
Attālinātā mācību procesā ieteicamās aktivitātes vecākiem un bērniem 

mājas apstākļos 

Grupa: 2.a  (1.5 – 3 g.v.) 

Laiks: 27.04.2020. – 30.04.2020.  

Tēma: „Pavasaris plaukst!” 

Sveiki jaunajā nedēļā!  Iepriekšējā nedēļā apskatījām, izpētījām un 

secinājām, ka pavasarī sāk atmosties koki un krūmi, tiem plaukst lapas un 

tie sāk zaļot. Šonedēļ turpināsim mazo pētnieku darbu un vērosim, ko vēl 

skaistu mums atnesis pavasaris. 

1. Atrodam tulpes, narcises un atraitnītes attēlu (mazākajiem pievēršam 

uzmanību vienam no ziediem, 3 gadniekiem var  jau visus trīs ziedus) 

gramatās vai internetā, aplūkojam tos. osaukt īpašības, kādas varam 

noteikt pēc attēla. Var izmantot arī šeit pievienotos attēlus pirmatnējai 

apskatei un tad kopīgi meklēt citos attēlos, grāmatās, kalendāros... ;) 

 

(attēla avots: www.pinterest.com) 



 

(attēla avots: www.homedepot.com) 

 

(attēla avots: www.redzet.lv) 



2. Kopīgi izlasiet mazo tekstiņu par puķēm un to krāsām. Mazie bērni 

koncentrējās uz klausīšanos, ar 3 gadniekiem pārrunājam dzirdēto, 

uzdodam jautājumus par tekstu, mudinām atbildēt. 

Reiz agrā pavasarī no zemes savus asniņus pabāza tulpe, narcise un 

atraitnīte. Viņas auga vienā dobē un bija draudzenes. Saulītei sildot 

arvien stiprāk, tās slēja savus kātiņus arvien augstāk un augstāk, līdz to 

galotnēs piebrieda ziedu pumpuri. Draudzenes stāvēja viena otrai līdzās 

un prātoja, kādu krāsu katrai saule šogad dos. Pumpuriņi atvērās un 

saulīte bija draudzenes izkrāsojusi! Tulpi sarkanu, narcisi dzeltenu un 

atraitnīti koši zilu! Aj, cik puķu draudzenes nu bija priecīgas un steidzās 

ar savu skaistumu priecēt bērnus, kas tām gāja garām!  

Iespējamie jautājumi par tekstu:  

Kas sildīja puķes?  

Vai puķes bija draudzenes?  

Kādās krāsās saule tās bija izkrāsojusi?(šeit var apskatīt dotos ziedu 

attēlus).  

Vai puķes bija priecīgas?  

Kā Tu domā, ko bērni teica puķēm, kad tās redzēja? 

Tekstu var lasīt vairākas dienas, lūgt bērnam papildināt, palūgt pastāstīt 

ko viņš atceras pats jau no stāstiņa, kā sauc puķes par ko stāstā runāts... 

3. Pastaigas laikā apmeklēt apstādījumus un dobes, kur aug iepriekš 

aplūkotās  puķes.  Aplūkot un izpētīt tās dabā, nosaukt īpašības, kādas 

varam noteikt aplūkojot, aptaustot (ja iespējams) puķi dabā. Pievēršam 

uzmanību vai puķei blakus ir vēl citas puķu draudzenes. Varbūt kādu 

pazīstam? Kādās krāsās tās ir? 

Ideāli, ja jau audzējat kādu puķīti podiņā, trauciņā.. Ja vēl nē, tad, varbūt, 

ir iespējams kopīgi iesēt un tad vērot augšanas procesu. Mācīt pašiem 

rūpēties par augu, aplaistīt. Bērniem tas ļoti patika, kad grupiņā sējām 

zālīti un audzējām  Ja kādam ir sava dobe, kur vērot puķes, tās laistīt un 

rūpēties – labāk nevar būt!  

 

 



4. Pagatavojam savu pavasara puķi! Jebkādu, brīva vaļa fantāzijai un 

radošām izpausmēm. Tehnika pēc pašu izvēles. 

Kad radošais darbiņš tapis, 3 gadniekiem lūdzam pastāstīt par savu 

veikumu, kādās krāsās, kā sauc viņa puķi (nosaukums – bērna fantāzijas 

lidojums ) un ko pats vēl var pastāstīt par savu darbiņu... 

Daži piemēri radošajam darbiņam: 

Ar tualetes papīra rullīti (avots: www.thepreschooltoolboxblog.com) 

 

 

Ar selerijas kātu (avots: www.SassyDealz.com) 

 



Ar dakšiņu (avots: www.craftymorning.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar plaukstiņām (www.pinterest.com) 

 



Ar ziepju burbuļiem (šis gan tikai bērniem, kuri māk ar salmiņu pūst, lai 

neiedzertu šķidrumu un stingrā vecāku uzraudzībā!!!) Glāzītē/krūzītē 

sajauc šķidrās ziepes vai trauku mazgājamo līdzekli ar ūdeni, pievieno 

vēlamo krāsu, uzliek trauciņu uz lapas un pūš ar salmiņu, lai šķidrums 

burbuļo, rada putas, kuras iet pāri trauka malām un noguļas uz lapas. Ļauj 

nožūt un izgriež ziedus  (avots: www.thesprucecrafts.com) 

 

 

Ar burbuļplēvi  (avots: www.wiewsfromastepstool.com) 

 



Līmējam  (avots: www.messforless.net) 

 

u.t.t.... 

 

Izdošanos!  

Sk. Kristīne 

 

 


