
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.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 

 
 
Mēneša temats: "Kā tas noteikt?" Nedēļas temats: "Mans ķermenis". 
19.04.2021.-23.04.2021. 
 
Ziņa bērnam 

• Katrs cilvēks ir unikāls un vērtīgs. 

Saturs 

Bērni sāk apzināties sevi kā personību, savu “es” saistot ar vārdu, dzimumu, vecumu, 
izskatu. 
 
Vērtības un tikumi 

• Cilvēka cieņa 
• Daba 
• Dzīvība 
• Ģimene 
• Latviešu valoda 
• Atbildība 
• Laipnība 
• Mērķtiecība 
• Taisnīgums 
• Tolerance 
• Solidaritāte 

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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• Mācību jomu pamatprasmes 

• Dabaszinātņu mācību joma 
o Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā un 

laikapstākļiem. (3. posms) 
 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
o Stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas, mūzikas un literārā 

darba radīto pārdzīvojumu. (3. posms) 
 

• Matemātikas mācību joma 
o Skaitu apzīmē ar tam atbilstošiem cipariem, raksta ciparus. (3. posms) 
o Salīdzina priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus vairāk, 

mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. (3. posms) 
 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
o Prognozē dažādas rīcības sekas ar personīgo veselību un drošību saistītās ikdienas 

situācijās (saskarsme ar pazīstamu cilvēku un svešinieku, veselībai kaitīgu vielu 
lietošanas un sadzīves traumatisma risku mazināšana mājās, izglītības iestādē, uz 
ielas, rotaļās brīvā dabā, pie ūdenstilpēm un spēļu laukumos, kā arī ugunsdrošības, 
ceļu satiksmes drošības, elektrodrošības noteikumi). (3. posms) 
 

• Tehnoloģiju mācību joma 
o Tur un pareizā satvērienā lieto rakstāmpiederumus un darbarīkus. (3. posms) 

 
• Valodu mācību joma 
o Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus ikdienas situācijās un mācību procesā 

biežāk lietojamus vārdus (maz. t.). (3. posms) 
 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
o Apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību. (3. posms) 

 
Caurviju prasmes 

• Digitālās prasmes 
o Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu. 

 
• Jaunrade un uzņēmējspēja 
o Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

 
• Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 
o Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 
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• Pašvadīta mācīšanās 
o Spēj paveikt darbību līdz galam. 

 
• Pilsoniskā līdzdalība 
o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 
• Sadarbība 
o Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 

 
 

 
Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 
• No dažādiem materiāliem veido burtus, iepazīstot to formu un vizuālo attēlu. 
• Prognozē, kas varētu notikt, ja neievērotu noteikumus. Stāsta, kā rīkotos nedrošā 

situācijā. 
• Stāsta par redzēto un izjusto, iztēlojas darbības, notikumus un vidi, saistot stāstījumu 

ar savu pieredzi. 
• Vēro un saskata izmaiņas dabā atšķirīgos gadalaikos. 
• Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu. Raksta ciparus. 
• Salīdzina priekšmetus, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, lielāks, mazāks. 
• Patstāvīgi izvēlas un lieto tos atbilstoši vajadzībai. 
• Saprot, kāpēc nedrīkst atļaut sevi aiztikt svešiem cilvēkiem. 

 
 

Vecāku darbība: 
• Aicina attēlot burtu, izmantojot dažādus materiālus un nosaukt attēloto burtu. 
• Pārrunā, kādas varētu būt rīcības sekas dažādās ar personīgo veselibu un drošību 

saistītās ikdienas situācijās, ja neievērotu ugunsdrošības, ceļu satiksmes drošības, 
elektrodrošības un citus noteikumus. 

• Aicina pastāstīt, kādas emocijas un domas izraisīja dzirdētais un redzētais, rosina 
paust savu attieksmi. 

• Pievērš bērna uzmanību dažādiem dabas objektiem, pauž pozitīvu attieksmi pret 
jebkuriem laikapstākļiem. Jautā: Kāpēc? Kā tu domā? Kā tu to uzzināji? 

• Piedāvā rakstīt ciparus uz dažādām virsmām (smiltīs, uz papīra, uz gaismas galda) 
neierobežotā laukumā. 

• Aicina salīdzināt priekšmetus pēc lieluma un skaita. 
• Vajadzības gadījumā atgādina, kā tos pareizi satvert un lietot. 
• Pārrunā ar bērniem, kāpēc katram jārūpējas par savu ķermeni, tā neaizskaramību. 
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Idejas darbam ar burtu grāmatu 
• Raksta burtu T. 
• Raksta T ar tinti. 
• Uzzīmē tēta portretu. 
• Uzraksta tēta vārdu. 
• No grāmatām vai žurnāliem pārraksta vārdus, kuros ir T burts. Meklē vārdus, kuros ir 

burts T, pārraksta burtu grāmatā. 
• No zemāk dotajiem vārdiem un teikumiem lasīšanai izvēlas vārdus pārrakstīšanai 

grāmatā. 

 

Vārdi sarunai ar bērnu vārdu krājuma papildināšanai 
 
Noskaidro, ko nozīmē teika, tauste, teātris, taurenis, tinte, tase, teteris, tītars, tītavas, tīkls, 
tīrums, tulpe, tupēt, tamborēt, tekalēt, tecila, tunelis. 

Noskaidro, ko nozīmē tērgāt un tērzēt. 

 

Aktivitātes kopā ar bērnu 

Tauste. Nepieciešams auduma maisiņš ar dažādiem sīkiem priekšmetiem. Visi spēles 
dalībnieki pēc kārtas tausta, kas maisiņā atrodas, nosauc lietas, ko sataustījuši. Vārdu krājuma 
attīstīšanai sauc formas vai lietu īpašības – kantains, apaļš, ass utt. 

Tinte. Raksti ar neredzamo tinti. To var sameklēt ledusskapī. No citrona izspiež sulu. Paņem 
vates kociņu, samitrina to citrona sulā un uzraksta ar to vārdu. Kad sula nožuvusi, tad vārds vairs 
nav redzams, bet tas var kļūt redzams, ja lapu patur karstumā – piemēram pie elektriskās 
spuldzes. 

Tīšana. Dabā atrod žuburainus zarus, ar krāsainiem diegiem notin zarus, tinot pavedienu cieši, 
lai koks nav redzams. 

Kamolu tīšana. No viena kamola dziju pārtin otrā, mācoties tīt stingrus un mīkstus 
kamolus. 

Tītavas. Mācīties turēt dzijas šķeteri uz rokām, kamēr kāds tin kamolu. Ja jums ir pieejamas 
dzijas tītavas, mācieties izmantot tās. 
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Idejas burta apgūšanā 
• Iemācieties rakstīt ar tinti. 
• Noskaidro, ar kādiem paņēmieniem iespējams iztīrīt dažādus traipus. 
• Noskaidro, cik sen Latvijā pastāv telefonsarunu iespējas. Noskaidro, kad sākās 

mobilo telefonu laiks Latvijā. 
• Noskaidro, cik telefonu ir jūsu mājā. 
• Noskaidro, cik ilgu laiku katrs no mājniekiem skatās televizoru. 
• Noskaidro, kādi teātri pastāv, kādi ir pie mums. 
• Noskaidro, kā izskatās un kam domātas tītavas. 
• Izmēriet temperatūru sev, noskaidrojiet, kāda ir āra un istabas temperatūra. Pirms 

mazgāšanās noskaidro, cik silts ir vannā ūdens. 
• Noskaidrojiet, no kā gatavo tēju, iemācieties to pagatavot. 

 

• Miniet latviešu tautas mīklas un izdomājiet savas 
mīklas: 

Kungs staigā pa sētu, šķiņķis uz deguna. (Tītars) 
Kad gaišs ir, tad viņu neredz, kad tumšs ir, tad viņu redz. (Tumsa) 
Kad mani redz, tad neredz nekā, bet, kad mani neredz, tad tomēr redz ko. (Tumsa) 
Vienradzis iet tikai tad, kad piesiets saitē, kad brīvībā palaiž, tad nekust kā zemē iemiets. 
(Tramvajs) 
Caurumu daudz, izlīst nevar. (Tīkls) 
Liela aita, ik rudeņus cērpama. (Tīrums ar labību) 
Melna gotiņa, balti raibumi. (Tāfele) 
Akā ar melnu ūdeni. (Tintnīca ar tinti) 
Vienacis, kas ļauj visu pasauli apskatīt. (Televizors) 

Mini, mini, miniķīt, 
Tupi, tupi, tupiķīt, 
Tikpat būs tupiķam 
Miniķīša jāsalūdz (Vērpjamais ratiņš) 

• Iemācies skaitāmpantu! 
Te tere tere, 
Te vija vija, 
Te sita mutuli 
vijatas galā. 

 



Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

• Lasiet: 

TĒTIS 
TIN 
ANNA TIN 
MEITENE LASA 
ANNA LASA MELLENES 
LANA IET 
TINTE 
ASS 
ASA MALA 
LELLE 
LELLEI MELNI MATI 
TELTS 
TILTS 
TOMS TAISA TELTI 
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Опыты и эксперименты на тему: «Что я знаю о 
себе?» 

«Найди человечка» 
Оборудование: набор игрушек (кукла-голыш, рыбка, любой зверек, птичка), 
«чудесный мешочек». 
Проведение: 
Предложить детям поиграть в игру «чудесный мешочек»: найти в мешочке на 
ощупь человечка (куклу). Дети по очереди выполняют задание и объясняют, 
как каждый из них узнал, что это человечек, и почему не выбрал другую 
игрушку (у нее есть хвост, крылья и т.д.) 
 
«Значение рук» 
Оборудование: конфеты, предметы одежды. 
Проведение: 
1. как можно есть конфету без рук – руки за спину, конфета на столе. 
Попробовать съесть конфету (вызвать   2-х детей). 
2.  вызвать двух детей, один ребенок надевает вещь (брюки, свитер, сандалии 
и др.) при помощи обеих рук, а другой – при помощи одной руки. Результаты 
сравниваются. 
Вывод: руки важны в нашей жизни. Поэтому относиться к ним надо бережно 
и тренировать их силу. 
 
«Как передаются микробы от человека к человеку» 
Оборудование: гель для тела с блестками (тени) 
Проведение: 
Перед проведением опыта взрослый наносит себе на ладони гель для тела 
(тени) с блестками. Потом он предлагает детям поздороваться за руку, при 
этом плотно сжимает ладошку каждого ребенка. После этого взрослый 
«неожиданно» обнаруживает, что его ладонь грязная и просит детей 
посмотреть на свои ладошки. Дети видят на них следы блесток. Делается 
вывод о том, как точно также при контакте с другим человеком (или с 
предметом, с животным) передаются невидимые микробы. 
 
«Как микробы боятся мыла» 
Оборудование: гель для тела с блестками (тени), мыло 
 Проведение: 
Дети проходят в умывальную комнату и моют руки с мылом. После этого 
проверяется, остались ли блестки – «микробы» на ладошках. Если остались, то 
меньше их стало или нет? Тех детей, у кого «микробы» остались, просят снова 
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тщательно вымыть руки. Делается вывод о том, как важно соблюдать простые 
правила гигиены. 
Примечание: проводится сразу после опыта «Как передаются микробы от 
человека к человеку» 
 
 «Слышу – не слышу» 
Оборудование: вата 
Проведение: 
Взрослый встает за спиной ребенка на расстоянии 2 – 3м, произносит 
различные слова, причем каждое последующее слово надо произносить более 
тихим голосом. Сначала закрыть ватным тампоном одно ухо ребенка. 
Повторить опыт. Затем закрыть ватным тампоном оба уха ребенка. Повторить 
опыт. После этого попросить ребенка рассказать о своих ощущениях, чтобы 
он объяснил, когда было слышно хорошо, когда хуже, когда вообще не было 
ничего слышно и почему. 
 
«Что звучит?» 
Оборудование: дощечка, карандаш, бумага, металлическая пластина, емкость 
с водой, стакан. 
Проведение: 
За ширмой слышны различные звуки. Взрослый выясняет у детей, что они 
услышали и на что похожи звуки. Затем  ширма убирается, и дети 
рассматривают предметы, которые находились за ней.  
 
 «Значение носа для речи»   
Оборудование: - 
Проведение: 
Взрослый просит ребенка закрыть нос и сказать какое-нибудь слово. Делается 
вывод: звуки изменяются, становятся нечеткими. Затем ребенок с закрытым 
носом читает какое-нибудь стихотворение, обсуждение с детьми. 
 
«Язычок-помощник» 
Оборудование: платок, набор продуктов питания (кусочки фруктов и овощей, 
хлеба, шоколада и др.), тарелки, шпажки (зубочистки) 
Проведение: 
Взрослый вызывает нескольких детей, завязывает глаза, и предлагает 
определить разные продукты по вкусу. Для этого необходимо приготовить 
маленькие кусочки пищи, взрослый просит ребенка попробовать кусочек и 
ответить на вопросы: 
- Что это такое? 
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- Какая эта пища на вкус? (горькая, сладкая, кислая или соленая) 
- Как ты определил вкус пищи, кто тебе помог? 
 
«Что мы чувствуем кожей?» 
Оборудование: набор предметов  - кусочек меха, перышко, металлическая 
ложка и др., платок 
Проведение: 
Взрослый завязывает ребенку глаза, дотрагивается до ребенка разными 
предметами или оказывает механические воздействия. Затем  просит ребенка 
рассказать, что он чувствует (ложка будет холодная, кусочек меха мягкий и 
т.д.) и определить с закрытыми глазами, какие механические воздействия на 
него оказываются (щекочут, гладят, надавливают и т.д.) 
 
«Какая вода в стакане?» 
Цель: опытным путем показать значение тактильных ощущений 
Оборудование: три емкости с водой разной температуры 
Проведение: 
На столике перед детьми стоят три прозрачных стакана с водой. Взрослый 
сообщает детям, что вода в стаканах разная по температуре – холодная, теплая 
и горячая. Вызывает одного ребенка, просит узнать (на расстоянии, не трогая 
рукой, не прикасаясь), какая вода в первом стакане: горячая, теплая или 
холодная, затем во втором, в третьем.  Выслушав предположения, предлагает 
проверить их - потрогать  стаканы рукой, сравнить ответы. 
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