, nabagam,
Krāsnī kājas nosvilkušas;
Ejat, bērni, ķerat ciet,
Ēdat viņu dziedādam.

• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu
https://https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/rudens-tirgusmaciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs

Darbošanās uz 17.04.2020.

• Iesēj pats savus garšaugus. Olu čaumalas piepildi ar zemi, kurā ieliec dažas sēkliņas. Tu vari iesēt dilles, pētersīļus, lociņus, rukolu, vai jeb ko citu, kas tev ir 
pieejams.

          

https://https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/rudens-tirgusmaciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs


Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

Materiāli no latviešu mūzikas skolotājas:

ПЕСЕНКА  ДРУЗЕЙ!                                                                                 

1.Если дождик по карнизу тук, тук, тук,
   Под зонтом меня укроет друг, друг, друг!
   Если дождик по карнизу шлёп, шлёп, шлёп,
   Нам не страшен ливень и потоп-топ-топ

ПРИПЕВ: Ты мой друг, я твой друг!
                   Нам беда -  не беда
                   Дай мне друг, руку друг!
                   Навсегда, навсегда!

 2.Может друга выдать свой секрет - нет, нет
    Что приносит утро нам рассвет - свет, свет,
    Если нота звонче хрусталя -  ля, ля,
    Мы с тобою верные друзья – да,да!

ПРИПЕВ: Ты мой друг, я твой друг!
                   Нам беда - не беда
                   Дай мне друг, руку, друг
                   Навсегда, навсегда!



Idejas radošai darbībai:









Lasīšanai:



Лисичка-кумушка: Сказка

Захотелось лисичке медом полакомиться. Все она мясцо одно ест, а сладенького-то и нет.

— Пойти бы, — говорит, — к пчелам, что ли, похозяйничать.

Пришла на пасеку, да так это удобненько перед ульем уселась и лапу туда засунула, чтобы медку достать. А пчелам это не понравилось: как вылетят они 
из улья, как нападут на лисичку!.. Ух, как бросится она с пасеки! Бежит, только носом крутит да на пчел жалуется.

— Ой, боже мой! какой мед сладенький, а пчелы какие ж горькие!

Прибежала домой. Вся морда распухла, лежит. Лежала-лежала, думала-думала, а меду так хочется.

— Пойду, — говорит, — к медведю. Попрошусь к нему жить, у него меду много. Приходит.

— Братец медведь, а что я тебе скажу? А тот только урчит. А лисичка:

— Да не урчи ты так страшно, братец медведь, а то я еще испугаюсь… Давай жить вместе, я тебе за хозяйку буду.

— Давай! — говорит медведь. Вот и стали они жить вместе.

Медведь пойдет на добычу, принесет говядинки — и себе хватает и лисичке. А той все меду хочется.

— Сходи да сходи, старик, на пасеку, принеси меду! Нечего делать, принес медведь меду, целых два улья приволок.

— Вот, — говорит, — из одного съедим, а другой на зиму спрячем.

Ели-ели и спустя некоторое время весь мед и съели. А другой улей на чердак спрятали. Медведь не торопится, а лисичке очень уж хочется. Думала-думала,
как бы это из второго улья полакомиться. Пошла бы, да медведь тотчас спросит — куда да зачем. Вот лежит она и стук-стук хвостом по стене. Медведь 
спрашивает:

— Что там стучит?

— Да это стучат, в кумы меня приглашают.



— Ну и ступай; а я посплю.

Пошла она и сразу на чердак, да к тому улью, и наелась, сколько хотелось. Потом возвращается. Проснулся медведь:

— Ну, как твоего крестника назвали?

— Да Починочком.

— Какое чудное имя!

— Да уж какое поп дал. Какое ж там чудное!

— Ну, ладно.

На другой день опять лежит и стук-стук по стене хвостом.

Медведь спрашивает:

— Что это стучит?

— Да это меня в кумы приглашают.

— Ну так ступай, а я посплю. Пошла она и опять к тому улью, а в нем мало осталось. Возвращается, а медведь проснулся и спрашивает:

— Ну, как же твоего крестника назвали?

— Да Серединкою. А медведь:

— Вот какие ж у твоих крестников все имена чудные! А лисица:

— Да что ты, старик, придумываешь? Как же так чудные, ежели и святая Середа имеется.

— Может, и правда, — говорит медведь. На третий день опять лежит она и стук-стук хвостом по стене. А медведь:

— Кто это стучит да стучит?



— Да это меня в кумы зовут.

— Ой, да как же тебя часто в кумы зовут! — говорит медведь.

— Э-э, старик, меня ведь люди-то любят.

— Ну, так ступай!

Пошла, весь мед съела, еще и улей опрокинула и вылизала.

Потом прибежала, легла и лежит. Медведь спрашивает:

— Ну, как же твоего крестника звать?

— Да как? Переверни да вылижи.

— Во-от, да такого имени еще и на свете не бывало! — Что ты, старичина, выдумываешь? Ты поп разве, что знаешь?

— Ну, пускай будет по-твоему!

Вот немного погодя медведь и говорит:

— А пора бы уж и медком полакомиться! Полез на чердак, а улей порожний.

— Лисичка-сестричка, это ты съела?

— Нет, не я!

— Нет, ты!

— Да чтоб мне и вчерашнего дня не прожить, коли я съела!

— Врешь, лисичка, это ты не крестников крестила, а мед ела. Теперь я тебя съем!

И к ней, а она от него в лес, да и убежала.



Trīs brīnuma dakteri  

http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/t/tris-brinuma-dakteri/

Trīs amata zeļļi iet lierēt un grib kādā krogā pārgulēt. Krodzeniece labprāt šiem dotu arī nakts mājas, bet saka: "Mans vīrs nav nemaz tādas labas sievas pelnījis, kā es, 
jo viņš ļoti pikts cilvēks, nedrīkstu jums ne drānas lupatiņa dot, kur uzgulties."

   Zeļļi arī negrib drānas, bet pārtiek, pārguļ tāpat uz garkūļu salmiem. Otrā rītā zeļļi noiet uz kādu muižu, kur satiek pašu kungu;viņi lūdzas kungam brokastu. Kungs 
saka: "Labprāt jums dotu, ja man mīlīgāka sieva būtu - nedrīkstu."

   "Kāda tad jūsu cienīgā īsti ir?" zeļļi jautā.

   "Kāda ir? Katru dienu ģērbjas citādākās drānās un katru dienu izbrauc vizināties, bet mani nekad līdzi neņem. Pat pie galda neēdam reizā!"

   "Nu, gan redzēsit - rītu tā būs citādāka."Zeļļi aiziet un norunā naktī pārmainīt labās krodzinieces dvēseli ar niknās cienīgas mātes dvēseli, lai tādā vīzē niknais ar 



nikno un lēnais ar lēno savienotos. Tā notiek. No rīta istabas meita ieiet prasīt, kādas drānas cienīgā šodien vēloties.

   "Tās pašas vakarējās!"cienīgā atbild.

   Meita brīnās: "Kas tas?"Sulainis ienes brokastu cienīgajai vienai pašai, kā arvienu, bet cienīgā prasa: "Kādēļ nenesat arī kungam?"

   Sulainis brīnās: "Kas tas?"Ap pusdienu ienāk kučieris prasīt, kādus zirgus šodien jūgšot.

   "Tos pašus vakarējos, bet jūdz tā, ka kungs arī var līdz braukt!"

   Kučieris iziet un brīnās: "Kas tas?"Drīzi zirgi iejūgti un kungs ar cienīgo māti laiž, ka derkšķ vien gar to krogu, kur cienīgās mātes dvēsele atmainīta. Līdz ko 
krogam klāt, te krodzeniece ārā, zirgiem priekšā un sauc: "Mans kungs, mani zirgi! mans kungs, mani zirgi!"

   Krodzenieks izskrien ar rungu pakaļ un dzen atpakaļ, sacīdams: "Nu tu skriesi cilvēkus riet, un drāti vērpt nemāki!"Viņš iedzen to ar rungu istabā. Trešā rītā zeļļi 
aiziet uz muižu un apprasās kungam, kāda cienīgā.

   "Mana cienīgā tik laba un mīļa, ka es nemaz nezinu."

   Kungs apdāvina zeļļus par to labumu bagātīgi.



Eksperimenti:

Шелковистый пластилин

 Замешиваем в миске тесто используя следующие ингредиенты: 

- кондиционер для волос 

- 2 ст. кукурузного крахмала или кукурузной муки.

Мешать нужно достаточно тщательно и не менее минуты, а то и дольше. Кондиционер добавляют на глаз и в процессе смешивания добавляют по 
необходимости.

Для цвета добавляют пищевые красители, можно добавить блёстки.

После того когда мы всё это перемешали, должно получиться шелковистое, хорошо тянущиеся и не липкое тесто.



                 

Лавовая лампа
   
Для опыта нужно приготовить: соль, вода, стакан растительного масла, несколько пищевых красителей, большой прозрачный стакан или стеклянная банка.

 
Стакан на 2/3 наполнить водой, вылить в воду растительное масло. Масло будет плавать по поверхности. Добавьте пищевой краситель к воде и маслу. 
Потом медленно всыпьте 1 чайную ложку соли. 

Масло легче воды, поэтому плавает по поверхности, но соль тяжелее масла, поэтому, когда добавляете соль в стакан, масло вместе с солью начинает 
опускаться на дно. Когда соль распадается, она отпускает частицы масла и те поднимаются на поверхность. Пищевой краситель поможет сделать опыт 
более наглядным и зрелищным.



                       



Idejas laika pavadīšanai:

         

                  



                 



Darba lapas:

               



               



   















    






	Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes
	Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās.
	Izstrādāti, pamatojoties uz:
	Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās.
	LTV7 programmas plānojums

	Metodiskie materiāli mācībām mājās:
	Materiāli no latviešu mūzikas skolotājas:
	ПЕСЕНКА ДРУЗЕЙ!
	1.Если дождик по карнизу тук, тук, тук,
	Под зонтом меня укроет друг, друг, друг!
	Если дождик по карнизу шлёп, шлёп, шлёп,
	Нам не страшен ливень и потоп-топ-топ
	ПРИПЕВ: Ты мой друг, я твой друг!
	Нам беда - не беда
	Дай мне друг, руку друг!
	Навсегда, навсегда!
	2.Может друга выдать свой секрет - нет, нет
	Что приносит утро нам рассвет - свет, свет,
	Если нота звонче хрусталя - ля, ля,
	Мы с тобою верные друзья – да,да!
	ПРИПЕВ: Ты мой друг, я твой друг!
	Нам беда - не беда
	Дай мне друг, руку, друг
	Навсегда, навсегда!
	Idejas radošai darbībai:
	
	
	
	
	
	
	Lasīšanai:
	Лисичка-кумушка: Сказка
	
	Trīs brīnuma dakteri
	http://www.pasakas.lv/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/t/tris-brinuma-dakteri/
	Eksperimenti:

