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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. 4 gadus veci bērni: izpēta dažādus elementus, izmēģina dažādus to savienošanas veidus. 5 un 6 gadus veci bērni: izvēlas 

atšķirīgus materiālus un tos radoši savieno, lai īstenotu savu ideju. 

 

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.). 
4 un 5 gadus veci bērni: 

● veikt patstāvīgi izvēlētu vai piedāvātu 

darbību, darboties patstāvīgi, pārī vai 

nelielā grupā (sociālā un pilsoniskā m.j.); 

● izvēlēties materiālus savas ieceres 

īstenošanai (tehnoloģiju m.j.); 

● pārvietot priekšmetus pēc paša vai 

pieaugušā izvirzītiem noteikumiem - 

stumt, vilkt, celt (veselības un fiziskās 

aktivitātes m.j.); 

● radīt telpisku konstrukciju, kombinējot 

dažādus materiālus un to sastiprināšanas 

paņēmienus (tehnoloģiju m.j.); 

● stāstīt par paveikto, saskaņojot vārdus 

teikumā (valodu m.j.); 

● nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus 

● 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. 



 

 (matemātikas m.j.). 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● novērtēt paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu 

darbību (sociālā un pilsoniskā m.j.); 

● izvēlēties materiālus savas ieceres 

īstenošanai, tos pārbaudīt prakstiskā 

darbībā un nepieciešamības gadījumā 

mainīt (tehnoloģiju m.j.); 

● pārvietot priekšmetus sev un citiem drošā 

veidā - stumt, vilkt, celt (veselības un 

fiziskās aktivitātes m.j.); 

● savienot detaļas un iegūt sev vēlamo 

konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai 

paša izvēlētajiem materiāliem (tehnoloģiju 

m.j.); 

● nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa 

labi, pa kreisi (matemātikas m.j.); 

● saprotami un secīgi stāstīt par paveikto, arī 

par savām emocijām un rīcību . 

 

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.). 
4 un 5 gadus veci bērni: 

● variēt līnijas, krāsas, tekstūras, formas un 

laukumus radošajā darbībā (kultūras 

izpratnes un pašizpausmes mākslā m.j.); 

● mākslinieciskajā darbībā eksperimentēt ar 

dažādiem materiāliem un tehniskajiem 

paņēmieniem (kultūras izpratnes un 

● 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 
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 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.) 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● zīmēt, gleznot, radīt kolāžu, mērķtiecīgi 

variēt un kombinēt krāsas, līnijas, 

laukumus, tekstūras dažādos formātos un 

ritmos (kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā m.j.); 

● mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi 

eksperimentēt ar paša izvēlētiem 

materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem 

(kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā m.j.); 

● turēt un pareizā satvērienā lietot 

rakstāmpiederumus (tehnoloģiju m.j.); 

● rakstīt burtus un ciparus uz bezlīniju lapas 

(valodu un matemātikas m.j.). 

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) 

(J. Bērziņa) 

 

Профессия строитель. Рассказ детям 

С древнейших времен одной из самых нужных в нашем мире является профессия «Строитель». Для того чтобы хорошо 

жить, работать, учиться, людям нужна крыша над головой. И не только крыша, но еще и стены, окна, двери и многие другие вещи, которые делают для нас 

настоящие мастера, объединенные общей профессией «строитель». 

Строитель — понятие многогранное, объединяющее в себе различные специальности. Ведь в одиночку построить что-то серьезное и большое практически 

невозможно, разве что небольшой домик или песочный замок. Поэтому у строителей существует разделение труда по всем видам выполняемых работ. 

Сначала архитекторы и проектировщики придумывают, каким будет новое здание и рисуют чертежи. Затем на пустой участок земли приходят геодезисты 

и делают разметку под будущее строение. По этой разметке бульдозеристы и экскаваторщики готовят место под фундамент здания. Бетонщики заливают 

фундамент, на котором каменщики, монтажники, сварщики, крановщики и другие мастера возводят стены, кладут перекрытия, строят лестницы между 

этажами, а кровельщики делают крышу. Водители грузовых автомобилей вывозят лишний грунт и мусор, а взамен привозят различные строительные 

материалы. 

https://detskiychas.ru/rasskazy/professiya_stroitel/
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Когда стены и крыша дома готовы, к работе приступают штукатуры и маляры, которые выравнивают и красят стены и потолки. Плотники устанавливают 

окна и двери, настилают полы. Электрики прокладывают электропроводку, а сантехники оборудуют дом водопроводом и отоплением. Командует всей 

стройкой инженер-строитель, которого еще называют «производитель работ», или сокращенно «прораб». 

Строители работают в любое время года и в любую погоду. Поэтому они обладают крепким здоровьем и выносливостью. А еще строители владеют 

множеством специальных знаний и умений, чтобы строить крепкие и качественные здания и сооружения. 

Профессия «Строитель» — самая мирная и самая созидательная профессия нашего общества. А ещё она относится к числу самых нужных и важных 

профессий на Земле. 

Автор текста: Лев Поясникин 
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Архитектор проект (план) здания ... (разрабатывает (составляет)). 

Бетонщики бетон в котлован ... (заливают). 

Штукатур стены раствором ... (штукатурит (выравнивает)). 

Маляр стены и потолки ... (красит). 

Монтажник-сборщик готовые панели ... (собирает). 

Сварщик стальные конструкции ... (сваривает (соединяет)). 

Стекольщик оконные стекла в раму ... (вставляет). 

Кровельщик крышу черепицей ... (кроет (покрывает)). 

Машинист подъемного крана тяжелые грузы ... (поднимает, переносит). 

Водитель экскаватора котлован под фундамент ... (роет). 

Водитель бульдозера строительную площадку ... (выравнивает). 

Сантехник оборудование для ванн и туалетов ... (устанавливает). Электрик электрические розетки и выключатели ... (устанавливает, монтирует). 

Пожарные пожарную безопасность здания ... (проверяют). 
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Кирпичи, цемент, мастерок ... (каменщик). 

Кисть, краски, побелка ... (маляр). 

Топор, пила, гвозди ... (плотник).                                      

Стекло, рама, молоток ... (стекольщик). 

Роба, защитный шлем, баллон с газом ... (сварщик). 

Раствор, лопатка (шпатель), наждачная бумага ... (штукатурщик). 

Крыша, металл, черепица ... (кровельщик).                            

Руль, гусеницы, нож-отвал ... (бульдозерист).    

Башня, кабина, стрела ... (крановщик).            

Руль, гусеницы, ковш ... (экскаваторщик).   

Руль, колеса, груз ... (водитель самосвала). 

Плита, блок ... (монтажник-сборщик).   

Чертеж, план, макет ... (архитектор). 
 

Новый дом 

Вчера сломали старый дом. 

 Мы много лет прожили в нем. 

Сегодня мы переезжаем, 

Все вещи быстро собираем. 

Наш новый дом — многоэтажный. 

Вверху — четыре стройных башни, 

Внизу — парадное крыльцо. 

Мне нравится буквально все. 

Внутри — порядок, чистота. 

Снаружи — просто красота! 

Лифт едет быстро, как ракета, 

Мечтали долго мы об этом. 

Вблизи от дома магазин 

И, видно, даже не один. 

Есть парк немного вдалеке, 

Гулять там будем налегке. 

Всем радует нас новый дом! 

Мы в нем все дружно заживем. 

       Задание: назовите слова, противоположные по смыслу (вчера — сегодня, новый — старый, вверху — внизу, внутри — снаружи, быстро — долго, 

вблизи — вдалеке). 
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Сложная профессия — строители.       

Они всех зданий на земле родители.  

         Стены каменщик возводит, 

         Красит кистью их маляр, 

         Штукатурит штукатурщик, 

         Сварщик сварит даже сталь.   

         Экскаваторщик поднимет                                  

          Груз строительный наверх,                       

 А стекольщик окна в доме                        

 Застеклит привычно все. 

  Плотник обстругает двери      

  И подгонит косяки.                  

  Провод подведет электрик 

   И розетки заземлит. 

   Каждый знает свое дело. 

   Все профессии важны. 

   Чтобы дом построить прочный,         

   Постараться все должны. 
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Пословицы и поговорки о труде и строительстве: 

● Каков строитель, такова и обитель! 

● Дело мастера боится. 

● Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

● Кто любит труд, того люди чтут. 

● Построить здание - надо иметь знание. 

● Дом возвести – не плетень заплести. 

● С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 

● У плохого мастера и пила плохая. 

● Не бравшись за топор, избы не срубишь. 

● И гладко стружит, и стружки кудрявы. 

● Не топор тешет, а плотник. 

 

 

Загадки: 

 

 

Строю  школы, строю бани, строю новые дома, 

Строю целые деревни, даже строю города! 

Строить нужно аккуратно, строить нужно на века, 

Чтоб жилось в тепле, уюте, даже в сильные снега. 

В своём деле я художник и над ленью победитель, 

Догадались? я -…(строитель) 

 

*** 

Мастер он весьма хороший, 

Сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. 

Мебель делает... (столяр) 

 

*** 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

 

*** 
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Гвозди, топоры, пила, 

Стружек целая гора. 

Это трудится работник — 

Делает нам стулья... (плотник) 

 

*** 

Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской, 

У него в руке ведро, 

Сам раскрашен он пестро. (Маляр) 

 

*** 

Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нем. (Строители) 

 

*** 

Из кирпича мы строим дом, 

Чтоб смеялось солнце в нём. 

Чтобы выше, чтобы шире 

Были комнаты в квартире. (Каменщики) 

 

*** 

На работе день-деньской 

Он командует рукой. 

Поднимает та рука 

Сто пудов под облака. (Крановщик) 

 

*** 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! (Маляр) 
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 

 

27.04.2020. 

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

• Izvingrini pirkstiņus un mācies konstruēt. No diegiem izveido lellīti: 

 
 

28.04.2020. 

• Turpini klausīties un mācīties skaitāmpantus. Attīsti valodu: 

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

• 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. 

• Iemācies jaunu burtu. Izdrukā un izkrāso to.  

 

 

 

• Noklausies stāstu, attīsti valodu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-2 

https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc
https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-2
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30.04.2020. 

• Iemācies jaunu burtu. Izdrukā to un izkrāso. 

 
 

 

• Noklausies stāstu, attīsti valodu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-3 

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/lineta-un-dalfijs-3
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai: 
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Eksperimenti: 

 
4. Шарик-магнит. 

 

Понадобится надутый воздушный шарик и маленькие кусочки бумаги. 

Потрите шарик о волосы. Поднесите к кусочкам бумаги - они прилипнут на шарик! 

Опыт наглядно демонстрирует существование статического электричества. Когда мы трем шарик о волосы, он получает отрицательный электрический 

заряд. А так как разноименные заряды притягиваются, то к шарику притягиваются и бумажки, у которых есть кроме отрицательного и положительный 

заряд. Шарик будет притягивать не только бумажки, но и волосы, пылинки, прилипать к стене и даже искривлять тонкую струйку воды из крана. 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-bUwrG2sjaLY/UWMQ3SKxPcI/AAAAAAAAU5s/fsj1GC5OVfg/s1600/08.04.2013+14-22-58_0074.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-oxhyDLUg2Lk/UXfaqQktgDI/AAAAAAAAVVw/mPQSgl0mn1c/s1600/24.04.2013+10-33-48_00081.jpg
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Pamēģini atkārtot: 
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Darba lapas: 

 



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. 

 

 

 


