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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: “Smiltis un ūdens”  

 

   Nedēļas temats: “Kā ātrāk izaugt lielam” 

 

           Periods: 01.06.2020-05.06.2020 

 

    

          Sasniedzamais rezultāts: Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem. 

 

 

 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība. Iespējama vecāku darbība bērna atbalstam. 
 

Mācību jomas: 

 

 

    Valoda:  

 
 
 
 

    Matemātikas:  

 
    

 

 

SoSociālā un pilsoniskā:  

 

 

 

 

 
Vecāķi var lasīt ar bērniem pasakas, apspriest, kas ir izlasīts. 
Materiālos ir piedāvāti dzejoli un miklas, kuri ir viegli saprotami 
bērniem. 
 

 
Atkārtot ar bērniem diennakts daļas. Parunāt ka tas atšķiras un 
atkārtot darbības. 
 

 

 

 
Atkārtot ar bērniem, kas notiek pavasaros ar dabu. Ko dara putni un 
kukaini. Parunāt kas notiek ar puķēm, kokiem un krūmiem. Verot 
izmaiņas dabā. 
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    Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā:   

 

 

 

 

    Tehnoloģiju:  

 

 

 

    Veselības un fiziskās aktivitātes:  

 

 

 

 

 
Izmantojot mākslas, palīg līdzekļus piedāvāt bērnam veidot radošus 
darbus saistītos ar nedēļas tēmu. Pārrunāt ar bērnu par paveiktu 
darbu. Rosināt bērnus strādāt patstāvīgi. 

 
 
Kopa ar bērnu veidot radošus darbus izmantojot plastilīnu, papīru, 
vate un citus materiālus. Mudināt bērnus plest papīru un līmēt ar līmi. 

 
 
No rīta organizēt bērnam rita rosme. Rosināt bērnu aktīvi piedalīties 
kustības spēlēs. Aktīvi pavadīt laiku ārā. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

 

Sasveicināšanās pantiņi 

   
 
 
 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 
Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 
Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 
Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 
Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 
Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 
(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 
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Actiņas skatās. (samirkšķinām) 
Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 
Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 
Kājiņas dipina. (dipinām) 
 
 
Visi kopā nākam, (soļojam) 
Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 
Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 
Laburītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 

 

 

 

 

Rītos draugus satiekam, 
Visus mīļi sveicinām. 
Bet kā? Lūk tā! 
Bet kā? Lūk tā! 
Sunīt's rej: vau, vau, vau! 
Kaķīt's ņaud: ņau, ņau, ņau! 
Cālis olā: čau, čau, čau! 
Odiņš sīc: ī, ī, ī! 
Pele pīkst: pī, pī, pī! 
Bet mēs visi - Labrīt! 
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Idejas radošai darbībai:  

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Lasīšanai: 

 

Čūska un varde 
Teicējs: Laimis Rācenājs 

 
 

Ilustrators: Elita Kaņe 
Čūska satika Vardi un laipni aicināja: Iesim, māsiņ, nopeldēties! 
Ha!Uz kurieni lai es ar tevi ietu?— Varde iebilda. 

   — Visi no tevis baidās ka no uguns. Arī man nav ne mazākas patikas ar tevi dalīties tavā sliktajā slavā. 

   — Ha! Sliktā slava, — Čūska apvainojās. — Vai nu mazumu melš ļaunas mēles. Vai tad es gribu ko sliktu darīt? Cilvēki paši 
kāpj man virsū, tad es arī šiem kožu . . . 

   — Tā jau varbūt ir, — Varde atbild, — taču visi runā . . . 

   «Runā, runā!» — Čūska sadusmojās. — Vai gribi, arī par tevi nelabas valodas paklīdīs? Iesim uz upi, uz to vietu, kur bērni 
peldas. Es iekodīšu, bet tu iznirsi un dzirdēsi, ko ļaudis runā. Pēc tam tu iekodīsi, bet es izniršu un arī dzirdēšu. 

   Varde bija ar mieru un kopā ar Čūsku devās uz upi. Ūdenī jautri plunčājās bērni. Čūska ienira ūdeni un iekoda meitenītei. 

   — Ai! — meitenīte iebrēcās. — Man kaut kas iekoda! 
Bērni spiegdami metās uz malu. Te pēkšņi no ūdens izslēja galvu Varde. 

   — Tā ir Varde! Tikai Varde! Nebaidieties! — klaigāja bērni, un atkal viss bariņš iebrida atpakaļ upē. 

   — Tagad tava reize, — Čūska teica. 

http://www.pasakas.net/teiceji/l/laimis_racenajs/
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   Varde aši ienira ūdeni un iekoda kādam zēnam. 

   — Ai! — zēns iekliedzās. — Man arī kaut kas iekoda! 
Un tajā pašā mirkli virs ūdens izslējās Čūskas galva. 

   — Čūska! Čūska! Ātrāk visi malā! — bērni sāka klaigāt un spiegdami diedza kur kurais. 

   Pret vakaru meitenīte, kurai bija iekodusi Čūska, saslima. Bet zēns, tas pats, kuram sāpīgi bija iekniebusi Varde, skraidīja kā 
skraidījis un jutās labi. 

   — Kā tad tā? — Ciemata iedzīvotājibrīnījās.— Viņam iekoda čūska, bet viņš ir sveiks un vesels! Bet Varde . . . Iekoda Varde — 
un te tev nu bija! — meitenīte saslima! Domāt, ka Varde būtu bīstamāka par Čūsku! 

   — Nu? — Čūska jautāja Vardei. — Vai dzirdēji, ko ļaudis runā? Pavei, kādas tās ļaužu valodas! Tu esi tikai Varde, bet viņi no 
tevis baidīsies kā no uguns. Mans kodiens cilvēkam kādreiz ir nāvējošs, bet ļaudis šobrīd runā, ka es nemaz neesot tik 
bīstama. 

   Ļaužu valodas nevienu nesaudzē. Cik bieži nevainīgais ļaužu acīs kļūst par vainīgo. Un tomēr: ja nevēlies, ka par tevi klīstu 
nevalodas, nedraudzējies ar nelabu cilvēku. 

Gvinejas - Bisau tautu pasakas.  
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Eksperimenti: 

 

 

Pufīgās krāsas 

 
KAS VAJADZĪGS: pankūku milti, smalka sāls, ūdens, pārtikas krāsas vai guaša, vates kociņi vai ota, biezs papīrs zīmēšanai.  
 
EKSPERIMENTS: Lai izgatavotu viena toņa krāsu, glāzē jāsamaisa viena ēdamkarote miltu un 1 ēdamkarote sāls, tām jāpievieno trīs ēdamkarotes ūdens un krāsa. 
Tādā pat veidā sajauc arī citu toņu krāsas. Vislabāk zīmēt uz kartona, izmantojot vates kociņus (katram tonim savu). Kad zīmējums gatavs, izcep to mikroviļņu 
krāsnī – pietiks ar 4-5 minūtēm 600w jaudīgā krāsniņā. Šajā laikā krāsas uzpūtīsies un sacietēs, un zīmējums kļūs apjomīgs.  
 
KAS NOTIEK: Krāsa, pēc būtības, ir parasta mīkla, tikai krāsaina, tāpēc mikrenē tā uzpūšas. 
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5.Krāsainas leduspuķes 

 
KAS VAJADZĪGS: formiņas ledum (ja nav formiņu, derēs arī bļodiņas), paplāte ar maliņām, sāls, pārtikas krāsas, pipetes vai tējkarotes. 
 
EKSPERIMENTS: iepriekšējā vakarā sasaldē ūdeni mazos trauciņos. Nākamā dienā atsevišķās glāzēs sagatavo stipru sāls šķīdumu, un pievieno krāsas. Izvieto 
ledus gabaliņus uz paplātes un ar pipeti vai tējkaroti pilini šķīdumus tiem virsū. Sāls kausēs ledu, veidojot tajā “ejas”, kuras no iekšpuses kļūs krāsainas.  
 
KAS NOTIEK: Kad nātrijs saskaras ar ledu, notiek reakcija, kura izdala siltumu, un ledus sāk kust. Tāpēc apledojušas ielas kaisa ar sāls un smilšu maisījumu. 
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6.Lietutiņš mājās 

 
KAS VAJADZĪGS: liela caurspīdīga tvertne (burka, salātu bļoda), ūdens, skūšanās putas, pipete vai tējkarote, šķidra pārtikas krāsviela (der arī guaša vai akvarelis, 
kas izšķīdināts ūdenī). 
 
EKSPERIMENTS: Ielej tvertnē ūdeni un uzspied uz tās lielus, pufīgus mākoņus no skūšanās putām. Pēc tam dažās vietās uzpilini ūdeni ar krāsvielu, un gaidi – drīz 
vien no mākoņiem sāks līt lietus.  
 
KAS NOTIEK: Krāsainais ūdens izsūcas cauri putām, jo tam ir lielāks blīvums. Ar eksperimenta palīdzību vari bērniem uzskatāmi parādīt, kas notiek lietus laikā. 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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https://www.mansrimi.lv/berniem/sports/braucamriki-berniem-kapec-tie-ir-labi-un-ar-ko-sakt.html
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https://www.mansrimi.lv/berniem/sports/vai-musdienu-berni-klust-vajaki.html
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Darba lapas: 
 

 

http://raskras-ka.com/raskraski-print/leto/raskraski-leto-3.html
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http://raskras-ka.com/raskraski-print/leto/raskraski-leto-5.html
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http://raskras-ka.com/raskraski-print/leto/raskraski-leto-36.html
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http://www.raskraska.com/catalog0001/5887.gif
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