
                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

Mācību materiāli attālinātām mācībām. 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, 

paredzēti bilingvāli mācību materiāli. 

 

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 tēma:Taupīsim un saudzēsim! Nedēļas tēma: Kāds ir papīrs? 

13.09.2020.-17.09.2021. 

Ziņa bērnam 

Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot resursus. 

Sasniedzamais rezultāts: Izrāda interesi par šo tēmu. 

Vērtības un tikumi: 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Dzīvība 

 Latviešu valoda 

 Atbildība 

 Drosme 

 Līdzcietība 

 Mērķtiecība 

 Taisnīgums 

 Uzņēmība 

 

 

Mācību jomu pamatprasmes: 

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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 Dabaszinātņu mācību joma 

o Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. (3. posms) 
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, 
svētkus. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma 

o Grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram, krāsas, lieluma, formas, nozīmes, 
materiāla. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Ēd, ievērojot galda kultūru. (3. posms) 
 Tehnoloģiju mācību joma 

o Īsteno savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba piederumu un 
instrumentu lietojumu. (3. posms) 

 Valodu mācību joma 

o Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu (maz. t.). (3. 
posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Pārvar šķēršļus sev un citiem drošā veidā, izvēlas darbības veidu atbilstoši situācijai. (3. 
posms) 

 

 

Caurviju prasmes: 

  Digitālās prasmes 

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

o Izrāda iniciatīvu. 
 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās. 
 Pašvadīta mācīšanās 

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

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

 Sadarbība 

o Palīdz un pieņem palīdzību. 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:   

 Atbild skolotāja ierosinājumam,uztvert jauno informāciju – klausās, vēro, atbild uz 

jautājumiem. 

 Nosauc un novērtē katru savu darbību un plāno, kas un kā vēl jāuzlabo. 

 Aktīvi izpaužas praktiska darbība. 

 Mācās paņemt mācību līdzekļus un citas lietas un nolikt atpakaļ tām paredzētajās vietās, 

piedalās mācību vides sakārtošanā. 

 Saudzīgi un taupīgi izmanto darba piederumus, mācību materiālus un dabas resursus. 

 Piedāvā risinājumus dažādu priekšmetu mērīšanai. 

 Piedalīties rotaļnodarbības iespējami vairāk āra apstākļos. 
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Vecāku  darbība: 

 Rada situāciju, kurā bērnam rodas vajadzība apgūt jaunas zināšanas, izpratnes un 

prasmes. 

 Piedāvā jaunu informāciju un iespēju gūt daudzveidīgu mācīšanās pieredzi un pārrunā, 

kādiem jābūt vērtēšanas kritērijiem. 

 Aicina izmantot apgūto dažādos veidos. 

 Piedāvā līdzdarboties ar grupas biedriem. 

 Organizē vērojumus tuvākajā apkārtne. 

 Attīsta bērnu radošumu, aicinot stāstīt par savu darbu. 

 Organizē rotaļnodarbības iespējami vairāk āra apstākļos. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei.(Katru dienu) 

 

Ir jau visi mūsu 

Ir jau visi mūsu bērni sanākuši te! (2x) (iet  

Rociņām - plaukš! plaukš! (plaukšķinām)  

Kājiņām  - taukš! taukš! (dipinām) 

Labrītiņu - jums, jums, (norādām uz citiem) 

Labrītiņu - mums, mums! (norādām uz sevi) 

 

 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi)   

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām)  

 Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi)   

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds)   

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi)   

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu)   

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi)   

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

 

Мы в ладоши хлопать любим  

И хлопаем всегда (2 раза)  

 

Да-да, да-да, и хлопаем всегда!  

Мы ногами топать любим  

И топаем всегда (2 раза)  

 

Да-да, да-да, и топаем всегда! 

Мы кружиться очень любим  

И кружимся всегда (2 раза)  

 

Да-да, да-да, и кружимся всегда! 

 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289467/ir-jau-visi-musu
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13.09.2021 

Lasīšana; Konstruēšana. 

Бумажная сказка о храбром солдатe. 
 

 

"Жил-был царь, а у царя служил храбрый солдат". Так начинается сказка, да не просто 

сказка, а бумажная, можно не только слушать, но и смотреть. А потом и поиграть с 

волшебным сундучком, складывая туда всякие детские "сокровища". 

  

Когда-то давным-давно, почти как в сказке, в детстве, лежала я в больнице. Невесело 

конечно. Но почти в любом детском коллективе всегда находится рассказчик, который 

знает и умеет больше чем остальные. Вот и нам тогда повезло, лежал тогда с нами 

мальчик, он и песни пел, и страшилки рассказывал, и  из бумаги всякие игрушки делал. 

Вот и рассказал он нам сказку о храбром солдате. 

А сейчас я рассказываю ее вам. 

По ходу рассказа из листика бумаги делаются фигурки, которые и служат иллюстрациями 

к сказке. 

Сначала расскажу сказку, а потом, постараюсь пояснить как нужно складывать бумагу.  

Жил-был царь, а у царя служил храбрый солдат. 

Тридцать лет служил, да еще три года, да еще 

три дня. Устал солдат. Пришел к царю - отпусти 

уж меня , царь-батюшка, домой хочу. Жалко 

царю было солдата, да делать нечего.  

(Вступление может быть и длиннее, главное, 

успеть за это время первую фигурку изи бумаги 

сложить) 

 

 Наградил царь солдата за верную службу. 

  

 - Вручил крест железный на шею. 
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 - Рубашку с царского плеча пожаловал. 

  

 - Шапку треуголку. 

  

 - Да сапоги новые. Старые то солдат совсем 

износил. 

  

 Вот и вся награда за верную службу. Что ж, и на 

том спасибо. 

А жил-то наш солдат далеко за морем. Что же 

делать, как домой добираться? Пошел солдат на 

базар. Крест продал, шапку-треуголку, да 

рубашку с царского плеча. Как раз денег 

насобиралось на билет на корабль-пароход. 
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 Сел себе солдат и плывет. Радуется. Доплыли 

до самой середины моря. А тут из воды черт 

морской вылезает, да большой такой. И давай 

этот черт  волны гнать, корабль-пароход топить. 

  

 Но солдат не растерялся, зря ли столько лет 

служил. Выкатил на палубу пушечку, да давай с 

чертом морским воевать. 

  

 Воевали-воевали... И черт устал, и корабль-

пароход ко дну пошел. Решили о перемирии 

говорить. Черт морской тут же островок 

необитаемый нашел, стол накрыл, солдата 

пригласил. 

  

 Договорились, что дает черт выкуп большой. 

Как только договорились, черт тут же и сгинул. 

А солдат остался один на необитаемом острове. 

Думает, обманул меня черт, и выкуп не дал, и на 

острове одного оставил.  Да не растерялся. Из 

стола себе лодочку с парусом смастерил. 
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 Только плыть собрался, крик слышит - человек 

тонет. Спас его солдат. Вдвоем плыть веселее, 

да только лодочка маленькая. Пришлось им еще 

одну лодку делать. 

  

 А пока лодку делали, тут и черт объявился. 

Целый сундук сокровищ принес. 

  

Тут и сказке конец. 
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Darba lapas. 
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14.09.2021 

Eksperimenti:  

Опыты и эксперименты с бумагой для детей: свойства материала 

 «Опыт с бумагой и стаканом воды» 

 

Каждый новый опыт, который проводится для детей, интересен и поучителен по-своему. 

В следующем опыте мы сможем узнать, как проявляется атмосферное давление. Как мы 

знаем, этот процесс выражается в том, что атмосферный воздух с силой давит на земную 

поверхность и на все предметы находящиеся на ней. Давление происходит во всех 

направлениях, вверх, вниз, вправо, влево и т.д. 

Мы хотим поэкспериментировать и воссоздать идеальные условия, при которых на воду в 

стакане будет оказывать влияние только атмосферное давление. Для этого нам 

потребуется совсем несложное оборудование. 

Что нам понадобится: 

 стакан; 
 вода; 
 бумага; 
 блокнот. 

 

 

 

 

 

 

Zīmēšana. 
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15.09.2021
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Idejas laika pavadīšanai:  
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16.09.2021 

Veidošana: 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 
Мatemātika: 
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Novērojumi dabā. 
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Piektdiena. 

 

 

 

Детям о бумаге 
https://www.youtube.com/watch?v=o7apra-eijU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7apra-eijU
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