
 

                           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.lvPirmsskolēna 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 

Eiropasizglītojošāsanimācijasfilmas “Rūcīšuskola”, “Pelēns Tips”, “Bings” un LTV oriģinālraidījums “Kaste? Este!” 

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: 11.05.2020-15.05.2020 

 

Sasniedzamais rezultāts:Sīkāks temata izziņas un bērna mācību darbību apraksts publicēts kopā ar pirmās nedēļas plānu. Pārlasiet to 

vēlreiz pirms virzāt bērna mācīšanos tālāk. 

• Bērnilīdz3gaduvecumam:rotaļājaskopāarvecākobāli/māsuvaipieaugušo.Reizēmgatavsmainītsavudarbību, 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 kāpiestrādās.   

 

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) 

 

Nedēļas beigās kopā ar bērnu pārrunā četrās nedēļās sabūvēto, izmantojot bērna darbus, ‘’arhitekta portfolio’’, fotogrāfijas, secina, kas 

izdevies un kas vēl jāmācās, nolemj, vai turpinās būvēšanu un kā to varētudarīt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ēkas iekārtošana un 

papildmateriālu izgatavošana: 
● izkārtne arnosaukumu; 
● darbalaiks; 
● restorānam: ēdienkarte, blociņš, kur 

pierakstīt pasūtījumus, ēdieni, 

dekoratīvi šķīvji (dekorē papīra 

šķīvjus), papīra ziedi vāzēm uz 

galda, pavārgrāmata, ‘rezervēts’ 

zīme, nauda, bankaskartes; 

● veikalam: preces, produkti, 

produktu nosaukumi plauktiem, 

cenu zīmes, nauda, bankas kartes; 

● ārsta kabinetam/ aptiekai: pierakstu 

klade, medikamentu trauki un 

etiķetes, zāļu receptes, 

rentgenaattēli; 

● frizētavai: pierakstu klade, 

frizūruattēli, žurnālišķirstīšanai; 

● muzejam: gleznas, skulptūras, 

nosaukumi, apraksti, mākslinieka 

portrets un biogrāfija, ‘neaiztikt’ un 

‘drīkst aiztikt’zīmes; 

● teātrim/ koncertzālei: dekorācijas, 

afiša, programmiņa, biļetes, rindu 

un sēdvietu numuri; 

● sporta zāle: trenera pierakstu 

klade, vingrojumu attēli, 

sportistu portreti, norādes, kā 

lietottrenažierus. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 
● pievērst uzmanību rakstiskai 

informācijai (valodum.j.); 
● imitēt rakstīšanu (valodum.j.). 

4 un 5 gadus vecibērni: 
● imitēt rakstīšanu (valodum.j.); 
● darbojoties iepazīt burtus 

(valodum.j.); 
● rakstīt burtu elementus (valodum.j.). 

5 un 6 gadus vecibērni: 
● skaņas apzīmēt ar atbilstošiem 

burtiem (valodum.j.); 

● rakstīt rakstītos burtus (valodum.j.); 

● lasīt vārdus (valodum.j.). 

● Iesaistās bērna rotaļā, rosinot bērnu 

izmantot papildmateriālus, 

piemēram, restorānā jautā, lai iedod 

ēdienkarti, jautā, cik būs jāmaksā; 

pie ārsta lūdz zāļu recepti. 

● Jaunākiem bērniem ierosina kopā 

gatavot papildmateriālus vai 

piedāvā izmantot pieaugušā 

pagatavotus, piemēram, recepšu 

sagataves, iepirkšanās saraksta 

sagataves, modesžurnālu. 

● Pieņem un atbalsta bērna 

rakstītprasmi, lai arī pieaugušais 

nevar izlasīt, ko bērns ir uzrakstījis. 

Atbalstam var izmantot Skola2030 

materiālu par mācīšanos mājās 

“Bērns mācāsrakstīt.” 

● Jautā par ēkā notiekošajām 

darbībām, tajā nepieciešamajām 

mēbelēm,aprīkojumu. 
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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 

būvējotēkas; 

● stāsta par grūtībām un kopā ar 

pieaugušo domā, ko varētu 

darīt/vingrināt, lai nākamreiz 

veiktoslabāk. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● apklust un pievēršas jautātājam 

(valodu m.j.); 

● atbild uz jautājumu ar darbību vai 

dažiem vārdiem (valodum.j.). 

4 un 5 gadus vecibērni: 

● atbild uz jautājumiem, iesaistās 

sarunā (valodum.j.); 
5 un 6 gadus vecibērni: 

● stāsta par savu pieredzi, 

darbiem, tos izvērtē 

(valodum.j.); 

● piedalās sarunā, izsaka domas 

(valodu m.j.) 

● Aicina bērnu izskatīt 4 

nedēļāspadarīto, uzzīmēto, 

nofotografēto, lai rosinātu 

pārdomāt veiksmes 

unizaicinājumus. 

● 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 iesāktādarba.’’ 

 

* 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. 

 

Laburītusaulītei! (pastiepjamrokasuzaugšu)  

Laburītuzemītei! (pieliekamplaukstas pie grīdas) 

Laburītuactiņām! (pieskaramiesacīm) 

Laburītuaustiņām! (pieskaramiesausīm) 

Laburīturociņām! (izstiepjam un pagrozāmrokas) 

Laburītukājiņām! (padipināmarkājiņām) 

(Sasveicinātiesvarardažādāmķermeņadaļāmvaiarīarklātesošajiem) 

 

Actiņasskatās. (samirkšķinām) 

Austiņasklausās. (aizliekamplaukstasaizausīm) 

Rociņasplaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņasdipina. (dipinām)  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289474/saulite-jau-loga


Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai: 

 

Paldies Tev Mamm,  

Par visu ko man dzīvē devi, 

Par vārdiem kuri spēja mierināt.. 

Kad mīlestībā nebiju es saprasta 

Un izmisumā sāpināta. 

Bij dienas tad, kad trūka maizes 

Un naudas nebija mums Mamm 

..bet tu to vienmēr spēji atrast, es pat nesapratu, kā..! 

Tu raki puķes, slotas sēji, ir neaprakstami amatu tev daudz, 

Tu kautko pārdosi un atkal izlīdzēsi, 

Lai pateiktu, ka darbs nav kauns. 

Tu iemācīji man dzīvot, no bezizejas ceļu rast.. 

Tu iemācīji darbu mīlēt, un savām rokām daudz ko prast. 

Es vēlos pateikt Mamm tev paldies 

Un ziedus šos no sirds tev dot. 

Un piedod, ja kāds vārds tev skarbāks pateikts un uzmanības mazāk dots. 

Es mīlu tevi Mamm, tāpat kā agrāk 

Kaut arī nesanāk man būt tev vienmēr klāt. 

Bet ir tak Skaips kur vienmēr spēsim, 

Atkal par visu smalki parunāt. 

Tu tikai neraizējies ļoti.. 

Man vienmēr tagad Raimis blakus būs.. 

Šai skaistā dienā viss ko lūdzam 

Lai dotu svetību tu mums! 
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Māt, Tu redzi kādu esi mani radījusi. 

Tu tā, kas mani ļoti esi mīlējusi, 

Paldies par sirsnību, par gadību, par laimi, 

Ko audzinot man esi dāvājusi. 

Tu zini, Māt, es esmu pateicigs par to! 

Ir bijis tā, ka esmu sāpinājis Tevi, 

Ir grūti bijis mani izprast, Māt. 

Par visu to es piedošanu lūdzu, 

Es tagad cenšos dzīvot savādāk. 

Paldies par skaisto bernību, par mājām, 

Par glāstiem, uzslavām paldies Tev Māt! 

Par brīžiem kad mēs kopā visur gājām 

Un atsteidzies, kad nācās mierināt. 

Šodien man dzīvē ir diena svarīga, 

Gribas kliegt, gribas smiet, spārnos pacelties. 

Bet par to, kas manā dzīvē ir noticis, 

Es gribu Dievam pateikt paldies. 

Mamm, tu man viena vienīga esi, 

Paldies, ka šodien esi man klāt 

Tāpēc es šodien tev ziedus dāvāju, 

Un Tavā priekšā galvu zemu noliecu. 

Tu tikai neraizējies ļoti.. 

Man tagad vienmēr sieva blakus būs. 

Šai skaistā dienā viss ko lūdzam.. 

Lai dotu svētību tu mums.. 
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Eksperimenti: 

 
Jautrais papīrs: 

Visu veikt kopā ar pieaugušo! 

 

 Nepieciešams: 

✓ 3 glāzes cepamās sodas. 

✓ Etiķis. 

✓ Salmiņš. 

✓ Pārtikas krāsviela. 

✓ Cepamā paplāte. 

✓ 3 bļodiņas. 

    Process: 

1. Cepamo sodu sadala vienmērīgi trījās bļodiņās, apmēram katrā pa vienai glāzei.  

2. Katrā bļodiņā pievieno pārtikas krāsas dažus pilienus. (Lai katra būtu dažāda.) 

3. Cepamo sodu sajauc kopā ar krāsvielu. To dara ar pirkstu galiem.  

4. Ielejiet cepamā pannā krāsainu soda un viegli sakratiet pannu, lai tā vienmērīgi izlīdzinātos. 

5.    Ievietojiet salmus etiķa pudelē, novietojiet pirksta galu uz salmiņa augšdaļas, lai etiķi noturētu salmiņā, paceliet virs 

cepamā soda trauka un atlaidiet pirkstu. 

6. Jūs pamanīsit etiķa reakciju, apvienojot to ar cepamo sodu. 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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