
                                                                                                             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: Sveiki draugi! 

31.08.2020.-06.09.2020. 

Ziņa bērnam: 

Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot resursus. 

Saturs: 

Sasniedzamais rezultāts: ikdiena taupīgi lieto materiālus un dabas resursus, sakopj telpu un rotaļu 

laukumu, šķiro atkritumus pēc ēdienreizēm un pēc  mākslas darbu veidošanas. 

 

Vērtības un tikumi: 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Atbildība 

 Centība 

 Līdzcietība 

 Mērķtiecība 

 Solidaritāte 

 Uzņēmība 

 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma  

Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina tuvākajā apkārtnē raksturīgo dzīvo organismu – 

augu, dzīvnieku un sēņu – pazīmes. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

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

 Matemātikas mācību joma 

 Grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram, krāsas, lieluma, formas, nozīmes, 

materiāla. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma  

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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Apzinās sevi un piederību ģimenei; stāsta par savu dzīvesvietu un tās tuvāko apkārtni, kur jūtas 

emocionāli un fiziski droši. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Tur un pareizā satvērienā lieto rakstāmpiederumus un darbarīkus. (3. posms) 

 Valodu mācību joma  

Atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto; jautā, lai iegūtu informāciju (maz. t.). (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

Apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās ierīces. 

 Jaunrade un uzņēmējspēja  

Izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

Atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, mācās pārvaldīt savu uzvedību. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība 

Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

 Sadarbība 

Izsaka savas domas un jūtas. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 
 Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par sevi un darbībām,kuras veic. 

 Stāsta par sevi un piederību ģimenei. 

 Patstāvīgi veido apli vai atrod deju partneri. 

 Salīdzinot un eksperimentējot izzina dzīvo organismu pazīmes. 

 Patstāvīgi izvēlas pazīmi, pēc kuras grupēt priekšmetus. 

 Patstāvīgi izvēlas un lieto tos atbilstoši vajadzībai. 

 Saprot, kāpēc nedrīkst atļaut sevi aiztikt svešiem cilvēkiem. 

  

Vecāku darbība: 

 Piedāvā spēles, rotaļas, kurās jāatbild uz jautājumiem par savu izskatu, ģimeni, vecumu, 

aizraušanos, mājām un ikdienā veiktajām darbībām. 

 Aicina bērnu pastāstīt par sevi un piederību ģimenei, arī par savu dzīvesvietu un tuvākajā 

apkārtnē esošajiem objektiem. 

 Seko līdzi bērna stājai. 

 Jautā par augiem, sēnēm, dzīvnieku izskatu un uzvedību, palīdz tos raksturot, pievēršot 

uzmanību raksturīgākajām pazīmēm. 

 Rosina bērnu sagrupēt priekšmetus pēc savas izvēles un pamatot to. 

 Vajadzības gadījumā atgādina, kā tos pareizi satvert un lietot. 

 Pārrunā ar bērniem, kāpēc katram jārūpējas par savu ķermeni,tā neaizskaramību. 
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Rīta rosme. 

 

1. Izstaipām visu ķermeni 

Stāv, pēdas kopā, mugura taisna, rokas brīvi gar sāniem. 

a) Ieelpojot paceļ taisnas rokas uz augšu un, cik vien var, stiepjas pretī griestiem. 

b) Izelpojot lēnām noliec ķermeņa augšdaļu uz leju, mazliet iesēžas ceļgalos un 

pilnīgi atbrīvo augumu. 

 

2. Izkustinām krūškurvi un plecus 

a) Stāv, taisna mugura, pēdas plecu platumā, rokas paceltas augšā un iztaisnotas, 

plaukstas kopā tā, ka delnas skatās uz griestiem. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. 

b) Izelpas laikā mazliet iesēžas ceļgalos un, cik iespējams, virza rokas gar ausīm uz 

aizmuguri. Ieelpojot atgriežas sākumstāvoklī. 

Vingrojuma izpildes laikā vēdera lejasdaļa ievilkta un sasprindzināta. 

 

3. Pamodinām muguras un plecu muskuļus 

Sākumstāvoklis – kā 2. vingrojumā. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. 

Izelpojot noapaļo muguru un rokas nolaiž uz priekšu, plecu augstumā. Vienlaikus 

ar kūkumā saliekto muguru stiepjas uz aizmuguri, bet ar saslēgtajām plaukstām, kā 

arī gurniem – uz priekšu. Zodu noliec uz leju. 

Ieelpojot ieņem sākumstāvokli. 

 

4. Pastiepjam sānus 

Sākumstāvoklis – kā 2. vingrojumā, bet pēdas novietotas nedaudz platāk par 

pleciem. 

Ieelpas laikā stiepjas uz augšu. Izelpojot noliecas uz kreiso pusi. 

Ieelpojot atgriežas sākumstāvoklī un pastiepjas augšup. Izelpas laikā noliecas uz 

labo pusi. 

 

5. Izgrozām vidukli 

Stāv, taisna mugura, pēdas nedaudz platāk par pleciem, rokas izstieptas sānis plecu 

augstumā. 

Izelpojot ķermeņa augšdaļu viduklī pagriež uz labo pusi. Ieelpojot ieņem 

sākumstāvokli. Izelpas laikā ķermeņa augšdaļu viduklī pagriež uz kreiso pusi 

 

6. Sapurinām sānu, roku un vidukļa muskuļus 

Pēdas plati, labā roka novietota uz grīdas, kreisā – pastiepta pretī griestiem. 

Izelpas laikā maina rokas vietām. Skatiens seko līdzi rokai, kas pacelta uz augšu. 

 

7. Izlokām kājas 
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Iesēžas dziļā izklupienā: labā kāja iztaisnota uz aizmuguri, kreisā saliekta 90 grādu 

leņķī priekšā. Svarīgi, lai ceļgals atrodas virs potītes, nepārslīd tai pāri, citādi ceļa 

locītavai ir pārāk liela slodze. 

Atbalstās ar plaukstām pret grīdu un izelpas laikā cenšas ar pieri pieskarties kreisās 

kājas īkšķim. Pēc tam samaina kājas vietām un tuvina pieri labās kājas īkšķim. 

Elpo dziļi un mierīgi. 

 

Dzejoļi - 1.septembris 

Rīta laikā grūti celties, 

Uh cik grūti uh cik grūti, 

Diena gan tik gara būs, 

Eh cik gara eh cik gara, 

Nu būs jāiet uz skoliņu, 

Skatīties cik skaista šī. 

 

Es dodos pa saulainu ceļu 

Līdz rudens vēlajām salnām, 

Līdz pirmajam septembrim skolā, 

Līdz pirmajai dienai klasē. 

Šis saulainais septembra rīts 

Ir zelta saulītes apspīdēts, 

Un katrā saulītes starā 

Ir vasaras noslēpums tīts. 

Vasara kad beidzas 

 Darbā visi steidzas 

 Rudens bērnudārzā klāt,  

Gribas uzdziedāt! 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

 

Idejas radošaji darbībai. 
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Eksperimenti. 
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Яблочная гравитация 

 
Поиграйте в маленьких Ньютонов. Сезон яблок – лучшее для этого время. 

Вам понадобится: 

 

 Яблоки разных размеров 

 Пластиковые водосточные трубы 

 Лестницы, стол или стулья для создания различных возвышений 

Тут даже описывать почти нечего. Просто спускайте яблоки по желобам и 

смотрите, как они скатываются вниз. Самое интересное – это изменять углы 

наклона и определять, при каком из них яблоки катятся вниз быстрее всего, а 

при каком – медленнее. Пусть дети подумают сами! 
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