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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: “Pavasara stāsti”  

          Nedēļas temats: “Spēlēsim teātrī”  

          Periods: 04.05.2020-08.05.2020 

 

Sasniedzamais rezultāts: plāno, maina un pilnveido savu ideju, lai to izmantotu rotaļdarbībā. 

• Bērni līdz 3 gadu vecumam: rotaļājas kopā ar vecāko bāli/māsu vai pieaugušo. Reizēm gatavs mainīt savu darbību, 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 kā piestrādās.   

Uzdevums: Izveidot sabiedrisko (nevis dzīvojamo) ēku pēc savas izvēles, iekārtot to rotaļām, izgatavot darbībai šajā ēkā nepieciešamos 

papildmateriālus. .nedēļas beigās pārrunāt, kā izdevās būvēšana - kas bija viegli, kādas grūtības bija jāpārvar un kā tas izdevās, ko turpinās 

mācīties. 

Nepieciešamie materiāli: materiāli būvniecībai un sabiedrisko ēku iekārtošanai, rakstīšanai, griešanai, līmēšanai, fotografēšanai. 

 

Ziņa bērnam (ko bērns sapratīs): gan bērni, gan pieaugušie ēkas būvē atbilstoši to izmantošanas mērķiem. 

 

Rosiniet bērnu veidot cita veida ēkas (nevis dzīvojamās), piemēram kafejnīcu, frizētavu, veselības centru vai doktorātu, veikalu. Šajās ēkās 

bērns sāks spēlēt lomu rotaļas. Ja jūsu ģimenē ir viens bērns, esiet gatavi iesaistīties lomu rotaļās. Iesaistoties rotaļā, rosiniet bērnu izmantot 

papildus prasmes, piemēram, izveidot izkārtni pie frizētavas, ieviest pierakstu kladi, restorānam sagatavot ēdienkarti, izveidot pirkumu sarakstu, 

lai dotos uz veikalu, izgatavot cenu zīmes un naudu. 
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Bērna darbības temata izziņai Ko bērns mācās* Pieaugušo atbalsts 

Mājas veidošana un pārveidošana: 

● papildus savas mājas pārveidošanai 

un uzlabošanai vai arī tās vietā 

iekārto cita veida ēkas vai vietas, uz 

kurieni doties no savas mājas, 

piemēram, restorānu, frizētavu, 

ārsta kabinetu, veikalu, muzeju vai 

kādu citu sabiedrisku ēku; 

● vecākie bērni iekārto izveidoto 

sabiedrisko ēku/ vietu ar paša 

gatavotiem vai mājās sameklētiem 

papildmateriāliem, piemēram, 

tirdzniecības precēm, ārsta 

piederumiem; 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● vārdiski vai ar darbību vērsties pie 

citiem, lai izteiktu savu vajadzību 

(valodu m.j.); 

● darboties kopā ar citiem 

(sociālā un pilsoniskā m.j.). 

4 un 5 gadus veci bērni: 

● uzklausīt citus, iesaistīties sarunā 

(valodu m.j.); 

● iztēloties sev zināmās sabiedriskās 

vietas un profesijas (sociālā un 

pilsoniskā m.j.); 
● attēlot sev zināmus cilvēku 

paradumus 

● Pārrunā ar bērnu, ka šajā laikā 

nedrīkst doties tur, kur ir daudz citi 

cilvēki, tādēļ bērns var izveidot pašu 

mājā kādu no sabiedriskajām vietām, 

kuras var apmeklēt gan pats, gan citi 

ģimenes locekļi. 

● Jaunākiem bērniem ierosina un 

palīdz izveidot kādu no vietām, 

kuras ģimene pirms ārkārtas 

situācijas iestāšanās apmeklējusi. 

● Vecākiem bērniem jautā par vietām, 

kuras bērni gribētu apmeklēt vai 

kuras bērnam 

● vienatnē vai kopā ar citiem ģimenes 

locekļiem lomu spēlēs iztēlojas, ka 

strādā vai apmeklē izveidoto 

sabiedrisko vietu. 

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

● lietot runas intonācijas, paust 

emocijas atbilstoši izspēlētajai 

saziņas situācijai (valodu m.j.); 

● piedalīties sarunā, nepārtraucot 

runātāju (valodu m.j.); 

● stāstīt par sev zināmām sabiedriskām 

vietām un profesijām (sociālā un 

pilsoniskā); 

● nosaukt savas un citu emocijas  

patika apmeklēt pirms ārkārtas 

situācijas. 

● Piedalās lomu spēlēs kopā ar 

bērnu, piemēram, dodas 

iepirkties uz bērna veikalu, 

ļauj, lai bērns veido matu 

sakārtojumu frizētāvā. 

● Atbalsta ilgstošu (vairākas dienas, 

iespējams, pat nedēļu vai vairāk) 

bērna rotaļāšanos izveidotajā 

sabiedriskajā vietā, ierosina izveidot 

citu sabiedrisko vietu tad, ja bērnam 

zūd interese rotaļāties. 
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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 

būvējot ēkas; 

● stāsta par grūtībām un kopā ar 

pieaugušo domā, ko varētu 

darīt/vingrināt, lai nākamreiz 

veiktos labāk. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● apklust un pievēršas jautātājam 

(valodu m.j.); 

● atbild uz jautājumu ar darbību vai 

dažiem vārdiem (valodu m.j.). 

4 un 5 gadus veci bērni: 

● atbild uz jautājumiem, iesaistās 

sarunā (valodu m.j.); 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● stāsta par savu pieredzi, 

darbiem, tos izvērtē (valodu 

m.j.); 

● piedalās sarunā, izsaka domas 

(valodu m.j.) 

● Aicina bērnu izskatīt 4 nedēļās 

padarīto, uzzīmēto, nofotografēto, 

lai rosinātu pārdomāt veiksmes un 

izaicinājumus. 

● 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 iesāktā darba.’’ 

 

* 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. 

 

Ir jau visi mūsu 

Ir jau visi mūsu bērni sanākuši te! (2x) (iet  

Rociņām - plaukš! plaukš! (plaukšķinām)  

Kājiņām  - taukš! taukš! (dipinām) 

Labrītiņu - jums, jums, (norādām uz citiem) 

Labrītiņu - mums, mums! (norādām uz sevi) 

Pulkstenīti, tiku taku 

Pulkstenīti, tiku taku, (kustinām rādītājpirkstus) 

Paklausies, ko es tev saku: (pieliekam rādītājpirkstu pie lūpām) 

Rītā labi skaļi zvani (viegli kratām rādītājpirkstu) 

Tā, lai pamodini mani! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289467/ir-jau-visi-musu
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289464/pulksteniti-tiku-taku
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 Idejas laikapavadīšanai:
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Lasīšanai:                                  

 

Читать сказку Теремок: 

Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить. 
 
Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
— Я, мышка-норушка! А ты кто? 
— А я лягушка-квакушка. 
— Иди ко мне жить! Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем жить. 
 
Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
— Я, мышка-норушка! 
— Я, лягушка-квакушка! 
— А ты кто? 
— А я зайчик-побегайчик. 
— Иди к нам жить! Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить. 
 
Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
— Я, мышка-норушка. 
— Я, лягушка-квакушка. 
— Я, зайчик-побегайчик. 
— А ты кто? 
— А я лисичка-сестричка. 
— Иди к нам жить! Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. 
 
Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
— Я, мышка-норушка. 
— Я, лягушка-квакушка. 
— Я, зайчик-побегайчик. 
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— Я, лисичка-сестричка. 
— А ты кто? 
— А я волчок-серый бочок. 
— Иди к нам жить! 
 
Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, песни поют. 
Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь: 
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
— Я, мышка-норушка. 
— Я, лягушка-квакушка. 
— Я, зайчик-побегайчик. 
— Я, лисичка-сестричка. 
— Я, волчок-серый бочок. 
— А ты кто? 
— А я медведь косолапый. 
— Иди к нам жить! 
 
Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог влезть и говорит: 
— А я лучше у вас на крыше буду жить. 
— Да ты нас раздавишь. 
— Нет, не раздавлю. 
— Ну так полезай! Влез медведь на крышу и только уселся — трах! — развалился теремок. 
 
Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, 
лисичка-сестричка, волчок-серый бочок — все целы и невредимы. 
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Eksperimenti: 

Картофель в соленой и пресной воде 

В литровую банку с водой положите картофель. Он быстро пойдёт ко дну. А теперь выньте картофель, добавьте в банку 2-3 ложки 

обычной соли и размешайте ее. Снова положите картофель. Он не утонет, а останется плавать на поверхности. 

  

Оказывается, плотность соленой воды выше, чем пресной. Поэтому-то и в море нам плавать легче, чем, например, в речке. 

 

Меняем цвет 

Расскажите малышу, что при соединении некоторых веществ они меняют свой цвет. 

1)    Возьмите разрезанную картофелину и пузырек с йодом. Спросите у ребенка, какого цвета картофелина 

на срезе и какого цвета йод. Затем капните на картофелину каплю йода и понаблюдайте, как изменится цвет 

картофелины. Объясните малышу, что в картошке содержится особое вещество - крахмал, именно поэтому 

получился синий цвет. 

2)    Капните на разрезанную картофелину вишневый сок, понаблюдайте за изменением цвета. 

3)    Возьмите свеклу и отожмите из нее немного сока в белое блюдце, возьмите лимон и также отожмите из него некоторое количество 

сока в другое блюдце. Спросите ребенка, какого цвета каждый сок (темно-бордовый и бесцветный). Затем добавьте в свекольный сок 

некоторое количество лимонного,перемешайте их и понаблюдайте за изменением цвета. 
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Idejas radošai darbī  
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Darba lapas: 
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