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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: “Ceļam un būvējam”  

          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. 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

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. 

 
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) 

 
 
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) 
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Idejas radošai darbī 
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Азбука для малышей. Буква Э 

автор: Сказочник-Робинзон 

Есть на глобусе Экватор. 

Яму роет Экскаватор. 

Скоро дом построят в ней – 

Восемнадцать Этажей! 

Эскимо и два Эклера 

Для сестры несёт Валера. 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Букву «Э» нам надо знать! 
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Dienas padoms: "Ja bērns uzdod jautājumu, nesteidzies atbildēt, bet pajautā:"Un kā tu pats domā?". 

Ļauj bērnam spriest, domāt, meklēt atbildes ne tikai uz saviem, bet arī uz jūsu jautājumiem. 

Bezgalīgā pasaka 

Viena no visinteresantākajām lietām pasaulē bērnam šķiet PASAKA. Un tieši pasaka ir lielisks veids kā vienkārši 
nodarbināt bērnu, vienlaicīgi sniedzot dažādas jaunas prasmes un ieaudzinot bērnā vērtības.  
Par nedēļas tēmu var izvēlēties tikai vienu pasaku ("'Sonedēļ mūsu mājā dzīvosim ne tikai mēs ,bet arī pasaka....). Var 
izvēlēties bērnu iemīļotās tautas pasakas Zaķīša mājiņa, Kukulītis, Vecīša cimdiņš, Zvēri un abru taisītājs, Pie saulītes ciemos; 
autorpasakas, kā Trīs ruksīši, bet droši var izvēlēties jebkuru citu bērnam tīkamu pasaku. 
Bet ko darīt ar vienu pasaku veselu nedēļu? 

1. Bērnam , atšķirībā no pieaugušajiem, neapnīk, ja vienu pasaku lasa vēl un vēl... 
2. Kāpēc pasakai jādzīvo tikai grāmatā?Ierosiniet izvest to laukā no grāmatas. Ļaujiet vaļu bērna iztēlei - viņš pats var 
iekārtot vietu, kur notiek pasakas darbība - mežu, māju, pats var piemeklēt pasakas tēlus - rotaļlietas.  
3. Ko darīt ja tādu rotaļlietu nav? Bērns noteikti izdomās kā tās aizstāt - kamols var kļūt par kaķi, bet čība - par vilku. 
Mazliet uzlabojot (ko varētu izmantot kā asti/ausis?) pat zeķe izskatīsies pēc lācēna. 
4. Ja pasaku lasīsiet vairākkārt, bērns ātri atcerēsies tēlu runāto un darbojoties ar paša veidotajiem tēliem, pilnveidos 
savas valodas prasmes. Mazākajiem bērniem patiks, ja rotaļā iesaistīsies vecāki, bet lielajiem būs prieks sarīkot teātra 
izrādi. No vecākiem tas neprasa pārāk daudz laika un var kļūt par patīkamu atelpu no saviem dienas darbiem. 
5. Pasakas tēlus, protams var veidot no plastilīna, zīmēt, pasaku var ilustrēt un gatavot savu grāmatu. Lielākajiem bērniem 
var priekšā uzrakstīt tēlu nosaukumus un bērni var darboties ar grāmatu, piemēram saskaitīt cik reizes pasakā pieminēts 
zaķis. Pasakai var izdomāt turpinājumu vai citādas beigas, var gatavot maskas . Un galu galā pasaku var nofilmēt un 
parādīt visai ģimenei... 
Šādi darbojoties nemanot paies nedēļa. Tikai viena pasaka, bet tik daudz jaunu prasmju! Tas nav tik sarežģīti! 
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Lasīšanai:  

Сказка на ночь про белку и ежа. 

Автор: Ирис Ревю 

 Жили-были еж и белка. Большими любителями приключений их назвать было нельзя, но иногда им хотелось, чтобы приключение какое-нибудь всё же 

случилось. Однажды они, как обычно, встретились у старого соснового пня. Каждый из них думал о том, чем бы им сейчас заняться.  

— Давай в хохоталки играть! – предложил еж.  

— Давай, — согласилась белка. И первой придумала смешную историю про то, как сорока строила воздушные замки, а перепелка их искала. И очень 

злилась на то, что никак не может их найти. А филин долго смеялся над перепелкой; он сказал ей, что строить воздушные замки – это значит мечтать о 

том, чего никогда не будет, фантазировать.  

— Хорошая история, — похвалил еж. Он начал тоже сочинять какую-то хохоталку, но вдруг увидел на бугорке какой-то предмет. Это оказалась чья-то 

шапка. 

 — Хорошая шапочка, — сказал еж и решил её примерить. Белка в это время любовалась солнышком и не сразу заметила, что еж исчез. Когда она 

позвала ежа, то никто не отозвался. 

 — Куда подевался еж? – недоумевала она. 

 — Он надел какую-то шапку и исчез 

. — Какие бывают шапки? – стала вспоминать белка. 

 – Зимние, летние, вязаные, ага, есть ещё и волшебные. Раз еж исчез, значит, шапка была волшебная. Это шапка-невидимка, — догадалась белка.  

– Как же я сейчас найду ежа? До обеда она ходила-бродила около старого соснового пня, но еж не появлялся. Но вот, наконец, кто-то тихонечко дернул 

ее за хвост. Это был еж.  

— Славное путешествие я совершил, — похвастался он. 

 – Подсмотрел, где футбольное поле у волчат, где медвежонок прячет мед, где живет пчелка Зоя. В шапке-невидимке меня никто не заметил. Белка 

выслушала ежа, но сказала, что шапку-невидимку надо возвратить её владельцу. 

 — А чья это шапка? – спросил еж. 
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 — Я не знаю, — ответила белка, — думаю, что знает Баба-Яга. Зверята направились к домику на курьих ножках, где жила Баба-Яга. Баба-Яга сказала, 

что это не ее шапка, и что найденную вещь надо сдать в Бюро потеряшек, которым заведует мудрая сова. Сова разберется, кто хозяин шапки. Еж и белка 

пошли отыскивать сову. Та взяла шапку-невидимку в лапы, покрутила-повертела ее и отдала зверятам обратно.  

— До вечера играйте с ней, а потом сдайте ее мне, в Бюро потеряшек, — сказала сова. Да кому же неохота поиграть с шапкой-невидимкой? Любой 

согласится. Зверята до вечера примеряли её, то исчезали, то появлялись, а потом сдали её в Бюро потеряшек. На небо уже вышла большая круглая 

луна. Она посветила ежу и белке, чтобы они смогли спокойно добраться до своих домов. Спали зверята в ту ночь крепко. Им снились волшебные сны про 

шапку-невидимку. Волшебных снов и тебе, дружок. Спокойной ночи!                           
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Idejas laika pavadīšanai: 
https://www.pinterest.com/pin/679410293773031303/?nic_v1=1aJZRRuB/yQRVopwO15m2C0/G9N184keDPrlDC/WtEDtDvnTb8/wfL9J89OQro1H2X&nic_v1=1aLW
RyQDPm23zO1utpM/NyEY0YicNsmEEZ5fn2meZfLUTGet4L2tRtlGgWrySIHCAf 
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