
Attālinātā mācību procesā ieteicamās aktivitātes vecākiem un bērniem 

mājas apstākļos 

Grupa: 2.a  (1.5 – 3 g.v.) 

Laiks: 11.05.2020. – 15.05.2020.  

Tēma: „Putni” (apakštemats: „Putni pilsētā”) 

Sveiki, kārtējā nedēļā, kad turpinām mācīšanos attālināti. Pagājušajā 

nedēļā apskatījām, atradām un izpētījām kukainīšus, šonedēļ 

pievērsīsimies lielākiem kustoņiem – putniem! Ir putni, kas dzīvo laukos, 

mežos un pļavās, un ir arī putni, kas dzīvo pilsētās. Pievērsīsim uzmanību 

tam, kādus putnus mēs varam sastapt pilsētā, mēģināsim tos atpazīt un 

iemācīties kā tos sauc.  

1. Varbūt, Tu jau zini kādus putnus, ko varam sastapt pastaigā pa pilsētu? 

Pazīsti tos un zini kā viņus sauc? Uzmanīgi apskati attēlus un ieklausies 

to balsīs, mēģini tās atdarināt. 

 Balodis  

http://www.putni.lv/balsis/colpal_dziesma_2006-04-15_2005_valle_a.celmins.mp3 

 

 

http://www.putni.lv/balsis/colpal_dziesma_2006-04-15_2005_valle_a.celmins.mp3


Vārna  

http://www.putni.lv/balsis/cornix_call.krrah_2010-02-16_saulkrasti_e.racinskis.mp3 

 

 

Kaija 

http://www.putni.lv/balsis/lararg_pie.ligzdas_2006-06-24_0442_liepaja_a.celmins.mp3 

 

http://www.putni.lv/balsis/cornix_call.krrah_2010-02-16_saulkrasti_e.racinskis.mp3
http://www.putni.lv/balsis/lararg_pie.ligzdas_2006-06-24_0442_liepaja_a.celmins.mp3


Zvirbulis 

http://www.putni.lv/balsis/pasmon_song_2006-03-22_1059_valle_a.celmins.mp3 

 

Par zvirbuli ir uzrakstīts dzejolītis. Noklausies to un mēģini atbildēt uz 

jautājumiem par dzirdēto, kā arī mācies pats dzejolīti runāt (trīsgadnieki). 

„Zvirbulim pazuda māsa” /O.Vācietis/ 

Vakar zvirbulim pazuda māsa. 

Māsa tam bija pelēkā krāsā. 

Māte tam bija pelēkā krāsā, 

tēvs arī bija pelēkā krāsā. 

Radi tam bija pelēkā krāsā, 

un, kā radi, tēvs, māte un māsa, 

zvirbulis pats bija pelēkā krāsā. 

 

Ja tu pazīsti pelēko krāsu, 

palīdzi zvirbulim sameklēt māsu. 

Iespējamie jautājumi: Kas zvirbulim vakar pazuda? Kādā krāsa bija 

zvirbuļa māsa? Kādā krāsā bija visi zvirbuļa radi? Kādā krāsā bija pats 

zvirbulis? Vai Tu pazīsti pelēko krāsu? Vai palīdzēsi zvirbulim sameklēt 

māsu? (Šīs dienas pastaigu veltam zvirbuļa māsas meklēšanai  ) 

 

http://www.putni.lv/balsis/pasmon_song_2006-03-22_1059_valle_a.celmins.mp3


2. Palīdzi katram putnam atrast savu barību. Savieno ar zīmuli putnu ar 

viņam paredzēto barību, ja zināms, ka balodis ēd sēklas, vārna - augļus, 

zvirbulis - tārpus, kaija - zivis. Lai veicas! 

 

                                                          

 

                                                       

 

                                                

 

                                                                                         
 



3. Tāpat kā ikvienai dzīvai radībai, arī putniem ir savas mājas. Tās ir 

ligzdas un putnu būrīši. Putnu būrīšus putniem izgatavo cilvēki, bet 

ligzdas putni vij paši no zariem, zāles, niedrēm, lapām un visu ko atrod 

un kas ir noderīgs lizgdas vīšanai.  Būrīšus, visbiežāk, varam ieraudzīt 

piestiprinātus augstu pie kokiem, bet ligzdas atrodamas arī zemāk - 

krūmos, sausā zālē..         Pamēģini pastaigas laikā atrast pēc iespējas 

vairāk būrīšu un ligzdu  Tikai atceries!!! Ligzdiņas nedrīkst aiztikt, tas 

putniem nepatīk. Ja atrodam – paskatamies ar actiņām. (Vari ņemt 

pastaigā līdzi lapu, kurā atzīmē katru savu atradumu – izkrāsojot sejiņu 

un pēc pastaigas salīdzini ko atradi vairāk – būrīšus vai ligzdas?) Pastaigu 

laikā pievēršam uzmanību arī putniem, kurus redzam. 

Mani atradumi! 

 
 

 

 

 

    

  

 

  

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 



4. Radošo darbiņu šoreiz daram ārā, kādā no pastaigām. Izgatavojam 

ligzdiņu no dabas materiāliem – žagariem, zāles, akmeņiem, smiltīm, 

sūnām....no jebkā, kas noder veidojot ligzdu. Priecāšos par nofotogrāfētu 

darbiņu ar darba autoru fonā, ja iespējams  (ja laikapstākļi neļauj radoši 

izpausties laukā ar dabas materiāliem, tad varam līmēt, zīmēt, krāsot, 

veidot ligzdiņu jebkā citādāk) 

Daži piemēri iedvesmai 

 



5. Putniem ir arī sava deja – Putniņdeja! Uzliec mūziku un izkusties  

https://www.youtube.com/watch?v=4xmV5uHWNag 

 

6. Vari vecākus, māsas un brāļus uzaicināt uz kopīgu spēli – „Putni 

ligzdās”  (Viens ir ķērājs, pārējie – putni. Uz grīdas izveido „ligzdas” – 

riņķus vai avīžu lapas. Cik putnu tik ligzdas. Ķērājs stāv malā, putni 

„lido” pa telpu. Pēc ķērāja komandas (apklust mūzika vai mutisks 

signāls) putniem jāsteidzas patverties ligzdiņā, ķērājs mēģina noķert 

kādu, kurš vēl nav ligzdā. Ja nenoķer nevienu, tad pats paliek vēlreiz par 

ķērāju, ja noķer kādu, tad noķertais kļūst par ķērāju.) 

 

 

Veiksmīgu darbošanos! 

Sk. Kristīne 

 

Materiāli ņemti no vietnēm: 

 Putni.lv 

 Mammamuntetiem.lv 

 Balzamiko.lv 

 Inmygarden.eu 

 Latvijasdaba.lv 

 Solipasolim.lv 

 Dziedava.lv 

 Youtube.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4xmV5uHWNag

