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5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

Mācību materiāli attālinātām mācībām. 

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 temats " Taupīsim un saudzēsim!"  

Nedēļas temats: " Kāds ir papīrs?" 

09.09.2021.-20.09.2021. 

Ziņa bērnam: Papīrs ir svarīga lieta cilveka dzīvē. 

Sasniedzamais rezultāts: Prot realizēt un nodot savu radoso ideju citiem. 

Vērtības un tikumi 

 Darbs 

 Daba 

 Ģimene 

 Uzņēmība 

 Mērķtiecība 

 Drosme 

 Atbildība 

 Latviešu valoda 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma: 

Eksperimentējot salīdzina no stikla, koka, plastmasas, papīra, akmens izgatavotu 

priekšmetu īpašības un to izmantošanas iespējas. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: 

      Dejo vienkāršus deju soļus atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. (3. Posms) 

 Matemātikas mācību joma: 

Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma: 

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

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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 Tehnoloģiju mācību joma:  

Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no 

papīra un tekstilmateriāliem: līmē patstāvīgi, izvēlas atbilstošu līmi un līmēšanas 

paņēmienu, ievēro drošības noteikumus; izplēš no papīra vienkāršus siluetus; loka papīru 

pēc nosacījuma; ar šķērēm izgriež dažādus objektu siluetus; pin pīnīti no 3 pavedieniem; 

sien mezglu; veido uztinumu; šuj pamatdūrienu. (3. posms) 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

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

posms) 

 Valodu mācību joma  

Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

 Izrāda iniciatīvu. 

 Digitālās prasmes 

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

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

 Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās 

 Patstāvīgi ģērbjas un kārto savas mantas. 

 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. 

 

Papildu informācija: 

Bērna darbība plānota rezultāta sasniegšanai: 

 Darbojas ar materiāliem (kārto pēc norādes, grupē pēc savasizvēles, pamato savu 

darbību).Stāsta par materiālu īpašībām, nosauc materiālus. 

 Veic kustības atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. Atbilstoši mūzikas daļām maina kustības 

virzienu. 

 Uzliek priekšmetus atbilstoši skaitam. 

 Izvēlas nepieciešamos resursus darbam, piemēram, ja zina,ka būs jāgriež papīrs, paņem 

papīru un šķēres. 

 Griež ar šķērēm dažādas kvalitātes papīru ievērojot drošību, izgriež vienkāršas formas 

siluetus no papīra.Līmē materiālu pie pamatnes, ievērojot līmēšanas secību. 

 Klausās, kad stāsta cits.Piedalās sarunā, izsaka domas, mācās tās pamatot. 

 Pārvar šķēršļus kustību rotaļā ar noteikumiem un šķēršļu joslā. Pārvarot šķēršļus, ievēro 

drošības noteikumus 

Vecāku darbība: 

 Piedāvā  papīra,  priekšmetus.Aicina salīdzināt dažāda veida papīru. 

 Rosina veikt kustības atbilstoši mūzikas ritmam un tempam. 

 Piedāvā spēles un rotaļas, kurās jāskaita objekti vai tie jāgrupēpēc noteikta skaita. 

 Rosina bērnu patstāvīgi sagatavot savu darba vietu. 
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 Piedāvā dažāda izmēra un kvalitātes papīru un tekstilmateriālusgriešanai, līmēšanai.Darbojas 

kopā ar bērnu, demonstrē tehnoloģiskos paņēmienus,darbību secību, komentē savas darbības. 

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

saprotami. 

 Piedāvā fiziskās aktivitātes atbilstoši bērna prasmēm –individuāli, pāros un grupās. 

Rīta rosme (katru rītu) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5p_BjqnY1h8  - 

 DZIEDI AR PUKŠU - "Rīta rosme" no izrādes "Paukojam un Šmaukojam" 

 

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. 

 

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

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

 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Beigsim to rīta rosmi. 

 

 Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

 
Ceturtdiena, 09.09.2021. 

 

Skatīsimies: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAv5v-XojFU – 

Фиксики – Бумага. Познавательный образовательный мультик для детей. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5p_BjqnY1h8
https://www.youtube.com/watch?v=xAv5v-XojFU
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Aplicēšana: 
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Piektdiena, 10.09.2021. 

 

 

 

 

Eksperimenti: 
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Pirmdiena, 13.09.2021. 

Lasīšana + zimēšana: 

«Зеленая бумага» 

  Эта сказка о том, через какие этапы проходит древесина, прежде чем 
стать бумагой. 

Жил-был на свете мальчик – Вова Переделкин. Однажды в солнечный летний 
день Вове нечего было делать, и он сидел на скамейке в парке, покачивал ногами 
и глядя по сторонам. Ярко светило солнце, и мальчик достал лупу и стал 
выжигать на дереве надпись «Здесь был Вова». Дуб, на котором Вова решил 
увековечить свое имя, был высоким и могучим. Когда мальчик старательно 
выводил слово «был», мимо проходил волшебник.  Он выглядел как обычный 
человек, только на голове у него была шляпа с пером, а в руках – необычная, с 
металлически отливом, трость. Волшебник посмотрел на Вову, покачал головой, 
глубоко и грустно вздохнул и взмахнул тростью. Та описала в воздухе дугу, 
разбрасывая вокруг себя маленькие звездочки, на секунду застыла, осветилась 
волшебным светом. И… пропала вместе с волшебником. 

  Вова вывел последнюю букву «а» и отошёл, чтобы полюбоваться своей работой. 
И вдруг! Дерево прямо на глазах стало оживать. Сначала закачалась крона и 
листики начали перешептываться между собой. Потом у них появились маленькие 
глаза, которые изумленно смотрели на Вову. Вова смотрел на них и не верил сам 
себе. Он хлопал глазами, огляделся вокруг – никого не было, все как будто 
застыло. 

Потом у дерева появился рот, выросли руки – дуб на глазах стал превращался в 
человека! 

  Вова опешил и медленно-медленно опустился на скамейку, стоявшую 
неподалеку, почти механически он достал жевательную резинку, положил её в 
рот, скомкал обертку и бросил её на землю, пожевал и выплюнул жвачку. За это 
время дуб полностью превратился в человека. Человек был в зеленом костюме, и 
на груди была надпись «Здесь был Вова». Человек посмотрел себе на грудь и 
грустно сказал: «Вот видишь, ты испортил мне одежду. Что я теперь буду делать? 
За что ты меня так обидел?» Вове стало стыдно, и он дал себе слово, что никогда 
больше не будет портить деревья.  Мальчик подошел к человеку и сказал: 
«Прости меня, я больше так никогда не буду». Человек обрадовался: «Я верю 
тебе. Давай познакомимся – меня зовут Зеленый. Я заметил, что ты бросил 
бумажку из-под жвачки прямо на землю, мимо урны, а ты знаешь, что любая 
бумага делается их таких же деревьев, как я?» 

  «Нет, - ответил Вова. – Расскажи мне об этом, пожалуйста…» 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

  Зеленый хлопнул два раза в ладоши, три раза топнул и они переместились в 
дремучий лес, где стояло много могучих елей, сосен и задумчивых берез. 

  «Вот смотри: это лес. Здесь растут деревья, они растут много лет, прежде чем 
стать такими большими с раскидистой кроной и могучим стволом. Из них делают 
бревна, это теже деревья, только без короны. Смотри, что будет дальше…» 

  Зеленый хлопнул в ладоши, топнул ногой, и они очутились на фабрике, где 
делают бумагу. Фабрика работала: крутились огромные цилиндры, в воздухе 
стоял запах древесины, было очень шумно. Зеленому пришлось говорить Вове 
прямо в ухо, чтобы тот услышал: «Смотри, бревна поступают сюда, на фабрику, 
здесь их перерабатывают в стружку, потом подвергают химической обработке, а 
затем делают огромные рулоны бумаги. Бумага нужна везде. Из неё получаются и 
обертки для жевательной резинок, и стаканчики для мороженого, и альбомы, в 
которых ты рисуешь, и тетрадка, в которых ты пишешь, и книги, которые ты 
читаешь». 

  Зеленый хлопнул, топнул, и шум сразу умолк – они очутились в старом парке, 
около той самой скамейки, где Вова бросал бумажки. Мальчик увидел её, быстро 
подбежал, поднял и бросил в урну. 

  «Вот! – радостно сказал Зеленый. – Теперь  я знаю, что ты понял, что нельзя 
сорить. Использованную бумагу надо бросить в урну или складывать и сдавать в 
макулатуру, из которой делают новые книги и тетради. А теперь прощай, мне пора 
возвращаться». 

  «А что делать с этим?» - Вова показал на надпись «Здесь был Вова». 

  «Добрый волшебник залечит эту рану, - сказал Зеленый. – Но знай, что делать 
так нельзя, потому что мне очень больно. Прощай». 

  «До свидания», - ответил Вова и побежал домой. 

  Во дворе он собрал все бумажки, которые были на газонах и улице, и выбросил 
их в урну. Стало не только чисто на улице, но и радостно на душе, от того что 
будет срублено меньше деревьев, и в лесу станет веселее из-за весеннего шума 
деревьев, и много-много птиц совьют себе гнезда, и буду радовать своим пением. 

  Дома Вова нарисовал весь путь листа бумаги от дерева до книг.  И вы 
нарисуйте дома такую же картинку и запомните этот путь. Расскажите 
родителям, что, по-вашему, хорошего и что плохого сделал Вова Переделкин. 
Можно ли вырезать надписи на деревьях, разбрасывать бумажки на улицах.  

Вова это понял, а вы? 
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Otrdiena, 14.09.2021. 

 

 



                                                                                                             Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 
Gatavojam roku rakstīšanai: 

 

Veidošana: 
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Trešdiena, 15. 09.2021. 

Matemātika: 
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Zīmēšana: 

Zīmējums ar sveci. 

1.Sākumā jāuzzīmē vienkāršais zīmējums ar sveci. Tas varetu būt lietus līnijas. Kad zīmējums 

būs gatavs, tas jāizkraso ar akvareļu. 

  

 

2.Uzzīmējiet ķirbja, ābola, kabača konturu un izkrāsojiet ar akvareļu krāsām. 
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Ceturtdiena, 16.09.2021. 

https://mp3tales.info/tales/?id=549 – аудиосказка «Как лист бумаги игрушки помирил» 

Konstruēšana: 

 

https://mp3tales.info/tales/?id=549
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Piektdiena, 17.09.2021. 

Rakstīšana: 
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