
11.05.2020 – 15.05.2020 

Nedēļas plāns vecākiem ar bērniem mājas apstākļos  

Tēma – zied visa pasaulīte 

 

Mazo Īkšķīt, vai esi pamanījis kā daba pavasarī mainās?  

 Ir kļuvis siltāks un saulaināks, kokiem ir parādījušās 

 lapas, kā arī ir pamodušies kukaiņi.  

 Kas vēl ir mainījies? Jā, tieši tā, zied arī puķes! Vai tu zini  

kādu puķi? Pastāsti mammai un tētim par to, ko tu jau zini, taču ceru, ka 

 šonedēļ tu uzzināsi arī ko jaunu! 

 

1. Dabaszinību mācību joma 

 Izkrāso pieneni atbilstoši vērotam dabā. Pastāstīt, kas katrā zīmējumā 

notiek ar pieneni. 
 



2.  Matemātikas mācību joma 

 Savieno ar līniju vāzi ar atbilstīgiem ziediem. 
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 Pavasarī kokam uzplaukst zaļas lapas! Ielīmē cipariņu 1! Kas notiek 

tālāk? Ielīmē arī cipariņus 2, 3, 4 un 5! 
  



 No vienas sēkliņas izaug viena puķīte, no trīs sēkliņām izaug cik puķītes? 
 

  



3. Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 Aktivitāte maņu pieredzes bagātināšanai 

REDZEI – meklēt un pazīt puķu krāsas, nosaukt tās. 

DZIRDEI – noskaidrot, vai var saklausīt, kā aug puķes. 

TAUSTEI, OŽAI – noskaidrot, vai pieneņu “piens” ir garšīgs. 

LĪDZSVARAM – šūpoties “vējā” kā puķītēm. 

 

 

4. Valodas mācību joma  

 Iemācīties dzejolīti ar kustībām 

Sēkliņu paņemam, zemītē ieliekam (ar rādītājpirkstu un īkšķi 

atdarina sēšanas kustības otras rokas plaukstā) 

Gaidām, gaidām, gaidām puķi izaugam (pieliek rādītājpirkstu 

pie vaiga un lēni pašūpo galvu) 

Izauga puķīte, izplauka puķīte (lēnām virza uz augšu kopā saliktas 

plaukstas, tad tās paver) 

Uzpūta vējiņš, (dziļi ieelpo un pūš vējiņu uz plaukstām) 

Ziedlapiņas nobira. (kustina abu roku pirkstus) 

  

 

 Vai pazīsti šīs puķes, kā viņas sauc? Pastāsti par viņām visu ko zini! 

 

 

  



5. Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā mācību joma 

 Brīva izvēle – radoši pašu izdomāti darbiņi attēlojot kādu no ziediem. 

  



6. Tehnoloģiju mācību joma 

 Noskatīties video - 

https://www.pinterest.com/pin/212021095093283604/  

Pārdaudīt vai eksperiments tiešām darbojas. 

 

7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Uzturies svaigā gaisā, dodies pastaigās pa mežu, pludmali.  

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/212021095093283604/

