Kā vecāki var atbalstīt izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā?
Pirmsskola un mājas bērnam ir vienota pasaule - bērns mācās arī mājās. Ir svarīgi lai skolotāji un
vecāki regulāri apmainītos ar informāciju un vecāki, darbojoties pēc līdzīgiem principiem arī mājās,
palīdzētu bērnam nostiprināt pirmsskolā apgūtās prasmes.
https://www.idejasberniem.lv/internetaresursi/?fbclid=IwAR1qwmyomzXibE6d_VK8ASttYiowwd4TQneDg6OhFLKZn4d5VmzeRHvvEB4
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Noderīgas un jaukas interneta saites
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Saites internetā
macitiesdarot.lv
Facebook - material para maestros
Facebook - muqaddas tilloyeva
Cirkulis.lv – vietne, kuras iespējas ir bezgalīgas – ļoti daudz noderīgas informācijas, materiālu.
Te ir iespējams gan izveidot pašam savu burtu jūkli, gan radīt interesantus zīmējumus tiešsaistē,
gan arī atrast daudz noderīgas informācijas mācībām.
https://vgv.lv/attistibas-centrs/metodiskie-materiali/– Valmieras Gaujas krasta vidusskolas
apkopotie metodiskie materiāli, kuros atradīsiet pasakas par ziediem vieglajā valodā, materiālus
dabas zinībām sākumskolā, kā arī dažādus izsmeļošus materiālus skaņu izrunai.
jurjans.lv – spēles matemātikas un burtu apguvei.
www.manadrosiba.lv - Informācija par drošību internetā, ceļa satiksmē, uz ielas un mājās.
www.supervaroni.vip.lv - Sociālās kampaņas "Supervaroņi internetā" ietvaros izveidoti
izdevumi, padomi, video u.tml., lai izglītotu bērnus par drošību internetā un medijpratību.
www.berniem.csdd.lv - Spēles, video un uzdevumi par drošību uz ceļa
www.drosadiena.lv - Spēle par uguns drošību un civilo aizsardzību
www.lvm.lv - Spēle par meža saudzēšanu
www.dzirdiredzidzivo.lv - Video un animācijas filmas, izdrukājama krāsojamā burtnīca un galda
spēle par drošību, šķērsojot vilciena sliedes un atrodoties dzelzsceļa tuvumā.
visc.gov.lv - Darba lapas un virtuālā situāciju analīze par drošību uz ielas, mājās, pludmalē u.tml.
www.zibo.lv - Spēles par elektrodrošību
visc.gov.lv - Spēle vesels un drošs
www.lasamkoks.lv - LNB lasīšanas veicināšanas portāls
www.kidi.lv - Spēles par burtiem un cipariem
www.dzimba.lv - Spēles, video, uzdevumi, kā rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību
www.maciunmacies.lv - Spēles latviešu valodas apguvei
https://majmacibasresursi.wordpress.com/ - apkopota ļoti apjomīga noderīgu lapu krātuve.
Materiāli ir sakārtoti par tēmām. Šeit atradīsi gan Montessori kartīšu materiālus, gan arī dažādu
darba lapu adreses.
https://atbalstsizcilibai.lv/ - ļoti noderīga vietne, kurā atradīsi dažādus materiālus un
metodoloģiju bērna prasmju veicināšanai.
Mathplayground.com – matemātiskās spēles (spēlējamas Online)
Pasakas.net – mājas lapa, kurā atradīsi daudz pasakas, teikas, krāsojamās lapas, izglītojošus
video rullīšus un Online spēles.
http://epupa.valoda.lv/ - elektroniska latviešu valodas vārdnīca ar attēliem.
http://miki.lv/ - atskaņu vārdnīca
http://valodasrokasgramata.lv/ - latviešu valodas rokasgrāmata.
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http://pasakas.letonika.lv/ - grāmata sastāv no 3 ilustrētām un ieskaņotām (‘runājošām’) dažādu
tautu pasakām, katra pasaka ir pieejama trīs valodās: latviešu, krievu un angļu.
https://www.youtube.com/user/Laukuseta2012 - ir atrodami burvīgi mācību video rullīši
pašiem mazākajiem – par dārzeņiem, augļiem, ogām, dzīvniekiem un citām lauku sētas lietām.
https://www.latvijasdaba.lv/ - Latvijas sugu enciklopēdija – izsmeļoša informācija, skaistas
bildes.
http://www.putni.lv/ - kartotēka ar putnu balsīm.
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=3&r=1103265 - kartotēka ar putnu balsīm
https://naturedetectives.woodlandtrust.org.uk/ - dabas detektīvi – mājas lapa,lai noķertu labas
idejas aktivitātēm dabā. Ir pieejami arī dažādi printējamie materiāli.
http://www.starspace.lv/lv/mazajiem-par-kosmosu - informācija par astronomiju bērniem
https://www.atkritumi.lv/lv/spele/ - datorspēle par atkritumu šķirošanu.
http://www.videsgidi.lv/lv/publikacijas/publikacijas.html - jaukas, izglītojošas pdf pasakas par
Lasi Ludi, Meža skudru Rudi, Ķērpjuti Cildu un citiem.
https://mothernatured.com/activities/ - idejas dabas aktivitātēm.
https://www.lsm.lv/zinas/medijpratiba/berniem/ - medijpratības pasakas bērniem par Vilku
manipulatoru, kā arī cita noderīga informācija par šo tēmu.
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/inde
x.html - darba lapas un virtuālā situāciju analīze par drošību uz ielas, mājās, pludmalē u.tml.
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross/index.html - spēle
vesels un drošs. * *Nepieciešams Abode flash, strādā tikai no datora.
http://krokotak.com/ - šeit atradīsi daudz idejas rokdarbiem, kā arī printējamos materiālus.
https://radosiedarbini.blogspot.com/ - pedagoģes veidotais radošo ideju apkopojums
radošajiem darbiņiem pārsvarā pirmsskolai.
https://noderigasidejas.blogspot.com/p/idejas-berniem_5.html - šeit apkopotas dažādas
noderīgas idejas aktivitātēm.
https://eidinta.wixsite.com/abcburtini/par-mani - Evitas Eidinas veidotie ABC burtiņi un citas
darba lapas.
https://www.inspiredme365.com/ - kādas latvietes blogs, kurā var bezmaksas izprintēt dažādas
sagataves radošajiem darbiem, darba lapas, mēnešu jubilejas kartītes. Te arī daudz idejas par
citām tēmām.
https://worksheets.theteacherscorner.net/ - printējamas darba lapas par jebkuru tēmu. šeit
atradīsi arī labirintu veidošanas rīku, krustvārdu veidošanas rīku un citas interesantas lietas.
https://www.worksheetfun.com/ - printējamas darba lapas par jebkuru tēmu – te atrodami arī
mani mīļie reizināšanas apļi, metamo kauliņu matemātikas lapas, pirmsskolai domātās darba
lapas un pat dažas krāsošanas lapas.
education.com – printējamas darba lapas par jebkuru tēmu.
supercoloring.com – krāsojamie attēli. Var izvēlēties puķu sugas, kukaiņus, utt.
https://shopmontessoriprintshop.com/ - Montessori kartiņas – gan par maksu, gan bezmaksas.
incompetech.com – Vajag grafiskos fonus? Punktiņu, kvadrātu, piecstūru foni jebkādām
aktivitātēm – viss ir te!
https://www.childcareland.com/free.html - pārsvarā krāsojamās lapas, kurās katrā lapā ir
vairāki vienādi elementi (lapas, sniegavīri, utt)
https://www.turtlediary.com/worksheets - dažādas interesantu tematiku krāsošanas lapas,
izglītojošas online spēles kā arī daudz dažādu darba lapu, tāpat šeit atradīsi rīku, kurš
uzģenerēs jebkuru matemātikas darba lapu vai valodas darba lapu.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBvRWqg5xHVbwbZSIbbRUJpSCJHC88Df&app=desktop - ir “VARI DARI” playlist eksperimenti
bērniem.
https://bernistaba.lsm.lv/ - bērniem droša vietne, kurā var skatīties video, zīmēt, spēlēt spēles.
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http://www.kidi.lv/ - spēles par burtiem un cipariem. *Nepieciešams Abode flash, strādā tikai
no datora.
https://soma.lv/ - reģistrējoties ir iespējams digitāli lietot izglītības uzņēmuma “Lielvārds” un
partneru radīto mācību saturu visās ierīcēs. Pamatfunkcijas ir bezmaksas, ja skola nav
iegādājusies abonementu, par papildu samaksu ir iespējams pasūtīt sev arī drukājamās lapas,
interaktīvās lapas, kā arī metodiskos līdzekļus.
https://www.skola2030.lv/lv - atbalsta sistēma kompetenču pieejai mācību saturā.
https://www.youtube.com/watch?v=_wskJFLvCP0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hZVNr
C4iYMwuR29TBP-qfaGPqp1ztYNFjATrGQrvUxfvw8lxT79AGtMc - animācijas filmiņa par
Latvijas karoga vēsturi
https://www.dziesmasberniem.lv/macibu-lap/ - ļoti daudz bezmaksas materiālu mūzikas
apgūšanai – rotaļas, spēles, ritma uzdevumi, Ir iespējams arī iegādāties CD.
https://beerniem.blogspot.com/ - mājas lapa, kurā var atrast daudz iedvesmas un idejas
radošajiem darbiņiem, Montessori nodarbēm un ne tikai, tā, piemēram, šeit atrodami
sasveicināšanās pantiņi .
http://espats.lv/- blogs par Montessori pedagoģijas izmantošanu ikdienā.
http://pinktower.weebly.com/ - blogs par Montessori pedagoģijas izmantošanu ikdienā.
https://mammassmaids.net/ - mājaslapa, kurā iepazīstina ar Montessori pedagoģiju. Šeit
lejupielādei pieejamas arī dažādas darba lapas.
https://kruminudienas.blogspot.com/ - blogs, kurā arī var smelties iedvesmu un idejas gan
bērnu audzināšanā, gan aktivitātēs ar bērnu.
https://kompetences.blogspot.com/ - blogs par kompetenču izglītību. Ļoti daudz noderīgas
informācijas!
MAKSAS MATERIĀLI
https://dzene.com/ - Ilzes Dzenes veidotas mājās printējamās lapas bērniem no 2-7 gadiem. Te
atrodami arī bezmaksas faili par dažādām vecākiem noderīgām tēmām.
https://www.macitiesdarot.lv/ - mājās printējamās lapas, kartītes, te atrodami arī bezmaksas
printējamie materiāli jeb brīviņi.
https://armino.lv/ - printējami mācību materiāli rotaļnodarbībām un bērnu domāšanas attīstībai.
http://www.kristaspeles.lv/ - interesanta un noderīga lapa ar to, ka, atšķirībā no citām maksas
darba lapu vietnēm, šeit, iegādājoties dienas abonomentu (3EUR), 24h var lejupielādēt jebkurus
printējamos mācību materiālus bez ierobežojumiem.
https://www.facebook.com/KristinesPasakuSkolaUnBrinumDarbnica/ - facebook lapa ar
Kristīnes veidotajām printējamām kartiņām par dažādām tēmām
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https://www.pedagogiem.lv/lv/pirma-lapa/ - e-veikals, kurā iespējams iegādāties dažādas
mācību darbam nepieciešamas darba lapas un aktivitātes.
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http://www.busybox.lv/ - mājaslapa, kurā iespējams iegādāties Montessori materiālus. Šeit ir arī
jauks un noderīgs blogs.
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http://smartandplay.com/ - Montessori materiāli, Safari figūriņas.
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https://gudragalva.lv/lv/ - daudz dažādu materiālu izziņai, mācībām, rehabilitācijai un pat
sportam.
http://jpskvaldeka.lv/metodiskie-materiali/ - Jelgavas pamatskolas "Valdeka" izstrādātie
metodiskie materiāli
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