
05.05.2020 – 08.05.2020  

Nedēļas plāns vecākiem ar bērniem mājas apstākļos  

Tēma: Mīļumu nedēļa 

 

Sveiks mazo Īkšķīt! 

Saku, Tev lielu paldies, par padarītajiem darbiņiem,  

kā arī bildēm, kuras atsūti man! Man ir liels prieks saņemt no Tevis ziņu! 

Bet, vai tu zini, kādēļ mūsu šīs nedēļas tēma ir – Mīļumu nedēļa? Tieši tā, svētdien 

būs mātes diena, kas nozīmē, ka Tev, manu mazo druadziņ, būs jāiepriecina 

māmiņa un, protams, arī tēti!  

    Šeit Tev būs daži darbiņi un idejas, kā iepriecināt savu  

    ģimeni, it īpaši māmiņu! 

    Lai Tev jauka un darbīga nedēļa! 

    Uz drīzu tikšanos Īkšķīt!  

 

 

 

1. Valodas mācību joma 

 Mācāmies norunāt dzejolīti no galvas. 

 Mana mīļa māmuliņa, 

 Mani mīļi audzināja. 

 Pati māte dubļus brida, 

 Mani nesa rociņās. 

 (Latviešu tautasdziesma) 

 Aplūko attēlu un pastāsti, kas tajā attēlots, uzzīmēts! 

 Atrodi divus burtus D! 

 Atrodi trīs spāres! 

 Iedomājies, ka Tu esi sagādājis pārsteigumu mammai, piezīmē klāt lietas, kuras 

Tu ņemtu piknikā, vai uzzīmē pats savu pikniku. Protams, neaizmirsti uzzīmēt 

savu ģimeni. 



  



2. Matemātikas mācību joma 

 Saskaiti zidlapiņas! Savelc ciparu 6 ar puķi, kurai ir 6 ziedlapiņas! 

  

 



 Palīdzi mammai sadalīt cepumus divās vienādās daļās! Tā lai neviens bērns 

nedomātu, ka viņam ticis vairāk vai mazāk! 

 

  



3. Dabaszinātņu mācību joma 

 Palīdzi mammai atrast katrai puķei ēnu! Savieno ar līnijām! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 Atrodi apslēptos priekšmetus!  
Atceries, ka dodoties dabā, ir jāievēro noteikumi, ko atnesi, to arī aiznes!  

 

  



 Atrodi tādu pašu dimantu labajā pusē, kāds ir kreisajā! Kad esi atradis vienādos 

dimantus, izkrāso tos! 

 



5. Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā mācību joma 

 Brīva izvēle - radoši pašu izdomāti darbiņi, lai iepriecinātu māmiņu. 

  



6. Tehnoloģiju mācību joma 

 Katru rītu pulksten 11:00 televizorā ieslēdz kanālu RE:TV  

 

7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Katru rītu pulksten 11:00, pa kanālu RE:TV sporto kopā ar sporta treneriem. 

 Ar ģimeni dodies pastaigās 

 Dodies izbraucienos ar riteni 

TU ESI 

 

 

  


