
30.03.2020.- 03.04.2020. 

Nedēļas plāns vecākiem ar bērniem mājas apstākļos. 

Tēma ‘’ Liepājas glābēji’’ 

Šajā nedēļā- ‘’Ātrā palīdzība’’ 

 Stāstīt un meklēt informāciju par šo tēmu- grāmatās, žurnālos televīzijā u.c. materiālos  

 Runāt ar bērniem viņam saprotamā valodā par šī brīža situāciju valstī -VĪRUS 

 Vēlamie radošie darbiņi mājās – zīmēt, līmtēt (no aplikācijas papīra, žurnāliem, avīzēm , kokteiļa 

salmiņiem, brokastu pārslām, makaroniem ,dabas materiāliem, dzijas u.c. mājās pieejamiem  

materiāliem) 

1. Aktuālā tēma ‘’vīrus’’-  radoši darbi zīmēt , līmēt veidot bacīļus un arī kā pasargāt sevi un citus no 

vīrusa, bacīļiem ( sk.1.pielikumā ) 

2. Eksperiments – ‘’Bacīļi’’  

 Ar ūdeni, pipariem un ziepēm (bildes 2.pielikumā, video WhatsApp) 

 Ar spīdumiem (bildes 2. pielikumā, video WhatsApp) 

3. Darbs ar otreizizmantojamiem materiāliem ‘’Pretvīrusa bruņinieks’’- izmantojot mājās pieejamos 

materiālus (tualetes papīra rullīti, iepakojuma kastītes, olu kastes, trauciņi u.c materiāli) izveidot 

‘’Pretvīrusa bruņinieku’’ 

4. ‘’Ātrā palīdzība ‘’- dažādi radoši darbiņi saistībā ar medicīnu un ātro palīdzību (sk.3.pielikumu) 

5. Roku vingrinājumi (sk.4.pielikumu.), radošiem darbiem- griezt ar šķērēm (gan papīru, gan koteiļa 

salmiņus), vērt makaronus, brokastu pārslas u.c. 

6. Matemātika- nostiprināt jau mācītās lietas- cipari, saskaitīšana, atņemšana ģeometriskās figūras- 

(sk.5.pielikumu)- kam nav iespēja izprintēt visi darbiņi paveicami –ieteikumi minēti pielikumā. 

7. Izklaidei- ‘’Labirinti’’ (sk. 6.pielikumu) 

8. Latviešu valoda-   

 turpinām apgūt burtu rakstību ( VĪRUS , ĀTRĀ PALĪDZĪBA , BACĪĻI) (sk.7 pielikumu)  

‘’izdzīvot’’ tos burtus kuri vēl nepadodas – līmēt, veidot no plastilīna, dabā veidot no kociņiem, 

gliemežvākiem, zīmēt smiltīs utt.  

 sākam likt zilbes,lasīt, rakstīt tās PA, PE, PI, PU, PO (Sk.7.pielikumu) 

Pielikumi nr.- 4, 5, 6, 7 būs citā dokomentā.  

9. Dabas zinības/ mājturība – iestādīt sīpollokus, laistīt tos, vērot augšanas procesu. Tad, kad ir raža novākt 

to un pagtavot veselīgus salātus.  

10. Sports- pastaigas, braukt ar riteni, spēles ar bumbu- mācīties mest un noķert, driblēt, trāpīt pa sienu (ar 

vai bez atsitiena un noķert to) vai grozā u.c. darbības svaigā gaisā. 

11. Pasaku asīšana, mājas darbu veikšana u.c. 



(Atgādinu, ka darbs nav jāpaveic obligāti kādā konkrētā dienā vai laika posmā. Jūs 

pielāgojaties savam ritmam- strādājiet sev izdevīgā un vēlamā tempā. Tomēr 

vēlētos līdz nedēļas beigām saņemt visu uzdoto- bilžu veidā) 

 Pielikums ir kā palīgs vecākiem radošō darbiņu veikšanā kopā ar 

bērniem!  



Pielikums nr.1. 

 

 



 

 

 

 











 

Darbs ar guašu krāsām un kokteiļa salmiņu – uzpilināt šķidrāku krāsu un ar 

salimiņa plīdzību pūšot veido’’ bacīli’’ pēc tam izdeikorē . 



 ‘’Mikrobi’’-Plastilīns un dažādi mājās atrodami materiāli- salmiņi, brokastu 

pārslas, makaroni, rīsi utt. 









 

Ūdens- Var spiest pirkstu nospiedumus ar krāsām vai izmatot vates kociņus un likt 

nospedumus 



 Šeit var bērns apvilt kontūru savām rokām un izgriezt tās. 











 

 

 

 

 

 

 

 



Bacīļu vērnosanai pagatavot var mikroskopu

 



















 

  



Pielikums Nr. 2 

 

  



Pielikums Nr. 3. 















 







 

Var vērt sagrieztus koteiļa salmiņus, brokastu pārslas, makaronus, 

pērlītes utt. 

  



Neizmirstam par griešanas, locīšanas prasmēm



 













 

  



Pielikums Nr.4 


