
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 

 

Mēneša temats: To es varu! 

 

Nedēļas temats: Kā darbojas lietas? 

Ziņa bērnam: 

Katrs kaut ko prot un var izdarīt. 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

Lieto grupas aprīkojumu atbilstoši savām fiziskajām spējām un demonstrē neatlaidību jaunu prasmju 

apgūšanā. 

 

Vērtības un tikumi: Darbs,Centība,Uzņēmība,Mērķtiecība 

Caurviju prasmes: 

 Digitālāsprasmes: 

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

 Jaunrade un uzņēmējspēja: 

Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana: 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 Pašvadīta mācīšanās: 

Mācās paveikt uzticēto pienākumu. 

 Pilsoniskā līdzdalība: 

Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

 Sadarbība: 

Palīdz un pieņem palīdzību. 

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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Mācību jomu pamatprasmes: 
 

Valodu mācību joma: 

Vārdiski vai ar darbību vēršas pie citiem, lai izteiktu savu vajadzību. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: 

Mācās ievērot vienotus, vienkāršus kārtības un drošības noteikumus. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: 

Spontāni iesaistās mākslinieciskā darbībā. 

Dabaszinātņu mācību joma: 

Praktiskā darbībā iepazīst no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotus priekšmetus. 

Matemātikas mācību joma: 

Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus viens, daudz. 

Tehnoloģiju mācību joma: 

Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un 

tekstilmateriāliem: pielīmē papīru pie pamatnes; burza papīru, lai izveidotu kādu objektu, piemēram, bumbu; 

plēš plānu papīru strēmelēs; lietojot šķēres, ar vienu kustību pārgriež šauru papīra sloksni.  

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: 

Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod, ripina, velk, stumj, met. 

 
 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: Vecāku darbība: 

Valodu mācību joma:Cenšas patstāvīgi izteikt savu 

vajadzību. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Mācās izprast 

1–2 kārtības un drošības noteikumus,piemēram, 

kāpjot pa kāpnēm, pieturēties.Ievēro noteikumus ar 

skolotāja atgādinājumu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

mācību joma: Rada ekspresīvu zīmējumu, 
gleznojumu, veicotdaudzveidīgas kustības dažādos 

virzienos, ar dažādu ātrumu,amplitūdu un spēku. 

Dabaszinātņu mācību joma: Mēģina nosaukt 

materiālus, no kuriem izgatavoti priekšmeti. 

Matemātikas mācību joma: Grupē un nosauc: 

Viens priekšmets, daudz priekšmetu. 

Tehnoloģiju mācību joma: Iepazīst šķēres, izpēta to 

mehānismu. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību 
joma: Velk un stumj dažādus priekšmetus. 

Valodu mācību joma: Ja bērns neatbild, atkārto 

jautājumu, iedrošina bērnu atbildēt. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: Vēro 

noteikumu ievērošanu un, ja noteikumi tiek 

pārkāpti, kopā ar bērniem analizē situācijas. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

mācību joma: Rosina saskatīt kopīgo un atšķirīgo 

dabas materiālosun priekšmetos, grupēt tos brīvi 

vai pēc norādījuma. 

Dabaszinātņu mācību joma: Dod laiku 

novērošanai, jautā par novēroto. 

Matemātikas mācību joma: Aicina grupēt un 

nosaukt noteikta skaita priekšmetus sadzīviskās 

situācijās, piemēram, klājot galdu, dalot 

rotaļlietas, paņemot cepumus. 

Tehnoloģiju mācību joma: Demonstrē pareizu 

šķēru satvērienu un griešanas paņēmienu,lai ar 

vienu kustību pārgrieztu papīra sloksni. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību 

joma: Rosina bērnu izvērtēt situāciju un izvēlēties 

situācijai atbilstošu darbības veidu. 
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PIRMDIENA 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Dziesmiņa rīta rosmei: 
 

Krievu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Latviešu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=-S6hGNWzXq0 

 

 

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) 
(J. Bērziņa) 

 

Man divas mazas rociņas, (kustina rpciņas) 

Vēl lielus darbus neprot tās; (kustina rpciņas) 

Bet sīkie, mazie pirkstiņi (kustina pirkstiņus) 

Ir dažreiz tīri nerātni. (kustina pirkstiņus) 
(Ē.Balodis) 

Ай, лады, лады, лады 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Знаем, знаем, да-да-да 

Где ты прячешься, вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

По-нем-ножку. 

Лейся, лейся, лейся 

По-сме-лей - 

Катя (sava bērna vārds) умывайся веселей! 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=-S6hGNWzXq0
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Idejas radošai darbībai 

Izmantojiet pielikumā nr.2. piedāvātās darba lapas 

 

 
OTRTDIENA 

Idejas tematam: ,,Kā darbojas lietas?” 

Piedāvājiet bērnam katru dienu iepazīt kādu jaunu mākslas 

tehniku! 
 

 

 

PIRMDIENA 
Zīmējiet ar kartupeļiem! 

 

OTRDIENA 
Zīmējiet ar burbuļplēves palīdzību! 

 

TREŠDIENA 
Veidojiet aplikāciju! (darbam izmantot iepriekš sagatavotus, plēstus, grieztus vai burzītus papīra 

gabaliņus) 
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CETURTDIENA 
Popkorna aitiņas! Izmantojiet netradicionālus matreiālus rokdarbiem! (sēklas, graudus, makaronus, 

u.c.) 

 

PIEKTDIENA 
Zīmējiet ar pirkstiņiem! 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

TREŠTDIENA 

Idejas pētnieciskajai darbībai. 

KĀ RODAS KRĀSAS? 

 
Nepieciešams: 

-guaša krāsas (zila, dzeltena, sarkana) 

-karote 

-plastikāta maisiņi ar aizdari 

-trauciņi pagatavoto krāsu glabāšanai 

 
Pētījuma gaita: 

1. Vispirms pārrunājiet ar bērnu, ka ir trīs krāsas, ko sauc par pamatkrāsām, un, ka no tām var iegūt 

visas pārējās krāsas; 

2. Nosauciet šīs trīs krāsas; 

3. Piedāvājiet bērnam iegūt citas krāsas; 

4. Iegaumējiet algoritmu: DZELTENS+ZILS=ZAĻŠ; DZELTENS+SARKANS=ORANŽS; 

ZILS+SARKANS=VIOLETS; 

5. Ielieciet plastikāta maisiņā vienādu daudzumu katras krāsas un ļaujiet bērnam tās sajaukt ar 

pirkstiņiem; 

6. Jautājiet, kāda krāsa sanākusi; 

7. Eksperimentējiet ar iegūto toni, mainot katras krāsas pievienoto daudzumu (piemēram, lai iegūtu 

oranžu, vairāk izmantot dzelteno, nekā sarkano, vai otrādi); 

8. Gatavās krāsas, nogriežot maisiņa stūrīti var izspiest aizveramā trauciņā un izmantot mākslas 

darbu radīšanai; 

VARIANTS: Varat pamēģināt jaukt krāsas ar plaukstiņu palīdzību: nosmērējiet vienu savu plaukstu ar 1 

panatkrāsu, bērnam ar otru pamatkrāsu- savienojiet un paberzējiet plaukstas, no iegūtās krāsas veidojiet 

nospiedumus uz zīmēšanas papīra; 
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CETURTDIENA 

Priekšmetu šķirošana. 
 

ĒDAMĀS FIGŪRAS 
 

 

 
 

 

 

1. Sagrieziet vai izveidojiet no formiņām dažādas ēdamas figūras ( trafarets pielikumā); 

2. Izvietojiet visus produktus uz paplātes; 

3. Uzzīmējiet uz baltas lapas figūras vai izdrukājiet paraugu no pielikuma, kopā ar bērnu noskaidrojiet 

figūru nosaukumus; 

4. Aiciniet bērnu atrast katrai ēdamajai figūrai pāri papīra paraugā (kā attēlā augstāk) 

5. Kad esat savienojuši visas figūras, aiciniet bērnu no produktiem pagatavot gardu maltīti kanapē 

maizīšu veidā, izmantojot bambusa kociņus (paraugs attēlā zemāk). 
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PIEKTDIENA 

Idejas brīvā laika pavadīšanai. 
 

 

Vērojiet, kā izplaukst bērzu zari! Pagatavojiet saulainus gardumus! 

 

 

 

Laidiet kuģīšus pavasara peļķēs! Konstruējiet no iesmiņiem un plastilīna! 

 

 

 

Spēlējiet ledus arheologus! Sarīkojiet balonu medības! 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Nr.2. ( Izmantojot darba lapas, pārrunājiet ar bērnu paveikto. Piedāvājiet iespējami daudzveidīgākus 

materiālus un darbības (krāsas, akvareļkrāsas, zīmuļi, krītiņi, plastilīns, aplikācija u.c.) 

 

KĀ MAŠĪNA BRAUC? 
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KĀPĒC LEDUSSKAPI IR AUKSTI? 
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KĀ DARBOTIES AR ŠĶĒRĒM? 
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KĀ IZAUG PUĶE? 
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