
 

 

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.lvPirmsskolēna 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 (izņemotpirmdienu, kadgarumsir 6.30–8.49) PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNI 

Eiropasizglītojošāsanimācijasfilmas “Rūcīšuskola”, “Pelēns Tips”, “Bings” un LTV oriģinālraidījums “Kaste? Este!” 

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. 

• Bērnilīdz3gaduvecumam:rotaļājaskopāarvecākobāli/māsuvaipieaugušo.Reizēmgatavsmainītsavudarbību, 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 kāpiestrādās.   

 

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 varētudarīt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ēkas iekārtošana un 

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

pierakstīt pasūtījumus, ēdieni, 

dekoratīvi šķīvji (dekorē papīra 

šķīvjus), papīra ziedi vāzēm uz 

galda, pavārgrāmata, ‘rezervēts’ 

zīme, nauda, bankaskartes; 

● veikalam: preces, produkti, 

produktu nosaukumi plauktiem, 

cenu zīmes, nauda, bankas kartes; 

● ārsta kabinetam/ aptiekai: pierakstu 

klade, medikamentu trauki un 

etiķetes, zāļu receptes, 

rentgenaattēli; 

● frizētavai: pierakstu klade, 

frizūruattēli, žurnālišķirstīšanai; 

● 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 

lietottrenažierus. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 
● pievērst uzmanību rakstiskai 

informācijai (valodum.j.); 
● imitēt rakstīšanu (valodum.j.). 

4 un 5 gadus vecibērni: 
● imitēt rakstīšanu (valodum.j.); 
● darbojoties iepazīt burtus 

(valodum.j.); 
● rakstīt burtu elementus (valodum.j.). 

5 un 6 gadus vecibērni: 
● skaņas apzīmēt ar atbilstošiem 

burtiem (valodum.j.); 

● rakstīt rakstītos burtus (valodum.j.); 

● lasīt vārdus (valodum.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, modesžurnālu. 

● Pieņem un atbalsta bērna 

rakstītprasmi, lai arī pieaugušais 

nevar izlasīt, ko bērns ir uzrakstījis. 

Atbalstam var izmantot Skola2030 

materiālu par mācīšanos mājās 

“Bērns mācāsrakstīt.” 

● Jautā par ēkā notiekošajām 

darbībām, tajā nepieciešamajām 

mēbelēm,aprīkojumu. 
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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 

būvējotēkas; 

● stāsta par grūtībām un kopā ar 

pieaugušo domā, ko varētu 

darīt/vingrināt, lai nākamreiz 

veiktoslabāk. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● apklust un pievēršas jautātājam 

(valodu m.j.); 

● atbild uz jautājumu ar darbību vai 

dažiem vārdiem (valodum.j.). 

4 un 5 gadus vecibērni: 

● atbild uz jautājumiem, iesaistās 

sarunā (valodum.j.); 
5 un 6 gadus vecibērni: 

● stāsta par savu pieredzi, 

darbiem, tos izvērtē 

(valodum.j.); 

● piedalās sarunā, izsaka domas 

(valodu m.j.) 

● Aicina bērnu izskatīt 4 

nedēļāspadarīto, uzzīmēto, 

nofotografēto, lai rosinātu 

pārdomāt veiksmes 

unizaicinājumus. 

● 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 iesāktādarba.’’ 

 

* 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 

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) 

 

 

Tik - tak, tik - tak! 

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

 

 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289469/tik---tak-tik---tak
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai: 
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Eksperimenti: 

 
Земля и все, что мы можем отнести к этой категории (песок, глина, камни, грунт) – богатая почва для опытов и экспериментов. 

• Песок – прекрасный сыпучий материал для творчества. Им можно рисовать картины, из него можно строить замки, делать часы и многое 

другое. Сравните свойства мокрого и сухого песка, попробуйте что-нибудь построить из того и из другого. Интересный опыт с песком: Возьмем 

тонкую бумагу и склеим из нее трубочку по диаметру карандаша. Оставив карандаш внутри трубочки, осторожно засыплем их песком так, 

чтобы конец трубочки и карандаша остались снаружи (разместим их наклонно в песке). Аккуратно вынем карандаш и спросим детей, смял ли 

песок бумагу без карандаша? Дети обычно считают, что да, бумага смялась, ведь песок достаточно тяжелый и мы насыпали его много. 

Медленно вынимаем трубочку, она не смялась! Почему? Оказывается, песчинки образуют предохранительные своды, из них получаются 

тоннели. Именно поэтому многие насекомые, попавшие в сухой песок, могут там ползать и выбираются наружу целыми и невредимыми. 

 

• Камни тоже отличный материал для строительства. Собирая из камней башни и какие-то элементарные строения, вы с легкостью научите 

различать ребенка формы, свойства поверхностей и разные веса. Мало того, что ребенок узнает, он научится применять эти знания на практике, 

перенося на другие объекты исследований.  

• Раз уж мы заговорили о строительстве и о весе предметов, то поговорим и о других материалах. Вспомните сказку про трех поросят и 

воссоздайте условия – три домика. Всего-то нужно немножко высохшей травы, немножко веточек и, соответственно, камней. 

 

 

• Глина создана для лепки, а лепка создана для глины. Это особенное волшебство, которое должен попробовать каждый. В процессе 

раскрываются не только физические свойства глины, но еще и творческие порывы. 

 

Про землю писать можно очень много. Кроме ее строительных функций, есть еще функция «материнская» – из земли вырастает все живое. 

Можно провести настоящее детсадовское исследование на тему – какие растения какую землю любят. Например, хвойные любят песчаные 

почвы, а клубничка любит богатый чернозем. Кстати, обогащение почвы – это тоже, длительный и весьма интересный эксперимент, который 

можно поручить детям на даче.  

В земле обитает множество живых существ: муравьи, жучки-паучки, суслики, мышки, зайцы и лисы. И это отдельное направление наблюдений 

и экспериментов.  
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Цветной песок своими руками: простые рецепты 
 

Самый быстрый и простой способ – сделать цветной «песок» из манки и обычных детских мелков. 

 

 

Для этого нужно покрошить мел (настрогать ножом, потом измельчить, например, скалкой), насыпать манку и мел в емкость, закрыть крышкой и 

встряхнуть несколько раз. Вот и все! Манка получается очень нежных пастельных оттенков. 

Вместо мела можно использовать сухую пастель, причем измельченные мелки можно перемешивать для получения новых интересных оттенков. 

 

 

  

http://vytvoryandia.ru/cvetnoj-pesok-svoimi-rukami-prostye-r/
http://vytvoryandia.ru/wp-content/uploads/2013/05/x_1b301d8a.jpg
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По этой же инструкции можно сделать цветной «песок» из мелкой соли. Если вам нужно совсем немного какого-нибудь цвета, то можно смешать 

измельченный мелок и соль прямо на столе. 

Теперь вернемся к настоящему цветному песку. 

С ним придется повозиться чуть дольше. 

Если вы используете уличный песок, то для начала тщательно промойте его в нескольких водах. Потом можно приступать к окрашиванию. 

Возьмем обычную гуашь и тщательно перемешаем ее с влажным песком, лучше делать это рукой (используйте перчатки). Вместо гуаши можно 

использовать пищевые красители. После окрашивания разложите песок тонким слоем до полного высыхания. 

С помощью смешивания гуаши, пищевых красителей можно получить самые разнообразные цвета, и, конечно, они будут гораздо насыщенней, чем 

от мелков. 

                                                   

 

                                

http://vytvoryandia.ru/wp-content/uploads/2013/05/cvetnaya_mramornaya_kroshka_i_cvetnoy_pesok_foto_large.jpg
http://vytvoryandia.ru/wp-content/uploads/2013/05/AwSArav-Hd0.jpg
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Idejas laika pavadīšanai: 
 

1. « Посчитай птиц». 

Весной природа оживает. И даже если листочки еще не успели появиться на свет, то птицы уже начали радоваться теплу и запахам, которыми богат 

весенний воздух. С ребенком можно поиграть в такую игру: кто заметит больше птиц за время прогулки. Закончить игру можно следующим образом: 

покормите птиц пшеном или специальным кормом . 

 

2. « Шаги лилипута». 

В эту игру хорошо играть нескольким детям или всей семьёй. Выберите цель и наметьте линию старта. Пусть играющие посоревнуются: кто быстрее 

пройдет дистанцию лилипутскими шагами (это такие шаги, когда нога при шаге ставится впритык к другой ноге). 

« Гигантские шаги». 

Смысл игры такой же. Однако теперь ребенок должен расставлять ноги так широко, как он только может (взрослые же, могут слегка поддаться…). 

 

3. « Пускаем солнечных зайчиков». 

Если погода солнечная, не забудьте прихватить с собой зеркальце. Ребенок будет рад сделать день еще более солнечным, пуская солнечные блики на 

дома и деревья. Выберите какую-нибудь отдаленную цель и потренируйтесь, кто сможет запустить зайчика так далеко. 

 

4. «Пускаемся в плавание по луже ». 

Смастерите дома или прямо на прогулке кораблики, а затем запускайте их в ближайшей луже. 

 

5. « Пускаем пузыри … в плавание!» 

Пускать в плавание по лужам можно не только кораблики, но и мыльные пузыри. На воде они будут держаться дольше и переливаться всеми 

красками. Наблюдение за такими пловцами – сплошное удовольствие. 

 

6. « Ищем первые признаки весны». 

Вооружитесь фотоаппаратом и отправляйтесь на поиски весны. Первые набухшие почки, оживленные пташки – все это первые знаки того, что весна 

уже близко. 

 

7. « Рисуем на асфальте». 

Если асфальт сухой, самое время достать цветные мелки и нарисовать приглашение весне: солнышко, цветы и травку. Возможно, это ускорит приход 

тепла! 

 

8. « Охота за словами и буквами». 

Можно поиграть в игру, где ребенок и взрослый ищут вокруг предметы, которые начинаются на выбранную букву. Можно выбрать разные буквы. 

Например, Вы ищите слова на букву «а», а ребенок – на букву «м». Кто найдет больше предметов? 
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Darba lapas: 
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