
 

1.diena. Šonedēļ piedāvājam  vērot  krāsas dabā un sev apkārt. Lai labi sokas darbiņi, 
vispirms der ievingrināt mēlīti. 

1. Pavingrini mēlīti! 

 Klakšķi. Klakšķu veikšana staipa mēles saites. Bērnam lūdz pasmaidīt, tā lai 
redz zobus un paklakšķināt ar mēles galu pie cietajām aukslējām.  

               (Klaudz  zirgu pakavi klik, klak). Vingrinājumu izpilda no sākuma lēnā, pēc  
                tam   ātrākā tempā.  

 Kaķis.  Mēli virzīt gar augšlūpu 

 Paslēpes. Bērns cenšas noslēpt abas lūpas mutē. Tad cenšas noslēpt tikai 
augšējo lūpu. Trešais variants – cenšas noslēpt tikai apakšējo. Uzdevums nav 
veikts pareizi, ja lūpu noslēpšanā piedalās arī zobi. Pareizi ir tad, ja uzdevumu 
var veikt tikai ar lūpu palīdzību. 

 Pulksteņa pendele.  Bērns izbāž mēli, cik garu vien iespējams, un pārvieto to 
no viena lūpu kaktiņa uz otru.  

 
 
         Vai vari nosaukt ,kādu krāsu lietas meklēsim? Un kādi priekšmeti un rotaļlietas ir Tavā 

istabā un pastaigu laikā dabā? Sameklē un nosauc, ja izdodas ,vari arī uzzīmēt. 
 

 
  

2.diena.  

  
Vēro un skaties ,kur vari  ieraudzīt šādu krāsu! Vai vari izskaitīt, cik zaļu lietu esi atradis? 
Mēģini atkārtot mēles mežģi! 
Uzzīmē , uzaplicē vai izveido ar plastilīnu zaļu zālīti un izdomā, ko Tu tajā paslēpsi. Varbūt tās 
būs puķītes , varbūt kukainīši vai pavisam kas cits.  
 
 



3.diena.  
https://www.youtube.com/watch?v=Jsk61yM4AMw 
Noklausies dziesmiņu, dziedi līdzi un nosauc krāsu ,kādu šodien Tev savā tuvumā-istabā vai 
pastaigas laikā ir jāatrod. Nosauc lietas ,kas ir baltā krāsā.  
 Paņem baltu lapu un ar māmiņas vai tēta palīdzību mācies rakstīt savu vārdu. Vai pazīsti 
burtiņus ,kas ir Tavā vārdā? Nosauc tos! Saliec sava vārda pirmo burtu no dažādiem 
materiāliem 

 lego klučiem,  

 klučiem,  

 striķīšiem,  

 pogām, 

 dabas materiāliem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vingrini roku velkot dažādas līnijas. 

4.diena. 

1. Iemāci mammai un tētim pirkstiņrotaļu! 
Ar pirkstiem brilles parādu  

Ja gribu šķērēs uztaisu  
Redz, kur varens tālskatis! 
Te krēsliņš, galds, te šūpulis.  
Bet figūra vismīļākā ir maza, maza sirsniņa! 
              Kādā krāsā ir sirsniņa?  
Zīmē un izgriez sirsniņas, līmē tās uz balta vai krāsaina papīra ,piezīmē tām vai 
pielīmē kaut ko klāt. Pastāsti, kas Tev ir sanācis. Kas vēl ir sarkanā krāsā? Cik 
sirsniņas uzzīmēji vai izgriezi? Vai vari tās saskaitīt? Ja dodies pastaigā varbūt vari 
ieraudzīt kādu sarkanu kukainīti ar melniem punktiņiem. Vai zini , kā viņu sauc?  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jsk61yM4AMw


5. diena. 

      Rīta rosme visai ģimenei pie sev vismīļākās mūzikas. Izdomā  
        kustības     un vingro kopā ar mammu, tēti, māsu vai brāli. 
 

Sarīko pūšanas sacensības! Pagatavojiet trasi! Izvēlies kokteiļa salmiņu un pūt pa trasi 
spalvu vai vates piciņu! 

https://www.youtube.com/watch?v=3wCBs_mTs4o 

Klausies dziesmu un dejo līdzi! Ieklausies dziesmas vārdos un pastāsti, par kādām dabas 

parādībām dzied bērni dziesmā. Uzzīmē zīmējumu ,kurā attēlo kādu no šīm dabas 

parādībām. 

Nedēļa ir galā! Paldies par darbošanos! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3wCBs_mTs4o

