
                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

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 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 

 

 

Mēnesis: Novembris. 

Nedēļa: 1.nedēļa. 

Mēneša temats: ''Skani, mana valodiņa!''. 

 
Nedēļas temats: " Manas saknes, manā pilsēta". 

 

Ziņa bērnam: Daugavpils ir liela un skaista pilsēta, kur es dzīvoju. 

Sasniedzamais rezultāts: Raksturo vairāku sabiedrisko ēku nozīmi savā pilsētā, 

skaistas vietas. 

Mācību jomu pamatprasmes:  

 Dabaszinātņu mācību joma 
o Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku.  

 
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
o Spontāni iesaistās mākslinieciskā darbībā. 

 
 Matemātikas mācību joma 

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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o Praktiskā darbībā apkārtējā vidē izzina ģeometriskās figūras (riņķi, trijstūri, 

četrstūri) un telpiskus ķermeņus (lodi, kubu, piramīdu) un raksturo to formu.  

 
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
o Atpazīst Latvijas karogu.  

 
 Tehnoloģiju mācību joma 
o Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres 

īstenošanai no papīra un tekstilmateriāliem: līmējot savieno detaļas; plēš papīru pa 

līniju; loka papīru divās daļās, lai iegūtu sev vēlamo formu (kartīte); ar šķērēm 

izgriež vienkāršu formu siluetus.  

 
 Valodu mācību joma 
o Nosauc pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības, ko veic pats un citi.  

 
 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
o Pārvieto priekšmetus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem 

nosacījumiem: tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper. 

 

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 Mācās izvirzīt savas darbības mērķi. 

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

 
 Sadarbība 
o Sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus. 
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Papildu informācija: 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

 Stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, saskaņo vārdus teikumā. 

 Parāda Latvijas karogu un atpazīst himnu. 

 Vēro, klausās, spēlējas un iztēlojas; rada un īsteno 

 ideju sevi interesējošā mākslinieciskā darbībā. 

 Vēro dabā dažādas dabas parādības un nosauc tās, piemēram, lietus, sniegs, 

varavīksne, vējš. 

 Darbojas ar apaļiem un stūrainiem priekšmetiem, telpiskām figūrām. 

 Apgūst līmēšanas secību: uzklāj līmi uz līmējamā papīra, uzliek papīru uz 

pamatnes, piespiež. Iepazīst papīru, to burzot. 

 Tver un padod dažāda lieluma priekšmetus sadarbībā ar pieaugušo. 

Vecāku darbība: 

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

emocijām un rīcību. 

 Atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus – karogu, ģerboni un himnu, 

mācās ar cieņu izturēties pret tiem. 

 Vēro, klausās un iztēlojas; rada un īsteno ideju daudzveidīgā mākslinieciskā 

darbībā. 

 Pievērš bērna uzmanību dabas parādībām, nosauc tās un aicina sajust ar 

dažādām maņām; palīdz īsi raksturot, piemēram, slapjš, skaļš. 

 Izvieto telpā apaļas un stūrainas formas priekšmetus un rosina iepazīt tos. 

 Sagatavo nepieciešamos materiālus papīra līmēšanai, burzīšanai, plēšanai, 

griešanai. Piedāvā bērnam problēmsituāciju, kurā būtu nepieciešams apgūt 

jauno prasmi. 

 Piedalās kustību aktivitātēs kopā ar bērnu, demonstrē paraugu, iedrošina un 

atbalsta bērnu. 

 

Rīta rosme, Lasīšanai, Eksperimenti, Idejas radošai darbībai, Darba lapas 

(matemātika, ABC) 

Rīta rosme katru dienu. 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Mēs gājām, gājām, gājām, Līdz aizgājām no mājām; 
(tipina ar pirkstiņiem pa ķermeni uz leju) 
Mēs nācām, nācām, nācām, Uz mājām atnācām. 
(tipina ar pirkstiņiem pa ķermeni atpakaļ) 
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Кто - кто в этом доме живет? 
Кто - кто вместе с солнцем встает? 
Это Дашенька (своего ребенка) проснул -ась/-ся Маме с папой улыбнулась 
И, откинув одеяло, 
вдруг сама на ножки встала! 

Здравствуй солнышко Колоколнышко! 

Labu rītu, bērni, Saulīte jau logā, 
(paceļam izstieptas rokas virs galvas, grozām) 
Silda, silda, silda, silda, 
(turot rokas krusteniski, samīļojam sevi) 
Silda visus mūs! 

(apskaujamies) 

 

Pirmdiena 
Idejas radošai 

darbībai. 
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Gliemēzis ar lapsu. 
Lapsas kūmiņš kādudien bija ieradies ūdens malā savas slāpes dzisināt. Te viņš 

ieraudzīja gliemēzi. Tam nu viņš, apzinādamies savus spēkus, piesolīja līgumu: 

kurš no abiem pirmais noskrietu līdz pilsētai. 

“Līkop!” gliemezis iesaucās piekrizdams, un taisījās bez kavēšanās uz ceļa, gan 

drusku lēni, bet tomēr tik ātri, cik tas tam bija iespējams. Lapsa turpretim nolikās 

pie zemes, lai nogaidītu vakaru, un tā iesnaudās. Šo atgadījumu gliemēzis izlietoja 

savā labā un ielīda slepeni viņas kuplajā astē. 

Pret vakaru lapsa devās ceļā un brīnījās, ka viņa gliemēzi nekur uz ceļa nesastapa. 

Beidzot viņš domāja, ka tas būs sev taisnāku ceļu izraudzījis. Bet kad tā nonāca pie 

pilsētas vārtiem un no gliemēža vēl arvien nebija ne vēsts, viņa lepni apgriezās un  
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nicinādama sauca: “Gliemēzi, vai drīz nāksi?” “Esmu jau šeit!” lapsa dzirdēja sev 

aiz muguras. 

Gliemēzis bija nemanot no astes izlīdis, un nu nāca jau no pilsētas puses lapsai 

pretim. Tā nu augstprātīgai lapsai bija jāatzīstas, ka derību pazaudējusi. 

Alfreds, “Pasakas” 

 

 

Otrdiena 
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Idejas pētnieciskajai darbībai. 

Bērns kopā ar vecākiem eksperimentējot noskaidro, kuri no priekšmetiem grimst, 

bet kuri peld ūdenī. 
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Trešdiena 

 
Idejas valodu un matemātikas mācību jomu apguvei. 

Audio pasciņas: 

http://www.pasakas.net/pasakas/ 

 

 

Izpētiet piedāvātos attēlus un pārrunājiet, ko bērns tajos redz. 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/
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Meklējiet stūrainas un apaļas formas mājās, ārā, pastaigā u.c. Sarīkojiet figūru 

medības apkārtējā vidē. 
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SPĒLES AR ĢEOMETRISKĀM FIGŪRĀM 
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Ceturtdiena 
Radiet mūziku! 
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Dodoties pastaigā pētīt pilsētu! 

 

 

Piektdiena 
Vingrojiet kopā! 
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Izmantojot darba lapas, pārrunājiet ar bērnu paveikto. Piedāvājiet iespējami 

daudzveidīgākus materiālus un darbības (krāsas, akvareļkrāsas, zīmuļi, krītiņi, 

plastilīns, aplikācija u.c.) 
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