
27.04.2020 – 30.04.2020 

Nedēļas plāns vecākiem ar bērniem mājas apstākļos 

Tēma – Juku, juku, sīki putni 

 

Sveiks, draudziņ! 

Man ir ļoti liels prieks, par Jūsu iesūtītajām bildēm ar paveiktajiem 

darbiņiem, redzu, ka Jūs cītīgi mācāties. Ceru, ka ar pagājušās nedēļas 

uzdevumiem Tev gāja interesanti un iemācījies jaunas lietas par kukaiņiem, 

taču šīs nedēļas tēma, mums būs par putniņiem. Ar nepacietību gaidu Jūsu 

bildes un video, droši varat fotogrāfēt arī procesu, kā bērni pilda uzdevumus.  

Lai Tev jauka, darbīga un forša nedēļa!  

Veiksmi! 

 

Ziņa vecākiem! 

Darba lapas obligāti nav jāprintē, ja resursi atļauj tad printējam, ja nē, tad droši varat tās 

pārzīmēt. 

Šoreiz centāmies izveidot uzdevumus, tā, lai tos var izrunāt, uzrakstīt, uzzīmēt, izveidot, 

netērējot liekus resursus (darba lapu printēšanu) ja printeris nav pieejams mājās 

 

1. Valodas mācību joma 

 Noklausīsimies dziesmiņu “Dzeguzīte – Putniņš uz zara” 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ4ZNDkknOk un atbildēsim uz jautājumiem 

 

1. Kur putniņš sēdēja? 

2. Kas viņu šūpoja? 

3. Kas putniņu baroja? 

4. Kas putniņu dzirdīja? 

 Mācīt veidot putnu mazuļu nosaukumus no viena vārda saknes. 

Piemēram,   Putns – putniņš, putnēns 

         Strazds – strazdiņš, strazdulēns 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ4ZNDkknOk


 Veidot izpratni par jēdzieniem “uz”, “iekšā”, “virs”, “zem”, “tālu”, “tuvu”, 

“augšā”, “lejā”. Rosināt šos jēdzienus lietot savā runā. Var gan apvilkt, gan 

vienkārši izrunāt. 

  



  



2. Matemātikas mācību joma 

 Izskaiti cik ligzdā ir olas, savieno ar tikpat putniņiem. 

 

 

 

  



 Savieno putniņus ar atbilstošu ciparu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Dabaszinātņu mācību joma 

 Dodoties pastaigā (var vērot arī pa logu) pavērot putnus, palūgt mammai vai 

tētim, lai to nofotogrāfē.  

 Mācīt pazīt putnus pēc to izskata, lieluma, krāsas, to balsīm.  

 Vienu no redzētajiem putniem mēģināt uzzīmēt, izveidot, pastāstīt par to. 

 Video iesūtīt audzinātājai. 

 

 

4. Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 Aktivitātes maņu pieredzes bagātināšanai 

REDZE – pavērot, cik lieli putni izskatās debesīs, cik uz zemes. 

DZIRDE – klausīties, kā dzied dažādi putni. 

TAUSTE – iztaustīt putnu spalviņas, ar diviem pirkstiem lasīt graudiņus.  

GARŠA – nogaršot to, kas garšo putniņam. 

OŽA – pasmaršot, kā smaržo gaiss saulainā dienā, kad ir apmācies, vējainā dienā. 

LĪDZSVARS – palidināties kā putniņam (lielie putni un mazie putni) ar sānis 

izplestām rokām ātrāk un lēnāk. 

 

 Palīdzi putniņam atrast savu māju.  

  



 Kuras spalvas pieder kuram putniņam? Savieno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā mācību joma 

 Brīva izvēle- radoši pašu izdomāti darbiņi par putniem izmantojot sev vēlamus 

materiālus  

 Zīmēt, krāsot, līmēt 

 Veidot no plastilīna, aplikāciju papīra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Tehnoloģiju mācību joma 

 Klausās dziesmiņu, atbild uz jautājumiem. 

 Kopā ar vecākiem veic video ierakstus. 

 

 

 

7. Veselības un fiziskās aktivitāte mācību joma 

 Dodies pastaigās 

 Braukāt ar riteni, taču atceries par drošību! 

 No rītiem vingro 

 


