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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://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Atta%CC%84lina%CC%84ta_ma%CC%84ci%CC%84s%CC%8Cana%CC%84s_veca%CC%84kiem_final.pdf
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be


Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

Mēneša temats “Mana brīnumzeme” 

Nedēļas temats “Lieldienas”
Ziņa bērnam (ko bērns sapratīs): iztēlē radušos stāstu varu nodot citiem (pastāstīt, attēlot, parādīt) ar dažādiem materiāliem un priekšmetiem.
Bērnam sasniedzamais rezultāts (ko bērns pratīs): prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem.

Bērna mācību darbības Ko bērns mācās Pieaugušo atbalsts

Rīta rosme.
Atkārtojiet pagājušajā nedēļā izveidoto 
vingrojumu secību, lai nostiprinātu izvēlētos 
vingrojumus.
Rosiniet vecākos bērnus izveidot pašiem 
savu stāstu, ievērojot pagājušajā nedēļā 
minētos fizioterapeites Zanes Pušilovas 
ieteikumus.
Pārmaiņus izpildiet gan kopīgi izveidoto, 
gan bērna izveidoto rīta rosmi.

● Pārvietoties sev un citiem drošā veidā.
● Stiepties, soļot, skriet, rāpot, līst, velties.
● Noturēt līdzsvaru.
● Klausīties tekstu un reaģēt uz to 

ar darbībām.
● Saskaņot vārdus teikumā.
● Veidot secīgu stāstījumu.

● Vingro kopā ar bērnu.
● Seko bērna stāstam un izpilda 

bērna ierosinātos vingrojumus.

Piezīme: Izkustieties arī dienas vidū, ja 
jūs, pieaugušie, esat jau labu laiku 
strādājuši pie datora.

Bērna darbības temata izziņai
Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam turpina 
patstāvīgi darboties ar būvniecības materiāliem 
un rotaļlietām, sarunājas ar tām, runā to balsīs.
Aiciniet bērnu papildināt rotaļas, izspēlējot jau 
zināmus skaitāmpantus. Piemēram, ja kopš 
mazotnes bērns jau zina “Vāru, vāru putriņu” un 
jūs to kopā esat vārījuši plaukstā, kopā ar bērnu 
izvēlieties rotaļlietas tā, lai būtu kāda rotāllieta, 
kura vāra putru un citas rotaļlietas, kurām šo 
putru dos. Varat kopā ar bērnu izspēlēt arī 
zināmās šūpuļdziesmas, piemēram, “Aijā, žū-žū,
lāča bērni” vai “Velc, pelīte, saldu miegu.”

Ja bērns joprojām aizrautīgi darbojas ar

● Radīt konstrukciju, savietojot 
vienkāršus telpiskus objektus.

● Klausīties un atkārtot dzirdētās skaņas.
● Runāt skaitāmpantus.
● Piebalsot pieaugušā dziedājumam.

● Veidot dažādas formas no plastiskajiem

● Uzsāk pazīstamo skaitāmpantu 
vai dziesmu izspēlēšanu.

● Rosina bērnu izspēlēt citus zināmus 
skaitāmpantus vai dziesmas pēc tam, 
kad bērns to jau ir darījis kopā ar 
pieaugušo.

● Aicina bērnu pastāstīt par to, ko 
rotaļlietas dara, kā jūtas.

● Darbojas kopā ar bērnu, veido dažāda



sagatavoto sāls mīklu vai citu plastisko 
materiālu, ļaujiet viņam to turpināt bez papildus
rīkiem.
Bērnam ir svarīgi spiest, mīcīt un veltnēt 
plastiskos materiālus ar rokām, jo tas veicina 
roku un pirkstu muskulatūras attīstību.
Ja jūtat, ka bērnam vajadzīga kāda papildus 
ierosme, piedāvājiet mīklas rulli un cepumu 
formas. Pirmo dienu vai pat divas dienas 
ļaujiet bērnam izpētīt dažādās iespējas, ko 
piedāvā jaunie darba rīki. Pēc tam kopā ar 
bērnu iztēlojieties, ka ar cepumu formiņām 
izspiestās figūras sarunājas.
Kopā ar bērnu sagatavojiet cepumu mīklu 
(vienkāršu cepumu mīklu varat atrast plāna 
beigās), izcepiet cepumus un baudiet tos 
pēc pusdienām vai vakariņām.

Bērns turpina švīkāt, burzīt, griezt papīru. Ja 
jums ir tāda iespēja, piedāvājiet bērnam iespēju 
darboties ar krāsām, vislabāk pirkstiņkrāsām vai
guaša krāsām.

materiāliem.
● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.
● Attīstīt acu-roku koordināciju.
● Lietot virtuves piedrumus drošā veidā.

● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.
● Attīstīt acu-roku koordināciju.
● Lietot virtuves piedrumus drošā veidā.
● Praktiskā drabībā atšķirt jēdzienus 

viens, daudz.
● Prakstiskā darbībā nosaukt cepumu 

skaitu trīs apjomā.

● Izmantot līnijas, laukumus, formas 
un krāsas radošajā darbā.

● Atbildēt uz jautājumu ar darbību vai
ar vārdiem.

● Sagatavot vietu darbam ar krāsām un 
pēc darba to sakopt.

lieluma bumbiņas, rullīšus, savieno 
tos kopā, stāsta par izveidoto.

● Izmanto savu izveidoto tēlu, lai 
iztēlotos, ka tas uzsāk sarunu ar bērnu.

● Cep cepumus kopā ar bērnu, māca, kā 
droši rīkoties ar virtuves piederumiem 
un kā uzvesties karstas cepeškrāsns 
tuvumā.

● Ļaujiet bērnam dalīt cepumus, dodot pa
vienam, diviem vai trim cepumiem 
katram ģimenes loceklim.

● Uzklausa un pieraksta bērna komentārus.
● Palīdz sagatavot vietu darbam: parāda, 

kur atrast vecās avīzes vai kādu citu 
materiālu, ar ko apklāt galdu, trauku 
ūdenim, papīra dvieļus vai lupatiņu 
tīrīšanai.

● Ļauj bērnam izdarboties ar krāsām, tās 
jaucot, krāsojot, līdz viss papīrs kļūst 
brūns. Bērnam jāizpēta krāsas, pirms 
viņš sāk gleznot at attsevišķām krāsām 
un attēlot atpazīstamas detaļas.

Bērna darbības temata izziņai
4 un 5 gadus veci bērni turpina 
patstāvīgi izspēlēt dažādus rotaļu sižetus.
Papildus aiciniet bērnu izspēlēt 
skaitāmpantus, īsus dzejoļus, piemēram Jāņa 
Poruka dzejoli “Tracis,” vai arī atsevišķas 

● Pārvietot priekšmetus - stumt, vilkt, celt.
● Nosaukt objekta atrašanās vietu, 

lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, 
blakus.

● Izmantot dažādas runas intonācijas.
● Runāt skaitāmpanus un īsus dzejoļus.

● Iesaistās bērna rotaļā kā 
līdzvērtīgs dalībnieks.

● Skatās bērna izspēlētos literāros 
sižetus, pirecājas par tiem un atbalsta 
bērnu.

● Fotografē izveidotos rotaļu sižetus, lai 



epizodes no zināma literārā darba, piemēram,
no bērna mīļākās grāmatas, kuru pagājušajā 
nedēļā vairākkārt

● Izspēlēt epizodes no dzirdēta 
literārā darba.

par tiem sarunātos un salīdzinātu ar 
citiem.



lasījāt.
Rosiniet bērnu izvēlēties rotaļlietas, ar kurām 
attēlot dzejoļa vai stāsta tēlus, kā arī ar citām 
rotaļlietām un mājās atrodamajiem 
priekšmetiem izveido vidi, kurā risinās 
darbība.

Bērns turpina veidot tēlus, izvelkot detaļas 
(ausis, degunu, asti) no vienas pikas, iespiežot 
acis, ar tiem rotaļāties, iztēlojoties, ka tie 
pārvietojas un sarunājas.
Kopā ar bērnu sagatavojiet cepumu mīklu 
(vienkāršu cepumu mīklu varat atrast plāna 
beigās), izcepiet cepumus un baudot tos, 
stāstiet stāstus, katrs izmantojot piecus pašu 
pašu gatavotos cepumus, piemēram, divi draugi
kopā rotaļājās, atnāca vēl trīs draugi, tagad 
kopā rotaļājas pieci draugi. Vienu draugu 
mamma pasauca pusdienās...

Aiciniet bērnu uzzīmēt vai uzgleznot ainu no 
savas mīļākās grāmatas un pastāstīt, kas 
zīmējumā attēlots. Rosiniet bērnu pierakstīt, kas 
zīmējumā attēlots, imitējot rakstīšanu un 
izmantojot svītras, skribuļus, burttu elementus un
atsevišķus zināmus burtus.
Piedāvājiet bērnam attēlot divas vai trīs ainas 
no savas mīļākās grāmatas un pēc tam 
zīmējumus sakārtot secībā: kas notika 
vispirms, kas - pēc tam.
Ja jums ir tāda iespēja, piedāvājiet bērnam 
iespēju darboties ar krāsām.

● Veidot regulāras un neregulāras formas 
no platiskajiem materiāliem.

● Savienot detaļas, lai izveidotu jaunu 
formu.

● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.
● Attīstīt acu-roku koordināciju.
● Lietot virtuves piederumus drošā veidā.
● Stāstīt par piedzīvotto, saskaņojot 

vārdus teikumā.
● Praktiskā darbībā nosaukt cepumu 

skaitu pieci apjomā.
● Praktiskā darbībā veidot priekšmetu 

kopas pieci apjomā dažādās variācijās.

● Variēt līnijas, krāsas, tekstūras un 
formas radošajā darbā.

● Stāstīt par radošajā mākslas darbā 
attēlotajiem notikumiem, tēliem, 
izteiktajām emocijām un idejām. Stāstīt 
par dzirdēto, saskaņojot vārdus teikumā.

● Nosaukt objekta atrašanās vietu, 
lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, 
blakus.

● Pareizi turēt un lietot 
rakstāmpiederumus un darbarīkus.

● Rakstīt burtu elementus 
neierobežotā laukumā.

● Sagatavot vietu darbam ar krāsām un 
pēc darba to sakopt.

● Rosina bērnu veidot jaunus 
un sarežģītākus tēlus.

● Kopā ar bērnu stāsta stāstu, 
izveidojot kādu tēlu, pēc tam to 
pārveidojot vai izveidojot jaunus 
tēlus.

● Cep cepumus kopā ar bērnu, māca, kā 
droši rīkoties ar virtuves piederumiem 
un kā uzvesties karstas cepeškrāsns 
tuvumā.

● Tad, kad cepumi gatavi, kopā pārrunā, 
kā tos cepa.

● Kopā ar bērnu veidot stāstu, kas 
veicina skaitīšanu pieci apjomā.

● Pārrunā ar bērnu lasīto grāmatu, 
tēlus, bērna mīļākās vietas grāmatā.

● Pieraksta bērna stāstījumu, uzdod 
jautājumus, lai rosinātu bērnu 
iedziļināties detaļās gan stāstot, gan 
zīmējot.

● Atbalsta bērna vēlmi rakstīt, ļaujot imitēt 
rakstīšanu un pieņemot, ka bērna 
rakstītais ir kļūdains un bieži 
pieaugušajam nav izlasāms.

● Palīdz sagatavot vietu darbam: parāda, 
kur atrast vecās avīzes vai kādu citu 
materiālu, ar ko apklāt galdu, trauku 
ūdenim, papīra dvieļus vai lupatiņu 
tīrīšanai.

Bērna darbības temata izziņai ● Pārvietot priešmetus sev un citiem ● Kā skatītāji piedalās bērna izrādē, 



5 un 6 gadus vecu bērns turpina būvēt sagatavot
izrādes, ko vakarā parādīt ģimenei. Pārmaiņus ar
bērna paša izveidotiem sižetiem, aiciniet bērnu 
izrādē attēlot zināmus literārus sižetus, 
piemēram,

drošā veidā.
● Nosaukt objektu atrašanās vietu telpā 

un plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, 
pie, aiz, blakus, pa labi, pa kreisi.

modelē, kā uzvedas publika uzmanīgi 
klausoties, applaudējot.

● Pārrunā, kādēļ bērns izvēlējies izrādē 
parādīt konkrēto dzejoli, pasaku, vai 
stāsta



dzejoļus,  īsas pasakas vai kādu konkrētu ainu
no garāka stāsta.

Bērns  turpina  veidot  tēlus  un  ar  tiem
izspēlēt stāstus.
Rosiniet  bērnu  veidot  vairākus  secīgus
šižetiskus  attēlus  plaknē  uz  kartona  vai  kāda
cita materiāla. Pārmaiņus rosiniet bērnu veidot
savus  stāstus  un  attēlot  dzirdētos  literāros
darbus.
Kopā ar bērnu sagatavojiet cepumu mīklu 
(vienkāršu cepumu mīklu varat atrast plāna 
beigās), izcepiet cepumus. Baudot cepumus, 
stāstiet stāstus par to, kā ģimene vai draugi 
dalās ar izceptajiem cepumiem. Piemēram, 
vecmāmiņa izcepa sešus cepumus un aiznesa tos
mazdēlam. Mazdēls teica, ka vecmāmiņai pašai 
arī jāpacienājas ar cepumiem un sadalīja tos 
līdzīgi. Cik cepumi katram tika? Tiklīdz kā 
cepumi bija sadalīti, istabā ieskrēja mazmeitiņa. 
Kā tagad viņi sadalīs cepumus?

Papildus izrādei nepieciešamo materiālu 
sagatavošanai, aiciniet bērnu izveidot 
savu grāmatu ar ilustrācijām, tekstu 
(nosaukumi, atsevišķi teikumi) un 
numurētām lappusēm.

● Lietot runas intonācijas atbilstoši tēliem 
un attēlotajai situācijai.

● Izspēlē paša izdomātu un literāra 
darba sižetu.

● Runāt dzejoļus, mainot balss skaļumu 
un runas tempu atbilstoši dzejoļa 
saturam.

● Savienot detaļas veidot un iegūt 
sev vēlamo formu.

● Nosaukt tekstā darbojošās 
personas, atstāstīt notikumus.

● Attīstīt pirkstu sīko muskulatūru.
● Attīstīt acu-roku koordināciju.
● Lietot virtuves piedrumus drošā veidā.
● Stāstīt par piedzīvotto, saskaņojot 

vārdus teikumā.
● Praktiskā darbībā nosaukt cepumu 

skaitu desmit apjomā.
● Praktiskā darbībā izzina skaitļa 

sastāvu desmit apjomā.

● Mērķtiecīgi variēt un kombinēt 
krāsas, līnijas, laukumus, lai 
panāktu vēlamo rezultātu.

● Rakstīt burtus un ciparus 
neierobežotā laukumā.

● Saprotami un secīgi stāstīt paša 
izdomātu sižetu.

sižetu.
● Fotografē vai filmē bērna izrādes, 

lai pārrunātu.
● Pārrunājot izrādi, uzslavē to, kas labi 

izdevies, piemēram: “Tu runāji skaidri 
un saprotami, mainīji balsi tad, kad 
rināja cits tēls.” Aicina bērnu domāt par
to, ko varētu izrādē uzlabot, piemēram, 
ievērot to, ka runājot jāpagriežas ar seju
vai vismaz ar sānu pret skatītājiem.

● Pārrunā bērna paša izveidotos un 
literāro darbu sižetus.

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu 
izveidot detalizētāku sižetu..

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu 
strādāt rūpīgāk un koncentrēties darbam
ilgāku laika periodu.

● Cep cepumus kopā ar bērnu, māca, kā 
droši rīkoties ar virtuves piederumiem 
un kā uzvesties karstas cepeškrāsns 
tuvumā.

● Pie pusdienu vai vakariņu galda 
aicina bērnu pastāstīt pārējiem 
ģimenes locekļiem, kā cepumi tapa.

● Kopā ar bērnu veidot stāstu, kas 
veicina skaitļa sastāva izziņu desmit 
apjomā.

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu 
izveidot detalizētāku attēlu.

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu 
strādāt rūpīgāk un koncentrēties darbam
ilgāku laika posmu.

● Pieraksta bērna stāstījumu tur, kur 
bērna grāmatā ir garāks teksts.

● Lasa bērna izveidoto grāmatu.



Lasīšana ● Klausīties tekstu, izprast darbību, atpazīt ● Pārrunā, kādēļ bērns izvēlējās tieši šo



Bērnam ir svarīgi atrast laiku, kad viņš pats var
šķirstīt grāmatas, skatīties attēlus un 
iedziļināties vizuālajā informācija.
Turpiniet lasīt grāmatas, kuras bērns 
izvēlas lasīšanai.
Pārbaudiet savu grāmatu krājumus un 
meklējiet grāmatas, kuras nākamajā nedēļā 
varēsiet izmantot, lai gatavotos Lieldienām.

darbojošās personas, to emocijas.
● Salīdzināt dzirdēto ar savu pieredzi.
● Jautāt par neskaidro un atbildēt 

uz jautājumiem.
● Stāstīt par dzirdēto.

grāmatu, kas viņam šajā grāmatā 
īpaši patīk.

● Pārrunā grāmatas saturu: kā tā sākās, 
kādi tēli bija grāmatā, vai viņi risināja 
kādu problēmu, kā viņi jutās dažādās 
aprakstītajās situācijās, kā atrisināja 
problēmu un kā grāmata beidzās.

● Aicina bērnu atstāstīt savu mīļāko 
vietu grāmatā vai visu stāstu.

Refleksija
Katras dienas beigās vai arī vairākas reizes 
dienā, piemēram, pirms katras ēdienreizes vai 
ēdienreižu laikā, ir svarīgi atskatīties uz to, kas ir
paveikts līdz šim, izvērtēt veiksmes un 
neveiksmes, meklēt risinājumus un plānot, ko 
darīs turpmāk.

● Novērtēt ieceres īstenošanas procesu 
un rezultātu.

● Stāstīt par savām darbībām.
● Atpazīt un stāstīt par savām 

emocijām dažādās situācijās.
● Apzināties savas stiprās puses un 

ko nepieciešams apgūt vai 
vingrināt.

● Plānot nākamās darbības.

● Jautājot palīdz atcerēties, kas paveikts 
un kādā veidā tika sasniegts rezultāts.

● Jautājot rosina domāt par dažādiem 
veidiem, kā izmantot pieejamos 
materiālus, risināt radušās problēmas.

● Norāda uz bērna veiksmēm, to, kas 
labi padarīts, izdevies.

● Jautājot rosina domāt par to, ko 
vajadzētu uzlabot un kādā veidā to 
izdarīt.

● Pārrunājiet, ko no iesāktā vēl 
jāturpina, jāuzlabo un ko jaunu 
varētu darīt.

Piezīme: Pārrunā ne tikai bērna veikumu, bet 
arī savu veikumu mājās un/ vai darbā.

Gatavojot cepumus jaunākiem bērniem vieglāk ir izmantot mērkrūzes sastāvdaļu mērīšanai, ja jums tādas ir mājās. Tās palīdz bērnam veidot izpratni par 
tilpumu un par daļām. Izmantojot digitālos svarus, uzrakstiet ciparus, kuri bērnam jāierauga un aiciniet bērnu pamazām bērt sastāvdaļas traukā, līdz parādās 
vajadzīgais skaitlis.

Cepumu recepte 300g
(1½ tase) miltu 250g 
(1¼ tase) sviesta
150g (¾ tase) cukura
3 tējkarotes vaniļas cukura
1 olas dzeltenums



Daugavpils pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestāde.

1. Bļodā samaisa sviestu un cukuru.
2. Pievieno olas dzeltenumu un vaniļas cukuru, visu labi samaisa.
3. Iesijā miltus. Sākumā maisa ar koka karoti, pēc tam ar rokām samīca, līdz mīkla kļūs viendabīga.
4. Mīklu izrullē un ar cepumu fromiņām veido cepumus vai starp plaukstām saviļā nelielas bumbiņas, kuras pēc tam saspiež kā plakanas.
5. Cep 8 - 10 minūtes 175 - 180°C temperatūrā.

Veicamie uzdevumi:
  Izveidot no kartona olu un aplīmēt to ar dažādiem aplikāciju materiāliem tā, lai tā izskatītos saulaina, koša, bagātīga un grezna, ziedoša 

u.tml. Ieteikumam izmantots mācību un metodiskais līdzeklis “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas” mācību jomā, komnkrēti: Radošā 
darbība, 65. lpp. izveido kolāžu “Košās Lieldienas” (https://mape.skola2030.lv/materials/205)
  

  Saskatiet ģeometriskās formas apkārtējā vidē un ierakstiet, uzzīmējiet atrasto tabulā. Izmantotais materiāls: Matemātikas mācību joma, 
Ģeometriskās figūras, 59. lpp. (https://mape.skola2030.lv/materials/203).

https://mape.skola2030.lv/materials/203
https://mape.skola2030.lv/materials/205
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Metodiskie materiāli mācībām mājās:

Dzejolīši rīta rosmei.

Rīta rosme                                                                              

 

  Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi
Sāksim mēs rīta rosmi.

Uz augšu pacelt ķepiņas                                                                        
Uz leju nolaist ļipiņas.
Uz augšu pacelt ķepiņas
Uz leju nolaist ļipiņas.

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi,                                                                            
Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi.                  

Uz sāniem noliekt austiņas,
Uz priekšu pastiept ūsiņas.
Uz sāniem noliekt austiņas,
Uz priekšu pastiept ūsiņas.

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi,
Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi.

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi
Beigsim to rīta rosmi.

https://www.youtube.com/watch?v=5p_BjqnY1h8- DZIEDI AR PUKŠU - "Rīta rosme" no izrādes "Paukojam un Šmaukojam"
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Zīlīte, žubīte...
Zīlīte, žubīte, (vicina rokas kā spārnus)
Daudz tavu bērniņu (pagrozās viduklī uz abām pusēm)
Divi guļ(plaukstas zem vaiga), divi kuļ(sit ar plaukstām pa ceļiem), 
Divi brauc mežā (klēpī sēžot, šūpo bērnu),
Divi velk (atgāž bērnu guļus uz muguras),divi stumj (saliec bērnu uz priekšu),
Divi tek pakaļ (izliek bērnu no klēpja uz grīdas)



Daugavpils pilsētas
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 
Darbošanas uz 13.04.2020. Otrās lieldienas

 Ja tev ir piekļuve internetam, pamācies dzīvniekus https://www.youtube.com/watch?v=f-azxrfK-4I

 Motorikas attīstīšanai no papīra izveido cilvēciņus, un no diegiem katram cilvēciņam matus. Katram cilvēciņam pielīmē  matus.

Darbošanas uz 14.04.2020.

 Uzzīmē savas lieldienas, izmanto tos rakstāmos un krāsas, kuras tev visvairāk patīk.

 Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu. https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/ziemassvetku-davana-2

Darbošanās uz 15.04.2020.

 Turpini mācīties iepriekšējās nedēļas pantiņus. Atkārto to, ko biji iemācījies un ja vari, tad pievieno vēl vienu pantiņu klāt.
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Pīrādziņam vakarā
Nelaimīte notikusi:
Pīrāgam, plāceņam,
Abi gali nodeguši.

Pīrāgam, nabagam,
Abi gali nodeguši,
Abi gali nodeguši,
Vidū gāja ļuk, ļuk, ļuk.

Pīrāgam, nabagam,
Krāsnī kājas nosvilkušas;
Ejat, bērni, ķerat ciet,
Ēdat viņu dziedādam`.

 Pastaigas laikā salasi materiālus ar kuru palīdzību tu spēsi izveidot vietu dzīvošanai. Atnākot mājās izvēlies dzīvnieciņu, kuram tu taisīsi mītni un burkā ierīko 
tam mājvietu.
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Darbošanās uz 16.04.2020.

 Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu.
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/smaidu-masina

 Izmanto papīrgrozu, vai kasti, kurai ir caurumi. Palūdz vecākiem, lai viņi ar diega palīdzību haotiskā secībā iever diegus caurumos un starp diegiem ievieto tavas rotaļlietas. 

(Rotaļlietām jābūt nelielām) Tavs uzdevums ir palīdzēt izkļūt visām rotaļlietām no zirnekļu tīkliem.

 Iemācies vārdiņus zirneklis un zirnekļu tīkli

Darbošanās uz 17.04.2020.

• Iesēj pats savus garšaugus. Olu čaumalas piepildi ar zemi, kurā ieliec dažas sēkliņas. Tu vari iesēt dilles, pētersīļus, lociņus, rukolu, vai jeb ko citu, kas 
tev ir pieejams.
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Materiāli no mūzikas solotājas: https://www.youtube.com/watch?v=QpWC9dUSNT4&feature=youtu.be-Kur tu teci gailīti mans | Bērnu dziesmas 



Idejas radošai darbībai:

Пасхальные поделки своими руками

Из пластикового контейнера от киндер-сюрприза и пластилина

 Быстро и просто можно сделать пасхального цыпленка своими 

руками. Справятся с этой пасхальной поделкой даже малыши.

Пасхальные цыплята. Пасхальные курочки

Эта пасхальная курочка с цыплятами нарисована 

при помощи отпечатков детской ладошки и пальчиков.  



https://www.youtube.com/watch?v=ZHAehYc1-xE - Открытка на Пасху Своими Руками *** Пасхальные Мини-Открытки *** Пасхальный Кролик & 
Цыпленок













Lasīšanai:  
Сказка о маленьком цыплёнке, который хотел быть главным

                                                                                                            

Однажды ранним солнечным утром вылупился

 из яйца маленький жёлтенький цыплёнок.

Он вылупился первым из шести. Мама-Курица громко закудахтала:

-Ко-ко-ко, сыночек мамин и папин! Кудах-тах-тах!

Цыплёнок сразу же спросил:

-Где мой папа?

Петух был поблизости и сразу подскочил поближе к цыплёнку:

-Кукареку ! Я - твой папочка, сыночек.

    Цыплёнок сразу же почувствовал, что ему пытаются угодить и решил покритиковать родителей.

Надо было подумать как следует, как сделать так, чтобы родители его слушались постоянно. Жизненного опыта у него не было, но смекалка была. Он
родился умненьким. Решил попробовать капризничать:

- Мама, папа, я уйду из курятника!

- Куда же ты пойдёшь? - заквохтала курица. – Ты не знаешь, сыночек, что мир жесток! Тебя, такого малюсенького, схватит кошка и съест! Да и любой
зверь – опасность для тебя. Для тебя будет опасностью даже дождь. Ты промокнешь и простудишься. От сильной простуды, ты можешь умереть. –
Курочка горько заплакала.

- Я не разрешаю тебе никуда уходить, чадо моё, ты ещё так мал. Сиди дома, малыш! – сказал Петух цыплёнку-сыночку.

- Тогда не пой по утрам, - заявил вдруг цыплёнок первое, что пришло ему в голову.

Петух не понимал, почему он не должен петь по утрам, но боялся, что сыночек уйдёт и молча согласился не петь по утрам.

- А ты, матушка, не квохчи, когда другие цыплята вылупятся.

Курочка не понимала, почему она не должна квохтать, но молча согласилась. Она боялась, что цыплёнок уйдёт.

Наступило утро другого дня. Петух не закукарекал, он обещал цыплёнку. Хозяйка не проснулась и не принесла корм и воду. Она крепко спала, думая, что
утро ещё не наступило.



Цыплёнок был доволен, что мама с папой его слушаются, но вскоре он захотел есть и пить и спросил родителей:

- Когда же нам принесут поесть и попить? Когда откроют курятник? Хочу гулять с мамой!

В это время вылупились уже все его братья и сёстры, но Курочка не квохтала. Она чувствовала себя очень плохо. Ей было жаль маленьких, которых она
не может поприветствовать, приласкать, поговорить с ними, спросить их, как они себя чувствуют, вылупившись из яйца.

- Нам ничего не принесут, - сказала Курочка, пока ваш папа не прокукарекат.

- Папочка, пожалуйста, прокукарекай! – стали просить маленькие цыплятки.

- Я не могу уже кукарекать сегодня, - сказал Петух,- потому что все петухи будут смеяться надо мной, назовут меня ленивцем, лежебокой, тунеядцем и
как только захотят. Потому что все кукарекали на заре, а я не посмел, боялся, что мой первенец уйдёт из дома.

Он посмотрел на своего первенца и сказал:

- Из-за тебя без еды и питья грустят малыши и их тоже не выпускают на улицу.

Первенцу стало стыдно, но попросить прощения у родителей он не мог, был слишком гордым.

Всех спасла хозяйка. Она проснулась, открыла ставни и удивилась: солнце стояло высоко, а её Петя-Петушок так и не прокукарекал сегодня ни разу. Она
всполошилась, не забралась ли в курятник Лисичка и не утащила ли Петю-Петушка.

Хозяйка открыла курятник и Курочка радостно заквохтала, а цыплята запищали, словно жалуясь, как они проголодались.

Старшему брату, цыплёнку стало очень стыдно. С тех пор он не командовал в курятнике,  стал всё делать, как говорят родители. Всё пошло своим
чередом.

Курочка находила во дворе червячков и начинала кудахтать, созывая цыплят. Петя-Петушок стал кукарекать на заре. Хозяйка рано утром стала приносить
воду и еду.

Не зря говорят: «Яйца курицу не учат»,- а теперь мы знаем, что и цыплятам рано учить курицу и петуха. Надо подрасти.

***

Сказки конец, а кто слушал – молодец!

                                                                                                                                                                        Татьяна Дюльгер.
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Eksperimenti: Яйцо     — подводная лодка  

 Начнем с самого простенького эксперимента с яйцом, которое при большом желании может превратиться в подводную лодку. Для этого нужно взять 
сырые яйца, баночки и соль. В банку с водой добавляем несколько ложек соли, и яйцо всплывает, подливаем пресную воду и оно тонет. Этот опыт 
подойдет для совсем маленьких любопышек.



Idejas laika pavadīšanai: 



Ежик-травянчик:   https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-travjanchika-ezhika.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-travjanchika-ezhika.html


      
https://www.youtube.com/watch?v=XduwPc0l9CU-
Как покрасить яйца на Пасху Мраморные яйца Это очень просто!

https://www.youtube.com/watch?v=XduwPc0l9CU


Darba lapas: 
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