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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: “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: 

  

Piedalās sarunā, izsaka domas, mācās tās pamatot. 

 

    Matemātikas: 

 

Izjūt cipara formu taustot, izstaigājot to, pēc tam attēlo 

ciparu ar savu ķermeni. 

 

Sociālā un pilsoniskā: 

 

Runā, stāsta par savām un cita emocijām, izjūtām ikdienas 

situācijās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosina lietot runā dažādas intonācijas. Seko, lai bērns lieto saziņas 

situācijai atbilstošas intonācijas. 

 

 

Pievērš bērna uzmanību cipariem apkārtējā vidē. Jautā par ciparu, 

aicina parādīt un nosaukt to. 

 

 

 

Piedāvā rotaļas dažādu emociju atpazīšanai, nosauc emocijas. 

Pārrunā, kā cilvēks izrāda savas emocijas. 
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    Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā: 

 

 

Stāsta par savu pieredzi vērojot, gleznojot, kombinējot, 

veidojot. 

 

    Dabaszinātņu:  

 

Salīdzina materiālus pēc noteikta vai paša izvirzīta 

kritērija, piemēram, plīst/neplīst, smags/viegls. 

 

    Tehnoloģiju: 

 

Izvēlas ieceres īstenošanai nepieciešamos materiālus, darba 

piederumus un instrumentus. 

 

 

    Veselības un fiziskās aktivitātes: 

 

Parvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosina bērnu raksturot radīto darbu izteiksmīgumu – kādu noskaņu, 

spēku, kustību un informāciju izsaka līnijas, formas, krāsas, tekstūras. 

 

 

Aicina salīdzināt, piemēram, stikla, plastmasas un papīra glāzes un 

pastāstīt par novēroto. 

 

 

 

Novēro bērna darbību, nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību, 

padomu. 

 

 

 

Seko, lai bērns ievēro drošības noteikumus, pārvietojot priekšmetus. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās:  

Оглянитесь вокруг. Как красиво! Ласковое солнышко, голубое небо, прозрачный воздух. Природа украшает наш мир, делает его радостнее. А 

задумывались ли вы когда-нибудь, что такое природа? 

Природа – это всё, что нас окружает, но при этом НЕ создано руками человека: леса и луга, солнце и облака, дождь и ветер, реки и озёра, горы и равнины, 

птицы, рыбы, звери, даже сам человек относится к природе.  

Природа делится на живую и неживую. 

Живая природа: животные (в том числе звери, птицы, рыбы, даже черви и микробы), растения, грибы, человек. 

Неживая природа: солнце, космические объекты, песок, почва, камни, ветер, вода. 

Признаки живой природы: 

Все объекты живой природы: 

– растут, 

– питаются, 

– дышат, 

– дают потомство, 

а еще они рождаются и умирают. 

В неживой природе все наоборот. Её объекты не способны расти, питаться, дышать и давать потомство. Тела неживой природы не умирают, а 

разрушаются или переходят в другое состояние (пример: лед тает и становится жидкостью). 
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Связь живой и неживой природы 

Несомненно, живая и неживая природа связаны между собой. Давай убедимся вместе. 

Например, СОЛНЦЕ: без тепла и солнечного света не смогут жить ни человек, ни растения, ни птицы, ни даже рыбы. 

ВОДА: без неё погибнет всё живое. Ни человек, ни животные не могут жить без воды, растения тоже засохнут и погибнут. 

ВОЗДУХ. Все живое дышит. И никто не может без него жить. 

 ПИЩА. Человек питается разными предметами живой природы: растениями, грибами и продуктами, которые он получает от животных. 

Природа – это всё, что нас окружает и не сделано руками человека. Природа имеет две формы: живая природа и неживая природа. Живая и неживая 

природа тесно связаны между собой, потому что всё живое дышит воздухом, всё живое пьёт воду, человек не может жить без пищи, а пищу нам дают 

животные и растения. Природа – наш дом. Человек должен беречь и охранять его, разумно использовать природные богатства. 

 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām) 

 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Laburītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 
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Materiāli no logopeda skolotājas:  

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 
С-З - стр. 100,101,103 - Тимур И., Белла П., София Ж., Дамир О., Ольга Е.  

ЗВУКИ З-Ж - стр. 104 105,106 - Рома Л., Никита Л., Никита Я., Арина А., Анна Б. Звуки  

Л-ЛЬ стр. 18,19 - это Илья Л., Майриса Ш., Ерик Т., Валерия К., Анджея Н., Лаура П., Илья Ш., Карина А. Константин С. З 

ЗВУК Р стр. 10,11,12 - это Эрвин Ш.  
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 

20.04.2020. 

• Klausies dziesmiņu un mācies burtus un ciparus: https://www.youtube.com/watch?v=ZX_nxlm2A0s  

 

• Atkārto burtus, kurus jau zini.  Izvēlies burtu kurs, tev visvairāk patīk, izgriez to no kartona un aptin ar diegiem, jeb izrotā to. 

 
 

 

21.04.2020. 

• Izmantojot zeķes, diegus, lupatiņas un pogas, izveido savu zeķu tārpiņu 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZX_nxlm2A0s
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• Klausies skaitāmpantus: https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA Mēģini iegaumēt tik, cik vari. 

 

 

 

22.04.2020. 

• Noklausies pasaku par trim mazajiem sivēntiņiem: https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk  

 

• Izmantojot kartonu un lupatiņas izveido savu sapņu māju. Izdomā kur būs virtuve, priekštelpa, tualete, guļamistaba. Kur stāvēs gulta, kur ledusskapis, kur 

ēdamgalds. Paplašini savu vārdu krājumu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA
https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk
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23.04.2020. 

• Izveido sev putnu vērošanas dienu.  

Tev vajadzēs izveidot barotavu un putnu vērošanas tālskati: 

 
 

Vēro putnus ārā un iemācies atpazīt: 

-Vārnu 

-Balodi 

-Gulbi 

-Vistu 

 

• Iemācies šos putnu nosaukumus 
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24.04.2020. 

• Izmanto mājās pieejamos materiālus (palagus, segas u.c.) 

Izveido leļļu teātra skatuvi. Kā teātra aktierus izmanto visus darbiņus, kurus esi izveidojis šajā laikā, kamēr atrodies mājās. Izdomā stāstu par lieldienām un 

parādi to savai ģimenei. Stāsti, jeb komentē stāstā notiekošo latviešu valodā.
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai: 
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Eksperimenti: 

 
Ты ещё не видел чуда? 

Никогда не видел чуда? 

Вот беда - не видел чуда! 

Так сходи и посмотри. 

Ты увидишь просто чудо, 

Удивительное чудо: 

Там, где магазин "Посуда", 

Возле дома номер три, 

Сквозь асфальт у перекрёстка 

Пробивается берёзка. 

 
 
Как деревья взламывают асфальт? 

 

Посадите дома в несколько пластиковых стаканчиков быстропрорастающие семена. Например, фасоль, горох, овес или подсолнечник. Один стаканчик 

оставьте просто стоять - это будет контрольный экземпляр. Во втором накройте землю картонным кружком. В тетьем тоже накройте землю 

кружком, а сверху пригрузите его каким-либо грузиком. И отметьте маркером то место, на котором сейчас находятся эти кружки. Когда семена начнут 

прорастать, вы увидите, как растения приподнимают кружки и они сдвигаются относительно метки. 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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