
 

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: 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. 
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 

 

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: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc
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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=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 

 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-3


Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

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) 

   



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Idejas radošai darbībai     
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Lasīšanai: 

 

Сказка про строителя 

Сказка про строителя и золотую рыбку 

 

Жил-был человек, который мечтал построить дом. Самый настоящий, с окошками и балконом, с лестницами и перилами, с крылечком и козырьком. 

В детстве человек, его звали Семён, строил игрушечные дома. Они были красивые, но быстро ломались, а Сёма мечтал, чтобы дом стоял долго, крепко, на 

века. 

— Вот бы мне попался волшебник, который помог бы построить дом, — мечтал Семен. – Разве что пойти в лес, к Бабе-Яге, авось она дельный совет даст? 

И пошел Сёма в лес. Подходит к избушке на курьих ножках и говорит: 

— Выходи, Баба-Яга, почтенная старушка, мне помощь нужна. Научи меня, как дом построить! 

— На курьих ножках? – спросила Баба-Яга. 

— Нет, на курьих мне не надо. Мне на фундаменте надо. 

— Я о таких домах и не слышала, — призналась баба Яга. У нас в лесу ни у кого таких домов нет. Отправляйся мил человек к Соловью-разбойнику, может, 

он тебе чем-то поможет. 

И пошел Семён к речке Смородине. Увидал Соловья-разбойника и говорит ему: 

https://madamelavie.ru/skazki/skazka_pro_stroitelya/
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— Давно ты живёшь на свете, Соловей-разбойник, многое повидал, многое познал. Помоги мне дом построить! 

— На трёх дубах? На девяти суках? – поинтересовался Соловей-разбойник. 

— Нет, обычный, на земле. 

— Я таких домов строить не умею, — сознался Соловей-разбойник. — Ступай к золотой рыбке, может, она тебе поможет дом построить. Она ведь старику 

тому, что жил у самого синего моря, помогла для старухи терем построить, авось и тебе не откажет. 

И отправился Семён к синему морю. Смятенно синее море. Стал Семён звать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: 

— Чего тебе надобно, добрый молодец? 

Ей с поклоном Семён отвечает: 

— Ищу того, кто мне поможет дом построить, крепкий, на фундаменте. 

Отвечает золотая рыбка: 

— Я старику помогла, а вот оно как вышло, остались они со старухой, в итоге, у разбитого корыта. Ты, Семён, давай сам старайся. Овладевай наукой 

строительной. Учись строить красиво, надёжно, на века, как в сказке. Дух у тебя крепкий, желание большое. А при таком желании человек горы свернёт, 

своего добьется. 

Выслушал Семён рыбку золотую. После слов её напутственных силу в себе почувствовал. Сначала за книжки взялся. Теория – это основа. А потом и 

практику прошел. Много разных домов Семён с мастеровыми построил. И вскоре к строительству своего дома приступил. 

Дом вышел на славу! 

Главная мысль сказки заключается в том, что когда помогают волшебные силы — это хорошо, но лучше всего всё-таки на себя надеяться. Так оно 

надёжнее будет! Получите знания, приобретете опыт – это багаж, который с вами навсегда останется. 
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Eksperimenti: 

 

Лавовая лампа 

 
© inhabitots.com   

Нужны: Соль, вода, стакан растительного масла, несколько пищевых красителей, большой прозрачный стакан или стеклянная банка. 

 

Опыт: 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. 

 

Объяснение: 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. 

 
 
 
 

http://www.inhabitots.com/8-ways-your-kids-can-help-save-the-oceans/lava-lamp-101/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/8-krutyh-nauchnyh-eksperimentov-dlya-detej-840310/#image32175765


Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Танцующая монетка 

 
© stevespanglerscience.com   

Нужны: Бутылка, монета, которой можно накрыть горлышко бутылки, вода. 

 

Опыт: Пустую незакрытую бутылку нужно положить на несколько минут в морозилку. Смочить монетку водой и накрыть ею вынутую из морозилки 

бутылку. Через несколько секунд монетка начнет подскакивать и, ударяясь о горлышко бутылки, издавать звуки, похожие на щелчки. 

 

Объяснение: Монетку поднимает воздух, который в морозилке сжался и занял меньший объем, а теперь нагрелся и начал расширяться. 

http://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/burping-bottle
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/8-krutyh-nauchnyh-eksperimentov-dlya-detej-840310/#image32176965
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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No mūzikas skolotājas: 

 

1.Draugu dziesma. (учить) 

 

1.Mežā visi dzīvo zaļi, 

Saticīgi, mīļi labi 

Zakīs,ezis,lācis varna 

Lec pa sūnam kā pa dūnām. 

 

Piedz.  Buča tev, Buča man, 

             Buča manam draudziņam. 

Buča tev, Buča man, 

Buča manam draudziņam. 

 

2.Visi mantu sadalīja, 

Ābolīti pardalīja, 

Draugi priekā gavilēja, 

Visiem labu novēlēja. 

 

Piedz. 

 

2.Okei!  (учить всю песню) 

 

1. Hei,hei,hei,hei!  

Viss ir viss Okei! 

Nākam visi kopā ta, 

Dziedam vienā pulciņā. – Viss ir Okei! 

 

2. Teic, teic, hei,hei! 

Vai tev viss Okei! 

Dziedāsim mēs dziesmu šo, 

Dziesmiņu šo brīnišķo – Viss ir Okei! 
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3. Nāc,nāc, hei,hei! 

Lai skan viss Okei! 

Dziedu rītā, pusdienā 

Dziedu arī vakarā. -  viss Okei  

 

 3.Детский сад.( учить песню) 

 

1.Что такое детский сад?  

Дом для славных дошколят!  

Там друзья есть и подружки,  

Книжки, сладости, игрушки,  

Вот, что значит, Вот, что значит детский сад.  

 

2.Что такое детский сад?  

Чудный праздник для ребят!  

Это шутки, песни, пляски,  

Удивительные сказки, 

Вот, что значит, Вот, что значит детский сад.  

 

3.Что такое детский сад?  

В нем резвятся и шалят!  

Там цветные карусели  

И веселые качели, Вот, что значит,  

Вот, что значит детский сад.  

 

4.Что такое детский сад?  

Целый город дошколят! 

 Мамы, папы, бабушки, дедушки!  

Нас пораньше разбудите,  

И скорее в сад ведите,  

Потому что, все мы любим детский сад! 

 


