
                                                                                                        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: 3.nedēļa 

 Mēneša temats: "Skani,mana valodiņa".  

Nedēļas temats: Mēs esam Latvija. 

Ziņa bērnam: Latvija ir liela un skaista Dzimtene, kur es dzīvoju. 

Sasniedzamais rezultāts:  Aktīvi piedalās svētkos plānošanā, rīkošanā un 

svinēšanā. Nosauc nozīmīgākās Latvijas tradīcijas, zina latviešu tautas rakstus, 

zīmes, ornamentus, simbolus. 

 

 Mācību jomu pamatprasmes:  

 

 Dabaszinātņu mācību joma  

o Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku.  

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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 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma  

o Spontāni iesaistās mākslinieciskā darbībā.  

 

 Matemātikas mācību joma  

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) 
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Rīta rosme katru dienu. 

http://www.beglis.lv/uploads/files/informativie-materiali/eza-draugi-lv.pdf 
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Pirmdiena. 

 
Gatavojamies Latvijas dzimšanas dienai. Pieturas punkti 

sarunai ar bērnu 

Cilvēkam ir savi pieturas punkti - dzimšanas gads un vieta, mums ir dzimšanas apliecības un pases, 

lai pierādītu savu piederību Latvijai vai citai zemei, parādītu savu vecumu, dzimumu, kas ir mūsu  

vecāki, kur esam dzimuši, mums ir personas kodi, pirkstu nospiedumi dokumentos un citas īpašas 

zīmes, ko izmantojam savas piederības parādīšanai. 

Katrai valstij ir savas piederības zīmes - oficiālā valoda, robežas, galvaspilsēta, karogs, 

himna, ģerbonis. Tādas zīmes ir arī Latvijai. 

Latvijas valsts simboli 

Latvijai ir trīs oficiālie valsts simboli – karogs, himna un ģerbonis. 

Ģerboņi 

 
Foto: Lsm.lv 

Ģerboņi ir oficiāla emblēma, kura raksturo valsti, iestādi, pilsētu, ciemu vai ģimeni. Tāpēc 

ģerbonī ir dažādi zīmējumi, kuri ir raksturīgi pilsētai vai iestādei, vai ģimenei. 

Bernistaba.lsm.lv var apskatīt un izkrāsot dažādu Latvijas pilsētu ģerboņus. 

 

https://bernistaba.lsm.lv/zime
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Ja jūsu ģimenei nav sava ģerboņa, tad Latvijas jubilejas gadā ir īstais brīdis to izveidot. Kopā ar 

bērniem izdomājiet savu ģimeni raksturojošu emblēmu! 

  

Latvijas karogs 

Cik senas ir sarkanbaltsarkanā karoga saknes, ko tas pieredzējis un kāpēc simbolizē valsts brīvību, 

sarunā ar mazu zēnu Jēkabu stāsta pats Karogs. Runāto multfilmā atainojuši Valmieras Dizaina un 

mākslas vidusskolas un Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” skolēni profesionālas animatores 

Ilzes Ruskas vadībā. 

https://www.youtube.com/watch?v=wG3wsXckSmk 

  

Latvijas valsts himna 

Latvijas himnas “Dievs, svētī Latviju!” vārdus un mūziku sacerēja Baumaņu Kārlis. 

Dievs, svētī Latviju, 

Mūs' dārgo tēviju, 

Svētī jel Latviju, 

Ak, svētī jel to! 

Kur latvju meitas zied, 

Kur latvju dēli dzied, 

Laid mums tur laimē diet, 

Mūs' Latvijā!" 

 

Latvijas karte 

Latvijā ir četri kultūrvēsturiski novadi – Kurzeme, Vidzeme, Zemgale un Latgale. Latvijas 

galvaspilsēta ir Rīga, tā dibināta 1201.gadā. Latvija atrodas Baltijas jūras krastā. 

Izprintējiet Latvijas karti: 

 Atrodiet un atzīmējiet kartē vietu, kur jūs dzīvojat. 

 Noskaidrojiet, kādas ir lielākās Latvijas pilsētas. 

 Noskaidrojiet Latvijas novadu iedalījumu. 

 Apskatiet, kuras ir lielākās upes. 

 Atzīmējiet, kur dzīvo jūsu vecvecāki, radinieki. 

 Atzīmējiet vietas, kur esat bijuši. 

 Atzīmējiet vietas, kuras vēlaties apskatīt. 

 Izkrāsojiet zīmējumu! 
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Otrdiena. 
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KUR? 

Kur koki aug visstaltākie? 

Kur mākoņi visbaltākie? 

Kur putni dzied visskaļāk? 

Kur zāle zeļ viszaļāk? 

Dzimtenē. 

Kur avoti visdzidrākie? 

Kur kovārņi visgudrākie? 

Kur kaķi ņaud vismīļāk? 

Kur zivis peld visdziļāk? 

Dzimtenē. 

Kur velli lec visellīgāk? 

Kur mellenes vismellīgāk? 

Kur pļavas zied viskošāk? 

Kur pasaulē vis drošāk? 

Dzimtenē. 

Savā tautā. 

/dzejoļa autors Pēteris Brūvers/ 

 

SAPNIS PAR LATGALI 

Kur sākas debesis? Kur beidzās sili? – 

Viss nu ir sakusis sudraba mirgā... 

Kur zili zied ezeri, zili zied lini, 

sērst jāju atmiņu palsajā zirgā. 

Latgale mana – sērdiene dārgā, 

sargā vēl tevi pilskalni sirmie? 

- Kur sākas ezeri? Kur beidzas lini? 

Kas mani pārnākot, sagaidīs pirmie? – 

Tur zeme un altāri vīraku elpo, 

ziedos slīgst krusti, ceļi un mājas. 

Zvaigžņu atspulgus ezeri auklē – 

Dievs vēl ar cilvēku tur sarunājās... 

Skanošā skurbumā apmaldās laiks tur, 

noreibst un ļaujas, lai straumes to nes. 

Latgales dzidros ūdeņus dzēris, 

esmu tās mūžīgais gūsteknis es. 

Īss bij mans sapnis svešajā naktī – 

atmodies jūtos es labāks un tīrāks. 

Latgale mana – jaunības zeme, 

Vēl skurbina mani tavs atmiņu vīraks. 

/dzejoļa autors Valdis Krāslavietis/ 
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DZIMTENE 

Vai tu zini, kas ir Latvija? 

Tā ir zeme, mana dzimtene. 

Vai tu zini, kas ir dzimtene? 

Tā ir zeme, kur es piedzimu. 

Vai tu zini, kā es piedzimu? 

Tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai, 

Tā kā puķuzirnītis apvijos ap tētiņu. 

/dzejoļa autors Jānis Peters/ 

 

RĪGA 

Ai, šī pilsēta! Dziesmas un lauri 

Viņas kaunu un daiļumu sedz. 

Atkal gāju kā sapnī tai cauri 

Raibā naktī, kad ugunis dedz. 

Tumsā redzēju izkārtnes laistas: 

Lūdzu, lūdzu, te - manta, kas vērts! 

Tumsā sejas kā pasakā skaistas, 

Garām aizejot, smaidīja - pērc! 

Lepni kareivji soļoja taktī, 

Smēja fleitas, un stenēja bass; 

Skrandains puišelis, slēpdamies naktī, 

Klusi laidās kā sikspārnis mazs. 

Balta meitene vērās kā mīklā 

Pāri galvām, kur mūzika skan, 

Un kā milzīgā zirnekļa tīklā 

Ļaužu mutulī nozuda man. 

/dzejoļa autors Jānis Ziemeļnieks/ 
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Trešdiena. 
Eksperimenti. 

Krāsu burbuļi. 

 

Vienam šādam eksperimentam jums būs nepieciešams: 

 augļu sula; 

 saulespuķu eļļa; 

 2 putojošās tabletes; 

dekoratīvs caurspīdīgs trauks. 

 

 

  
Jūs varat izveidot burbuļus ar izturīgāku apvalku, sajaucot ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekļus 

kombinācijā 2: 1 + mazliet cukura. Ja jūs pievienojat glicerīnu, nevis cukuru, burbuļi sasniegs 

ļoti lieli izmēri. Pievienojot K. ziepju šķīdinātājs Pārtikas krāsa ļaus krāsainiem kvēlojošiem 

burbuļiem. 

 

 
Источник: https://gameasphalt.ru/lv/eksperimenty-s-rebenkom-v-domashnih-usloviyah-

zanimatelnye/ 
 

 

https://gameasphalt.ru/lv/kuhonnyi-garnitur-uglovoi-formy-bolshih-nestandartnyh-razmerov-massiv-cveta/
https://gameasphalt.ru/lv/kak-myt-glyancevuyu-kuhnyu-chem-myt-plastikovuyu-kuhnyu-v-domashnih-usloviyah/
https://www.mgid.com/ghits/11167838/i/57433982/0/pp/1/8?h=vSM5Wa2re-tTnir9hI6k150ugxyhfV_ehK52jR3w0oknDeGvgMOqdi60IVaSfjdN&rid=d9100fd0-3b0c-11ec-8a5d-d094662c1c35&tt=Direct&att=3&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=1&muid=k2peWTAUscW7
https://www.mgid.com/ghits/11167838/i/57433982/0/pp/1/8?h=vSM5Wa2re-tTnir9hI6k150ugxyhfV_ehK52jR3w0oknDeGvgMOqdi60IVaSfjdN&rid=d9100fd0-3b0c-11ec-8a5d-d094662c1c35&tt=Direct&att=3&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=1&muid=k2peWTAUscW7
https://www.mgid.com/ghits/11167838/i/57433982/0/pp/1/8?h=vSM5Wa2re-tTnir9hI6k150ugxyhfV_ehK52jR3w0oknDeGvgMOqdi60IVaSfjdN&rid=d9100fd0-3b0c-11ec-8a5d-d094662c1c35&tt=Direct&att=3&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=1&muid=k2peWTAUscW7
https://www.mgid.com/ghits/11167838/i/57433982/0/pp/1/8?h=vSM5Wa2re-tTnir9hI6k150ugxyhfV_ehK52jR3w0oknDeGvgMOqdi60IVaSfjdN&rid=d9100fd0-3b0c-11ec-8a5d-d094662c1c35&tt=Direct&att=3&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=1&muid=k2peWTAUscW7
https://gameasphalt.ru/lv/eksperimenty-s-rebenkom-v-domashnih-usloviyah-zanimatelnye/


                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

Ceturtdiena. 
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https://2.bp.blogspot.com/-AgNGLm0mxlU/UMeQHN3zh4I/AAAAAAAAGEY/-5ZuBrB2BU8/s1600/125.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9CTmafQqvk4/VGeZb4XVFDI/AAAAAAAAMSA/NoZL_dWu-kc/s1600/IMG_20141115_154357.jpg
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https://3.bp.blogspot.com/-T_hBCDePtYY/VGeZfsrImjI/AAAAAAAAMSI/5fb_xpL-fG0/s1600/IMG_20141115_154535.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-tmpra8AFyMY/VGeZ0TuW3jI/AAAAAAAAMSg/ntlXMANvEgc/s1600/IMG_20141115_160108.jpg
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Piektdiena. 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-Mr7ev64cKes/VGeZp-RxDyI/AAAAAAAAMSQ/-Vz8wCL_YtE/s1600/IMG_20141115_154749.jpg
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