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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 kļūšu par...(profesijas)." 

10.05.2021.-14.05.2021. 

 Ziņa Bērnam: Profesiju ir tik daudz un visi ir dažādi . Jebkura profesija ir nepieciešama un svarīgi. 

Sasniedzamais rezultāts:  Apzinās sevi un piederību ģimenei; stāsta par savu dzīvesvietu un tās 

tuvāko apkārtni , iemācīties runāt par vecāku profesijām. 

  

Vērtības un tikumi: 

 

Cilvēka cieņa 

Brīvība 

Darbs 

Daba 

Ģimene 

Latviešu valoda 

Latvijas valsts 

Tolerance 

Uzņēmība 

Atbildība 

Centība 

Drosme 

Mērķtiecība 

Solidaritāte 

Taisnīgums 

 

 

 

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


Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

            Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 

 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem un 

tehniskajiem paņēmieniem. (3. posms) 

 

 Matemātikas mācību joma 

Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, 

pa labi, pa kreisi. (3. posms) 

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
      Apzinās sevi un piederību ģimenei; stāsta par savu dzīvesvietu un tās tuvāko apkārtni, kur 

     jūtas emocionāli un fiziski droši. (3. posms) 

 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus. (3. posms) 

 

 Valodu mācību joma 

        Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta 

       turpinājumu. (3. posms) 

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

      Saskata iespējamos traumu gūšanas veidus un ievēro drošības noteikumus, pārvietojoties,                                                                                                         

pārvarot šķēršļu joslu, pārvietojot priekšmetus. (3. posms) 

 

 

      Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja.  

     Izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai. 

 Digitālās prasmes. 

     Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nes nejus, tai skaitā 

     digitālās ierīces. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

     Nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas. 

 Pašvadīta mācīšanās. 

      Mācās paveikt uzticēto pienākumu. 

 Pilsoniskā līdzdalība. 

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

lietojot. 

 Sadarbība. 
Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 
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Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Sakārto savu darba vietu. Palīdz citiem sakārtot telpu pēc kopīgi veikta darba. 

 Rada kompozīciju plaknē uz cietas pamatnes vai telpā (maketu), kombinē vairākus 

materiālus, izvēlas savai iecerei atbilstošus tehniskos paņēmienus. 

 Stāsta par vecāku profesijām, stāsta  par izglītības iestādes darbiniekiem. 

 Stāsta par savas izvēlētās ieceres īstenošanu (ko gatavos vaidarīs, kādus materiālus, 

palīglīdzekļus izmantos, ko un kā darīs, kādā secībā darīs, kas jāprot, lai izgatavotu 

plānoto, kādi drošības noteikumi jāievēro, strādājot ar izvēlētajiem materiāliem un 

tehnoloģiskajiem paņēmieniem, kāpēc, kāds būs labs gatavais produkts vai darbs). 

 Pēc teksta klausīšanās meklē atbildes uz jautājumiem, izmantojot attēlus, vārdu kartes. 

Nosauc darbojošās personas, raksturo tās. 

 Stāsta par iespējamām traumām, kuras var rasties, pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu, 

pārvietojot priekšmetus. 

 Veic darbības ar dažādiem priekšmetiem telpā attiecībā pret sevi vai objektu – novieto 

virs, zem, aiz, pie, blakus, pa labi, pa kreisi. 

Vecāku darbība: 

 Veido situācijas, kurās bērns var izrādīt iniciatīvu un piedalīties vides sakopšanas darbos. 

 Rosina radīt kompozīcijas dažādos vizuālās mākslas veidos, izmantojot dažādus 

materiālus un pēc savas izvēles eksperimentējot ar tehniskajiem paņēmieniem. 

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

un saprotami. 

 Uzklausa bērnu un, ja nepieciešams, piedāvā dažus risinājumus vai atbalsta materiālus, 

piemēram, dažas piegrieztnes, šablonus kastītei. 

 Stāsta stāstus ar uzskati un bez tās. Jautā par stāstīto un lasīto: Kas? Kāds? Cik? Ko 

darīja? Nesteidzina, ļauj padomāt, uzslavē.  

 Piedāvā reālas situācijas telpās vai ārā, kur bērns pārvietojas, pārvar šķēršļu joslu, 

pārvieto priekšmetus.Jautā, kas jāievēro, lai izvairītos no traumām konkrētā 

situācijā.Vēro bērna darbību. 

 Piedāvā rotaļas, kurās izmantoti objektu atrašanās vietas raksturojumi. 

 

 

 

RĪTA ROSME: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 - Zumba Kids (easy dance) - I like 

to move it 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=Lh2QQ2A9EVs
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3. 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. 

 

4.Комплекс утренней гимнастики «Профессии». 

 

Бывает много профессий на свете, 

На зарядке давайте покажем их, дети! 

Упражнение «Спортсмен-гимнаст» 

Ходьба обычная, захлест голени назад, в полуприседе. 

Бег с подскоками с поочередным взмахом правой и левой рукой. 

Ходьба обычная. Перестроение в три колонны. 

Упражнение «Дирижер» 

И. п. : основная стойка. 

1- руки в стороны, 2- руки вперед, 3- руки в стороны, 4- вернуться в и. п. Указания 

детям: «Спина прямая. Руки высоко не поднимайте». 

Упражнение «Учитель» 

И. п. : ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1- поворот туловища вправо с отведением руки в сторону, 2- и. п., 3-4- то же влево. 
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Указания детям: «Ног с места не сдвигайте. Голову поворачивайте в сторону 

поворота». 

Упражнение «Грузчик» 

И. п. : ноги на ширине плеч, руки за головой. 

1- наклон вперед, дотянуться до пола, 2- и. п., 3-4 – то же. 

Указания детям: «Ноги не сгибаем». 

Упражнение «Фотограф» 

И. п. : ноги на ширине ступни, руки согнуты в локтях (держим фотоаппарат) 

1- присесть (со словами «щелк», 2- встать, 3-4- то же. 

Указание детям: «Держим спину ровно, руки вытягиваем вперед». 

Упражнение «Шофер» 

И. п. : лежа на спине, руки согнуты в локтях (держим руль). 

1-7 работаем ногами, руками крутим руль(«велосипед», 8- и. п. 

Указание детям: «Энергично работаем ногами и руками». 

Упражнение «Балерина» 

И. п. : ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах, ноги скрестно - ноги врозь. 

Упражнение «Врач» 

И. п. : стоя, ноги слегка расставлены, руки за спиной. 

1- 2 -вдох. 1- 2- 3- 4 - выдох. 

Указание детям: «Вдох должен быть короче выдоха». 

Речовка: Приучай себя к порядку, делай каждый день зарядку. 

Смейся- смейся веселей, будешь- будешь здоровей. 
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LASĪŠANAI: 
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ABC: 
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«Буквы ъ и ь» 
 

 

Вы уже знаете, что для каждого речевого звука есть свой знак — буква, но в русском 

языке есть две буквы Ъ и Ь, которые НЕ ОБОЗНАЧАЮТ ЗУКОВ.  Благодаря Ъ или Ь, мы 

слышим как изменяется звучание слова. 

 

Мягкий знак — хитрый знак. 

Не сказать его никак. 

Он не произносится, 

Но в слово часто просится. 

Почему у дома УГОЛ 

Превратился сразу в УГОЛЬ, 

Без пожара, просто так? 

Это сделал мягкий знак. 

Если в слове есть Ь, то буква после которой он стоит звучит мягко. Вот 

послушайте/посмотрите слова. Скажите в каких словах есть мягкий знак и что он 

изменяет? 

 УГОЛ — УГОЛЬ 
 БАНКА — БАНЬКА 

 ЕЛ — ЕЛЬ 
 ПОЛКА — ПОЛЬКА 

А Ъ — твердый знак очень любит играть в прятки. 

СЪЕЛ   ПОДЪЁМ     ПОДЪЕЗД     СЪЁМКА 
Но в тоже время, если мы не напишем его в слове, то слово приобретает совершенно 

другой смысл. 

 СЪЕЛ  —  СЕЛ 
 СЪЁМКА  —  СЁМКА 

А вот и сами буквы:  

Это твердый знак.                                   Это  мягкий знак. 
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Буква Р перевернулась 

 Мягким знаком обернулась. 

 

Возьми чѐрный карандаш и закрась все части рисунка, в которых ты видишь букву Ь. 

 

 

 

Из ведра не просто так 

Нам воды напиться: 

Нужен ковшик — твердый знак, 

Чтобы не облиться. 

Возьми чѐрный карандаш и закрась все участки рисунка с буквой Ъ. 
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Matemātika: 
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Idejas radošajai darbībai :  
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Eksperimenti : 
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