
                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

Mācību materiāli attālinātām mācībām. 

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 

 

 

Mēneša temats " Taupīsim un saudzēsim!"  

Nedēļas temats: " Kāds ir papīrs?" 

07.09.2020.-11.09.2020. 

Ziņa bērnam: Papīrs ir svarīga lieta cilveka dzīvē. 

Saniedzamais rezultats: Prot realizēt un nodot savu radoso ideju citiem. 

 1. Bērni zina: 

 Papīrs ir izgatavots no koka. 

 papīrs var būt krāsains. 

  

2. Bērni grib uzzināt: 

 Kā tiek izgatavots krasains papīrs? 

 Kāpēc papīrs var būt saburzīts? 

  

3.Kā viņi to uzzinās? 

 pajautā pieaugusajiem, 

 izlasīja grāmatas, 

 paskatījās video. 

Vērtības un tikumi 

 Darbs 

 Daba 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildība 

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
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
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 Latviešu valoda 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma: 

Eksperimentējot salīdzina no stikla, koka, plastmasas, papīra, akmens izgatavotu 

priekšmetu īpašības un to izmantošanas iespējas. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: 

      Dejo vienkāršus deju soļus atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. (3. Posms) 

 Matemātikas mācību joma: 

Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma: 

Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma:  

Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no 

papīra un tekstilmateriāliem: līmē patstāvīgi, izvēlas atbilstošu līmi un līmēšanas 

paņēmienu, ievēro drošības noteikumus; izplēš no papīra vienkāršus siluetus; loka papīru 

pēc nosacījuma; ar šķērēm izgriež dažādus objektu siluetus; pin pīnīti no 3 pavedieniem; 

sien mezglu; veido uztinumu; šuj pamatdūrienu. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

Pārvar šķēršļus sev un citiem drošā veidā, izvēlas darbības veidu atbilstoši situācijai. (3. 

posms) 

 Valodu mācību joma  

Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju. (3. posms) 

Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

 Izrāda iniciatīvu. 

 Digitālās prasmes 

 Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

 Patstāvīgi ģērbjas un kārto savas mantas. 

 Pilsoniskā līdzdalība 

 Piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos. 

 Sadarbība 

 Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

Papildu informācija: 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Darbojas ar materiāliem (kārto pēc norādes, grupē pēc savasizvēles, pamato savu 

darbību).Stāsta par materiālu īpašībām, nosauc materiālus. 

 Veic kustības atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. Atbilstoši mūzikas daļām maina kustības 

virzienu. 

 Uzliek priekšmetus atbilstoši skaitam. 

 Izvēlas nepieciešamos resursus darbam, piemēram, ja zina,ka būs jāgriež papīrs, paņem 

papīru un šķēres. 
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 Griež ar šķērēm dažādas kvalitātes papīru ievērojot drošību, izgriež vienkāršas formas 

siluetus no papīra.Līmē materiālu pie pamatnes, ievērojot līmēšanas secību. 

 Klausās, kad stāsta cits.Piedalās sarunā, izsaka domas, mācās tās pamatot. 

 Pārvar šķēršļus kustību rotaļā ar noteikumiem un šķēršļu joslā. Pārvarot šķēršļus, ievēro 

drošības noteikumus 

Vecāku darbība: 

 Piedāvā  papīra,  priekšmetus.Aicina salīdzināt dažāda veida papīru. 

 Rosina veikt kustības atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. 

 Piedāvā spēles un rotaļas, kurās jāskaita objekti vai tie jāgrupēpēc noteikta skaita. 

 Rosina bērnu patstāvīgi sagatavot savu darba vietu. 

 Piedāvā dažāda izmēra un kvalitātes papīru un tekstilmateriālusgriešanai, līmēšanai.Darbojas 

kopā ar bērnu, demonstrē tehnoloģiskos paņēmienus,darbību secību, komentē savas darbības. 

 Seko, kā bērns ievēro saziņas kultūru – klausās cita runā,nepārtrauc, izsaka domu skaidri un 

saprotami. 

 Piedāvā fiziskās aktivitātes atbilstoši bērna prasmēm –individuāli, pāros un grupās. 

Rīta rosme 

Zirneklītis 

Zirneklītis putru vāra (abas rociņas izstieptas uz priekšu purina) 

pele nesa ūdentiņu (sit plaukstiņas pret grīdu) 

pele ceļu nezināja (noplāta rociņas) 

zirneklītis parādīja (māj abas rociņas uz priekšu) 

te taciņa, te taciņa (rāda kur ir taciņas uz bērna ķermenīša) 

un te taciņa (pakutina padusītē). 

Ai, vilciņi, pelēcīti! 

Ai, vilciņi, pelēcīti, (ar abām rokām saķer galvu un pārmetoši šūpo) 

Kam tu gāji jēru zagt? (pašūpo klēpī kā jājot rikšos) 

Noķers tevi, (ātri, sīki krata klēpī sēdētāju, vienlaikus apskaujot) 

nošaus tevi, (turpina kratīt, sakāmo pasaka, pieliekot lūpas pie kakla, lai drusku kutētu) 

Novilks tavu kažociņu! (izkutina paduses un punci) .    

 

 Metodiskie materiāli mācībām mājās: 
https://mp3tales.info/tales/?id=549 – аудиосказка «Как лист бумаги игрушки помирил» 

 

https://mp3tales.info/tales/?id=549
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Idejas radošaji darbībai:  

 

Origami «Suns». 
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Zīmējums ar sveci. 

1.Sākumā jāuzzīmē vienkāršais zīmējums ar sveci. Tas varetu būt lietus līnijas. Kad zīmējums 

būs gatavs, tas jāizkraso ar akvareļu. 

 

 

  

 

2.Uzzīmējiet ķirbja, ābola, kabača konturu un izkrāsojiet ar akvareļu krāsām. 
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Plastilīna gleznas. 
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