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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 vadlīnijām, 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: ''Lai top!''  

 

Nedēļas temats:   ''Es mīļu savu māmiņu!'' 
 

05.05.2021.-08.05.2021. 

 

Ziņa bērnam: Mana māmiņa ir vislieliskākā, jo mani lutina, aizstāv, mīl, rūpējās. 

Sasniedzamais rezultāts: : Apzinās sevi un piederību ģimenei; stāsta parsavu dzīvesvietu un tās tuvāko 

apkārtni, kur jūtasemocionāli un fiziski droši. 

Vērtības un tikumi: 

Darbs  

Cilvēka cieņa  

Ģimene  

Latviešu valoda  

Atbildība  

Laipnība  

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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Mērķtiecība  

Uzņēmība  

Centība  

Drosme  

Taisnīgums  

Latvijas valsts 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

Dabaszinātņu mācību joma  

• Stāsta par savu pieredzi. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

• Runā dzejoļus; maina balss skaļumu un runas tempu atbilstoši dzejoļa saturam. (3. posms) 

Matemātikas mācību joma 

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

materiāla. (3. posms) 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

• Nosauc savas un cita emocijas (skumjas, bailes, izbrīns, pārsteigums) un mācās tās paust 

atbilstoši situācijai. (3. posms) 

Tehnoloģiju mācību joma 

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

• Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu un vienojas par kopīgu mērķi. (3. posms) 

Valodu mācību joma 

• Jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu. (3. posms) 

• Izsaka savas vajadzības (maz. t.). (3. posms) 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

• Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus. (3. 

posms) 

Caurviju prasmes: 

Jaunrade un uzņēmējspēja. 

• Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. 

Digitālās prasmes. 

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

 

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

• Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas.. 

Pašvadīta mācīšanās. 

• Ievēro dienas kārtību. 

• Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 
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            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. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

• Bērns atbild uz jautājumiem un dalās savā pieredzē. 

• Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto,arī par savām emocijām un 

rīcību. 

• Mācās paust emocijas un pārvaldīt uzvedību. 

• Runā dzejoļus, mainot balss skaļumu, runas tempu. 

• Saista izmaiņas dabā, piemēram, slapjas vai sausas smiltisar konkrētu dabas parādību 

• Pēta uz lineāla centimetru iedaļas. 

• Vingrinās papīra locīšanā, lai locījuma līnija būtu taisnaun stingra 

• Ikdienā veido veselīga dzīvesveida ieradumus – izvēlas veselīgu uzturu, dienas režīmu, 

regulāri piedalās fiziskajās aktivitātēs un ģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 

Vecāka darbība: 

 

• Aicina bērnu pastāstīt par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto 

• Piedāvā rotaļas dažādu emociju atpazīšanai, nosauc emocijas 

• Piedāvā klausīties dzejoļu ierakstus vai pats norunā dzejoli,mainot balss skaļumu, runas tempu. 

• Organizē pastaigas dažādos laikapstākļos un diennakts daļās.  

• Pievērš bērna uzmanību dažādiem dabas objektiem, pauž pozitīvu attieksmi pret jebkuriem 

laikapstākļiem. 

• Piedāvā lineālu izpētei un mērīšanai. 

• Demonstrē locīšanas tehnisko paņēmienu, darbojas kopā ar bērnu. 

• Jautā par veselīga dzīvesveida ieradumiem. 
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Rīta rosme. 

3. posms /pavasaris/ 

Vispārattīstošie vingrojumi bez priekšmeta 

 

1. Sākuma stāvoklis – kājas nedaudz plati, rokas aiz galvas, elkoņi uz priekšu. 1- pastiepties 

pirkstgalos, vēzēt elkoņus atpakaļ; 2- sākuma stāvoklis (6-8 reizes); 

2. Sākuma stāvoklis – stāvus, rokas uz gurniem. 1- pietupties, ar rokām pieskarties grīdai; 2 

– sākuma stāvoklis ( 8 reizes); 

3. Sākuma stāvoklis – nostāties uz ceļgaliem, ceļgali nedaudz izvērsti. 1,2 – nolikties pa labi, 

ar labo roku censties aizskart grīdu; 3,4 – iztaisnoties. To pašu izpildīt pa kreisi (6-8 reizes); 

4. Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā, rokas sānis. 1 – noliekties uz priekšu, sasist 

plaukstas zem labās kājas ceļgala; 2 – sākuma stāvoklis; 3,4 – to pašu izpildīt, sasitot 

plaukstas zem kreisās kājas ceļgala (4-6 reizes); 

5. 4 soļi uz pirkstgaliem, rokas pie pleciem, 4 soļi uz papēžiem, rokas sānis, 8 parasti soļi; 

6. Mierīga soļošana. 

 

Vispārattīstošie vingrojumi pa pāriem ( kopā ar vecākiem) 

1. Sākuma stāvoklis – stāvēt pārī ar seju vienam pret otru, rokas sadotas. 1,2 – pacelt rokas 

sānis augšā, pastiepties pirkstgalos, paskatīties uz rokām; 3 – atlaižot rokas, sasist plaukstas 

virs galvas; 4 – rokas lejā ( 6- 8 reizes); 

2. Sākuma stāvoklis – četrrāpus, ar seju viens pret otru. 1,2 – nostāties uz ceļgaliem, 2 reizes 

sasist plaukstas ar pretī stāvošo; 3 – sasist plaukstas aiz muguras; 4 – sākuma stāvoklis ( 6- 

8 reizes); 

3. Sākuma stāvoklis – sēdus, ar seju viens pret otro, kājas plati, pēdas saliktas kopā, rokas 

sadotas, 1,2 – bērns liecas uz priekšu, pieaugušais – atpakaļ; 3,4 – otrādi (6-8 reizes); 

4. Sākuma stāvoklis – stāvus, muguras kopā, rokas sadotas, kājas plati. 1- vienam pagriezt 

ķermeni pa labi, otram – pa kreisi; 2 – iztaisnoties; 3 – to pašu izpildīt uz otru pusi; 4 – 

sākuma stāvoklis (6-8 reizes); 

5. Sākuma stāvoklis – stāvēt ar seju vienam pret otru, rokas sadotas. 1,2 – 2 palēcieni uz labās 

kājas; 3,4 – 2 palēcieni uz kreisās kājas; 5 -8 – palēcieni uz abām kājām ( 30-45 sek.); 

6. Mierīga soļošana. 

 

Noderīgi: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lh2QQ2A9EVs                Kā vingrot kopā ar bērnu  

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4n               Vingrošana  

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8                 ZUMBA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lh2QQ2A9EVs
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4n
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
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Rīta rosme 

A. Žilinskis, V. Singajevska, V. Singajevska 

 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Sāksim mēs rīta rosmi. 

 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 
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Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Beigsim to rīta rosmi. 
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Lasīšanai: 

Zvēri rok upi 

 

Kad Dievs jau bija radījis kokus, mežus, krūmus, zvērus, putnus un zivis jūrā, tad Daugavas vēl nebijis. 

Visi zvēri un putni, bez darba būdami un savā vaļā dzīvodami, sākuši toreiz savā starpā ķildoties un 

nīdēties. 

 

   Lai šādas ķildas reiz beigtos, tad Dievs nolēma zvēriem un putniem dot darbu. Viņš sasauca visus zvērus, 

putnus un zivis. Tie, viņa balsi dzirdēdami, nāca tūdaļ klausīties viņa pavēles. Kad visi bija sanākuši, tad 

Dievs viņiem vēlēja rakt Daugavu. 

 

   Tūdaļ darbs arī sākās, jo visi zvēri, putni un zivis itin naigi sāka strādāt. Zaķis un lapsa — tiem bija 

veiklas kājas — mērīja upei ceļu: zaķis papriekšu lēkdams un lapsa pa zaķa vilkto stigu ar kuplo asti vilka 

upei robežas. 

 

   Kurmis, zemes urķis būdams, vilka tūdaļ pirmo vagu un āpsis to kasīdams paplašināja. Lācis, kā jau liels 

stiprinieks, nesa zemes klēpjiem vien un bēra gubās;tādēļ tad arī gar Daugavas krastiem ir kalni. Tāpat citi 

zvēri, putni un zivis strādāja, ko nagi nesa, un visas ķildas bija beigtas. Naigi strādājot, darbs ātri šķīrās un 

upes grava drīzi bija izrakta. 

 

   Nu nāca Dievs apskatīt padarīto darbu un arī lūkoties, vai visi viņa pavēli izpildījuši un strādājuši. Pirmos 

tas redzēja kurmi un lāci, kuŗi vēl nebija spējuši no darba dubļiem notīrīties. Dievs tos ļoti slavēja par 

čakliem strādniekiem un vēlēja tiem par godu nēsāt tādas drēbes, kādas tie strādādami bija notaisījuši. 

Vilkam, kurš daudz bija pūlējies ar purnu un kājām, tas arī atstāja tās uz mūžu melnas. Zosi un pīli arī 

Dieviņš slavēja par čaklām strādniecēm un atvēlēja tām upē peldēt un mazgāties. Citiem putniem, kas arī 

strādājuši, bet ne tik čakli, Dieviņš atvēlēja tikai dzert upes ūdeni. 

 

   Dieviņš apskatīdamies ieraudzīja lietus putniņu pa koku zariem lēkājam un svilpojam. Dieviņš viņam 

prasīja, kādēļ tas neesot strādājis, kā citi putni? 

 

   Lietus putniņš atbildēja itin aši, uz saviem smukajiem, dzeltēnajiem svārkiem rādīdams, kā gan lai ar 

tādām smukām drēbēm tādu rupju darbu strādājot? Pat Dieviņam pašam tas nebūtu paticis, kad tas savus 

dzeltēnos svārkus būtu nosmērējis ar dubļiem. Gan viņš esot gribējis strādāt un pūlētes tāpat kā citi, bet 

tiklīdz kā tas iekāpis dubļos — tas samaitājis savas dzeltēnās bikses un lai visu apģērbu nesamaitātu, vlņš 

labāk nestrādājis nemaz. 

To dzirdēdams, Dieviņš atbildēja: "Kā redzams, tad tavi skaistie svārki tev vairāk par ļaunu nekā par labu. 

Paturi tad arī savus svārkus un ar dubļiem notaisītās bikses! Bet mūžam tev nebūs dzert skaidra zemes 

ūdens, ne no upes, ne avotiņa, ne dīķa;tikai ar rasu, kas ir uz koku lapām un ar to ūdeni, kas ir uz akmeņa, 

tu varēsi slāpes dzesēt un izslāpušo sirdi spirdzināt." 

 

   Tādēļ vēl šo baltu dienu lietus putniņam jācieš slāpes. Kad negaisam tuvojoties citi putni apklusuši, tad 

vēl lietus putniņš žēli, žēli raud par savu lepnumu. 

 

   Pēc tam Dieviņš ieraudzīja buti, kā tā pūlēdamās pa smiltīm vārtas un nožēlodams teica: "Ak tu, nabaga 

butīte, kā tā pa smiltīm vārtās!" 

 

   Butei šāda līdzcietība nepatika, tā Dievu mēdīdama, sacīja: "Ak ķu, nabaga buķīte, ka tā pa smilķim 

vāķas!" 
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   Bet Dievs teica: "Lai tev mute paliek šķība, kādu tu to, mani mēdīdama, savilki!" 

 

   Tāpēc arī vēl tagad butei mute šķība. Dievs, acis apkārt mezdams, jautaja: "Kur tad vēzis palicis, ka 

nemaz nav redzams?" 

 

   Bet vēzis, no dubļiem izlīzdams, rupji atbildēja:"Vai tev acis pakaļā, ka manis neredzi?" 

 

   Dievs viņu par šādu atbildi smagi sodīja, noteikdams, lai tam pašam acis mūžam pakaļā stāvot. 

 

   Pēc tam Dieviņš ar zelta kausu ielēja izraktajā gravā ūdeni un norādīja, kurp viņam tecēt un ar jūru 

vienoties. 

 

   Plašā straume dažā vietā krākdama putoja, dažā lēni šalkdama tecēja un Dieviņš to pēc sava gudra prāta 

nosauca par Daugavu. 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/z/zveri-rok-upi/?page=2 
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https://atbalstsizcilibai.lv/5-uzdevums/ 

 

Burtini.pdf

 

Click 2 reizes 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5e9GJfHC4A 

   

 

 

 

 

 

https://atbalstsizcilibai.lv/5-uzdevums/
https://www.youtube.com/watch?v=W5e9GJfHC4A
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai : 

 

 

 



                                                                                                        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 

 

Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

И тебе желаю счастья 

И здоровья непременно! 

А еще тебе желаю 

Много добрых теплых дней, 

Чтобы ты как можно дольше 

Радовала нас — детей. 

             ***** 

Нарисую я ромашку, 

Подарю тебе, мамуля, 

Обниму за шею крепко, 

Очень нежно поцелую. 

Пожелаю я здоровья 

И счастливых долгих лет, 

Ведь роднее и дороже 

Никого на свете нет. 
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       Eksperiments: 

Картотека экспериментов с цветом 

 

Цвет существует независимо от нашего сознания и отражается в нем посредством зрительных 

ощущений. Цвет служит мощным стимулятором эмоционального и интеллектуального развития 

детей. 

Чувство красоты цвета и вообще вкус к цвету можно и необходимо воспитывать. На раннем этапе 

знакомства с цветом важно сохранить у ребят чувство удивления, восторга, праздника, чтобы 

процесс изучения проходил в более интересной и запоминающейся форме. А учитывая то, что в 

дошкольном возрасте дети не усидчивы, часто переключают своё внимание с одного вида 

деятельности на другой, то экспериментирование - это наиболее эффективный метод работы в 

данном проекте, так как детям объяснить то или иное явление намного проще не с помощью фактов 

из литературы или наших жизненных наблюдений, а именно посредством наглядного примера. 

 

Опыт 1: Получение нового цвета 

 

 Вовремя этого эксперимента можно пронаблюдать процесс получения нового цвета при 

смешивании двух цветов: желтого и синего. 

Понадобится: Три стакана, пищевые красители, две салфетки 

Ход: возьмите три стакана: в первый налейте воду и добавьте синий краситель, во второй – воду и 

желтый краситель. Третий (пустой стакан) поставьте между стаканами с красителями. Теперь 

возьмите две салфетки, сверните и опустите в стаканы так, чтобы один их конец был в стакане с 

красителем, а второй - в пустом стакане. Начинаем следить как окрашенная вода, впитываясь в 

салфетки, будет переходить в пустой стакан и смешиваться. По истечении определенного времени 

замечаем, что в пустом стакане начала появляться вода, окрашенная в зеленый цвет. Благодаря 

этому эксперименту дети заинтересуются процессом смешивания красок. 

                       


