
                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                  5.pirmsskolas izglītības iestāde  

  

  

Mācību materiāli attālinātām mācībām.  
  

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, paredzēti bilingvāli 
mācību materiāli.  

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar pirmsskolas izglītības mācību programmu, paredzēti mācību materiāli latviešu 

valodā. 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-

macisanosmajas  

  

Mēneša temats: "Es piedalos."  

Nedēļas temats: "Ceļojums pa kontinentiem” 

25.01.2021.-30.01.2021 

Ziņa bērnam:   Janvāris ir gandrīz beidzies, nākamais mēnesis- mīlestības mēnesis Februāris. 

Sasniedzamais rezultāts: Saprot, ka ziemas laikā var barot putniņus ar paštaisītiem 

gardumiņem.. 

Vērtības un tikumi:   

• Dzīvība  

• Daba  

• Darbs  

• Ģimene  

• Uzņēmība  

• Drosme  

• Atbildība  

• Laipnība  

  

Mācību jomu pamatprasmes:  

• Dabaszinātņu mācību joma   

Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku. 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma  

Stāsta par savā radošajā darbā un mākslas darbā attēlotajiem notikumiem, tēliem, izteiktajām 

emocijām un idejām. 

• Matemātikas mācību joma  

Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu pieci apjomā. 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma  

Stāsta par sevi (dzimums, vecums, izskats, vārds, uzvārds) un savu ģimeni (ģimenes locekļi, viņu 

vārdi, uzvārdi, izskats, profesijas). 

• Tehnoloģiju mācību joma  
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Mācās pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus. 

  

• Valodu mācību joma  

Raksta burtu elementus neierobežotā laukumā. 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma   

      Pārvietojas dažādās vidēs pēc nosacījuma: soļo, skrien, rāpo, lien, veļas, lec, mācās noturēt līdzsvaru. 

 

  

Caurviju prasmes  

 Digitālās prasmes 

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

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Izrāda iniciatīvu. 

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

 Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto. 

 

 Pašvadīta mācīšanās 

Lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība 

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

 Sadarbība 

Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 

 

 

 

 

Bērna plānotā darbība:    

Dabaszinātņu mācību joma: Vēro, tausta, grupē iežus pēc norādījuma.  

Matemātikas mācību joma: Darbojas ar priekšmetiem, novieto tos noteiktā vietā, piemēram, lapu uz galda, 

ratiņus zem plaukta.  

Tehnoloģiju mācību joma: Izver auklu caur sacaurumotu pamatni.  

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Velk un stumj dažādus priekšmetus.  

Valodu mācību joma: Vārdos un neverbāli pauž savas emocijas.  

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Vajadzības gadījumā vēršas pie pieaugušā pēc palīdzības.  

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Piedalās svētku svinēšanā.  
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Vecāku darbība:    

Dabaszinātņu mācību joma: Rosina veikt daudzveidīgas darbības ar iežiem un skaidrot, kas ir novērots.  

Matemātikas mācību joma: Rosina novietot rotaļlietas noteiktā vietā  telpā vai ārā.  

Tehnoloģiju mācību joma: Seko, lai darbošanās ar sīkiem priekšmetiem būtu bērnam droša.  

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: Rosina bērnu izvērtēt situāciju un izvēlēties situācijai 

atbilstošu darbības veidu.  

Valodu mācību joma: Stāstot un jautājot pievērš bērna uzmanību konkrētām ikdienas darbībām.  

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Rosina bērnu noģērbties patstāvīgi.  

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: Uzslavē  bērnu par viņa iesaistīšanos un 

paveikto.  

   

  

  

Rīta rosmes dziesmiņa. 

***  

Bērni mājās sanākuši... 

Bērni mājās sanākuši, durvis ciet aizslēguši! (skaitot pantiņu, saliek kopā abu roku īkšķus, 

rādītājpirkstus, vidējos pirkstus, zeltnesi un mazos pirkstiņus, beigās sasit  plaukstas.) 

Bērni mājās sanākuši, durvis ciet aizslēguši!(tāpat, tikai klusāk) 

Bērni mājās sanākuši, durvis ciet aizslēguši!(tāpat, tikai čukstus) 

***  

Cipu capu vāverīte... 

Cipu capu vāverīte(izkustina katra pirksta locītavu, kas tieši pie plaukstiņas, tāpēc jāskaita lēni) 

Ar ezīti riņķi griež (izglauda katru pirkstu līdz pirkstgalam); 

Kamēr ezis riņķi grieza (tas pats), 

Vāver' koka galiņā (paceļ rociņu virs galvas un pabužina matiņus) 

 

***  

Медвежата в чаще жили 

Головой своей крутили 

Вот так, вот так (круговые движения головой) 

Головой своей крутили 

Медвежата мед искали 

Дружно дерево качали 

Вот так, вот так, 
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(поднять руки вверх и делать наклоны вправо и влево) 

Дружно дерево качали 

А потом они ходили (ходьба по-медвежьи) 

И из речки воду пили 

Вот так, вот так, 

И из речки воду пили (наклоны туловища вперед) 

А потом они плясали 
(пружинка с поворотом туловища влево и вправо) 

Лапы выше поднимали 
(прыжки, хлопая руками вверху) 

Вот так, вот так, 

Лапы выше поднимали 

 

***  

 

 

 

 

 

Idejas radošai darbībai 
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    Lasīšanai:  

 http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/dzukstes_pasakas/l/lapsa-un-kruze/ 

 

 

Laimes bērni 

 

Reiz dzīvojis nabaga zemnieks ar trim dēliem. Kad tēvs nomiris, tad dēliem palicis tikai viens zirgs, viena govs un 

viens kaķis no tēva mantības. Viens brālis nu paņēmis zirgu, otrs govi un trešais kaķi. Vecākie brāļi zirgu un govi 

labi pārdevuši un dabūjuši labu naudu, bet kaķa neviens negribējis pirkt. Tad jaunākais brālis paņēmis savu kaķi un 

gājis plašā pasaulē laimes meklēt. 

Staigādams viņš vienā vakarā pienācis pie vienas muižas un lūdzis naktsmājas. Kunga sievai bijusi žēlīga sirds un tā 

sacījusi uz nabaga ceļinieku: "Es tev labprāt dotu vienu istabu, bet tur ir tik daudz peļu, ka tās tevi pa nakti apēdīs." 

Ceļinieks atbildējis: "Es no pelēm nebaidos, man pašam ir savs kaķis līdzi." 

Kunga sieva saka: "Tavu zvēru vēl drīzāk peles apēdīs." 

"Lūkosim pārgulēt." 

Tā nu jaunākais brālis palicis ar savu kaķi tai muižā pa nakti. Rītā kungs sūtījis ļaudis, lai aprok peļu apēstā 

ceļinieka kaulus. Bet nu izrādījies, ka ceļinieks ar visu kaķi ir sveiks un vesels, bet visa grīda ir pārklāta ar nokostām 

pelēm. Nu tik kungs arī sapratis, ka ceļinieka zvērs nemaz nebaidās no pelēm, bet vēl pats ķer tās cieši un kož nost. 

Tāds zvērs nu kungam ļoti paticis un viņš nopircis to par dārgu naudu. 

Kad nu jaunākais brālis pārnācis mājā, tad viņš bijis bagātāks par abiem vecākiem brāļiem. Viņš nu ņēmis abus 

brāļus pie sevis un tad dzīvojuši visi laimīgi. 

 

 https://youtu.be/w0cA6v-udCI 

 

Читать сказку Колобок: 

Жили да были старик да старуха, у них не было ни хлеба, ни соли, ни кислых щей. Пошел старик по 

сусекам скрести, по коробам мести. Собравши немного муки, стали месить колобок. 

 

На масле смесили, на сковороде прягли и на окне студили. Колобок соскочил да и убежал. 

 

Бежит вдоль по дорожке. Попадается ему заяц навстречу и спрашивает его: 

 

— Куда бежишь, колобок? 

 

Колобок ему в ответ: 

 

— Я по коробам метен, 

По сусекам скребен, 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/dzukstes_pasakas/l/lapsa-un-kruze/


                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                  5.pirmsskolas izglītības iestāde  

В сыром масле пряжен, 

На окошке стужен; 

Я от деда ушел, 

Я от бабы ушел, 

И от тебя убегу. 

 

И побежал колобок. Навстречу ему серенький волчок. 

 

— Куда ты, колобок? Колобок ему в ответ: 

 

— Я по коробам метен, 

По сусекам скребен, 

В сыром масле пряжен, 

На окошке стужен; 

Я от деда ушел, 

Я от бабы ушел, 

Я от зайца ушел, 

И от тебя, волк, убегу. 

 

Колобок побежал. Ему навстречу попадается медведь и спрашивает его: 

 

— Куда ты, колобок? Колобок ему в ответ: 

 

— Я по коробам метен, 

По сусекам скребен, 

В сыром масле пряжен, 

На окошке стужен; 

Я от деда ушел, 

Я от бабы ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел 

И от тебя, медведь, убегу. 

 

Колобок побежал. Ему навстречу попадается черемная лисица, баять мастерица, и спрашивает, готовясь 

его слизнуть: 

 

— Куда бежишь, колобочек, скажи мне, дружочек, мой милый свет! 

 

Колобок ей в ответ: 

 

— Я по коробам метен, 

По сусекам скребен, 

В сыром масле пряжен, 

На окошке стужен; 

Я от деда ушел, 

Я от бабы ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 
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От медведя ушел 

И от тебя убегу. 

 

Лисица говорит ему: 

 

— Я не чую, что ты поешь! Сядь мне на верхнюю губу! 

 

Колобок сел, и опять то же запел. 

 

- Я еще ничего не слышу! Сядь ко мне на язычок. 

 

Он и на язычок ей сел. Опять то же запел. 

 

Она — хам! — и съела его. 

 

 

 

Eksperimenti: 

 
KAS VAJADZĪGS: ola, pudele ar kakliņa diametru, kas mazāks nekā olai, papīra strēmele un mazliet 

augu eļļas. 

 

EKSPERIMENTS: Vai var iebāzt olu pudelē, nesasitot nevienu no tiem? Pamēģināsim. Novāri olu un 

nomizo to. Iezied pudeles kakliņu ar eļļu. Aizdedzini papīru un iemet to pudelē, un uzreiz nekavējoties 

noliec olu uz kakliņa. Kad papīrs nodzisīs, pudele iesūks olu iekšā. 

 

KAS NOTIEK: Degošais papīrs sadedzina skābekli pudelē, un tajā veidojas retināts gaiss. Gaisa 

spiediens no ārpuses iedarbojas uz olu, un iestumj to iekšā pudelē. Tā kā vārīta ola ir elastīga, tā izslīd 

cauri šaurajam kakliņam. 
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Idejas laika pavadīšanai:  

  

    

    
 

  

 

 

 

  

 
https://www.visitdaugavpils.lv/turisma-objekts/jurita-mini-zoo/ 

https://www.visitdaugavpils.lv/turisma-objekts/jurita-mini-zoo/
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flatgale.travel%2Flisting%2Fbriezu-darzs-

aglona%2F&psig=AOvVaw1sDx_T8Apud87FcRowCgc_&ust=1611657590173000&source=images&cd=vfe&ved

=0CAkQjhxqFwoTCKipgMfytu4CFQAAAAAdAAAAABAD 
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Darba lapas:  

  

  

  



                                                                             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  

 

 


