
Ieteikumi vecākiem attālinātā mācību procesa realizēšanai 

Tēma: “Mana ģimene pastaigā - 2” 

 

Kas tas bija, kas atjāja 

 Ar dūmainu kumeliņu? 

 

Tas atnesa kokiem lapas, 

Zemei – zaļu villainīt’ . 

 

1. Pavasaris arvien košāk rotā mūsu zemi un dāvā neatkārtojamas emocijas, tāpēc 

veltīsim vairāk laika pastaigām un aktīvam nodarbēm svaigā gaisā.  

2. Turpiniet rūpēties par savu mazo dārziņu. Tie, kas vēl nav sākuši “lauku 

darbus”, pēdējais laiks sākt to darīt. Aktivizējam atbildības sajūtu bērnā par 

uzticēto darbu. Atgādiniet aplūkot stādiņus, pārbaudīt zemes mitrumu, apliet, 

noņemt sausās/bojātas lapiņas, parušināt zemi, novietot podiņus saulainā vietā, 

pasargāt no aukstuma utt. Neaizmirstiet izmērīt stādiņa augstumu reizi nedēļā 

un pierakstīt to. Ja jums ir vairāki stādiņi, salīdziniet, kurš aug ātrāk.   

3. Turpiniet vērot dabas pārvērtības tuvākā apkārtnē. Kā klājas jūsu pienenēm? 

Joprojām ir dzeltenos svārciņos? Kādus kukainīšus jūs satikāt pastaigā? Ja kādu 

nezināt, pameklējiet enciklopēdijā vai Internetā. Noskaidrojiet, cik  tam kājiņu, 

kādas ķermeņa daļas ir kukaiņiem. Pielikumā jūs atradīsiet dzejoļus, mācību 

filmiņas un multiplikācijas filmas par kukaiņiem.  

4. Pastāstiet bērnam par kādu no kukaiņiem, piemēram, par maijvaboli.  Kā 

pārvietojas, kur dzīvo, ko ēd, kur ziemo, ko dod dabai utt. Atrodiet kukaini dabā, 

aplūkojiet to. Atnākot mājās, rosiniet bērnu pastāstīt citiem ģimenes locekļiem 

par saviem vērojumiem (stāsta veidošanai var izmantot shēmu no iepriekšējās 

nedēļas pielikumiem).  

5. Lasiet dzejoļus par kukaiņiem, kādu no tiem iemācieties no galvas.  



6. Piedāvājiet bērnam izveidot kādu kukainīti no plastilīna, plastika vai sāļās 

mīklas. Nostipriniet kukaiņu ķermeņa daļas. Turpinām attīstīt veidošanas 

paņēmienus, bumbas un desiņas ripināšanas prasmi, saplacināšanu, sīku detaļu 

saspiešanu un pievienošanu. Rosiniet bērna iztēli un radošumu. Piedāvājiet 

izdomāt kukainītim vārdu. Neatstājiet viņu vienu – veidojiet draugus.  

7. Ja jums ir iespēja, dodieties tālajā pastaigā uz Karostas pludmali. 

Pastaigājoties pie jūras, rosiniet bērnu daudzveidīgi iepazīt vidi, ieklausieties 

jaunās skaņās, ķeriet vēju, apziniet iežu daudzveidīgās formas, krāsas, 

izmērus.  

8. Salasiet nelielus oļus. Ieskatieties pielikumā un smelieties idejas par 

akmentiņu apgleznošanu. Krāsojiet un veidojiet savus kukainīšus, vai pat 

veselu kukaiņu pilsētiņu.  

9. Ievietojiet skaistos kukainīšus minidārzā, radiet pasakaino vidi savās mājās un 

baudiet mazos prieciņus kopā ar bērniem un saviem tuvajiem. Ķeriet iedvesmu 

un ļaujiet savai fantāzijai sacerēt pasaku par kukaiņu piedzīvojumiem. 

10. Lielāko dienas daļu pavadiet svaigā gaisā, runājiet ar savu bērnu, atcerieties  

sevi bērnībā, priecājieties par kopā pavadīto laiku un iespēju atklāt šo skaisto 

pasauli savam bērnam. 

Esiet veseli un aktīvi! Saulainu nedēļu ar jaukiem atklājumiem un 

piedzīvojumiem!  

Pielikums 

Этот вестник тёплых дней 

Стал любимцем у детей. 

Знай, девчонка, мальчик знай – 

Без него и май не май. 

Для детей он как награда 

И поймать его все рады. 

Вот вечернею порой 

Он летит над головой, 

Издаёт гудящий звук 

Наш любимец….(майский жук) ) 

 

 

Божью Коровку можно поймать, 

Черные точки пересчитать. 

Раз, два, три... Не успела! 

Божья коровка моя улетела! /О. Ребрикова 

 

Красная горошина, 

Чёрненькие точки. 



Я коровку божию 

Вижу на листочке. 

Но от этого жучка 

Не дождаться молочка. 

Нет копытцев у коровки, 

И рога ей не "к лицу". 

Пьёт нектар коровка ловко, 

Ест цветочную пыльцу, 

В огороде ловит тлю – 

Я за то её люблю. 

Вот сейчас разделит спинку 

На две ярких крышечки, 

А под каждой половинкой – 

Тоненькие крылышки. 

Мне не нужно хлеба, 

Улетай на небо! 

Покорми своих телят 

И потом вернись назад./ Н. Борисова 

Чок-чок-чок-чок! 

Прилетел в сад жучок. 

На березу сел 

— Все листочки съел. 

Позову скворцов 

 Со всех концов, 

Позову грачей 

— Летите скорей! 

Жука проглотите 

И мой сад спасите! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Майский жук 

 

Майские жуки крупные, похожи на гладкие коричневые желуди. Майские 

жуки опасные вредители. 

Особенный вред приносят их личинки: они живут в почве и питаются корнями 

растений. Живут личинки майских жуков долго — три-четыре года. А вот век 

майских жуков короткий. Весной они откладывают яйца и вскоре погибают. 

У майских жуков в природе есть враги: летучие мыши и совы ловят их, а вороны, 

скворцы и грачи уничтожают личинок в почве. 

Помогают лесам в борьбе с вредителями лисы, медведи, ежи — все они не прочь 

полакомиться жирными личинками и жуками. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Живая азбука: майский жук  https://www.youtube.com/watch?v=ULeAQPhW4Ds 

Насекомые для детей: https://www.youtube.com/watch?v=3TbGzT0P_aE 

Фиксики – Пчела: https://www.youtube.com/watch?v=vE5HrqrvcOA 

Maijvabole: https://www.darzaabc.lv/lv/Maijvabole-kaiteklis 

https://www.youtube.com/watch?v=ULeAQPhW4Ds
https://www.youtube.com/watch?v=3TbGzT0P_aE
https://www.youtube.com/watch?v=vE5HrqrvcOA
https://www.darzaabc.lv/lv/Maijvabole-kaiteklis


Mākslas darbu idejai - apzīmēti akmeņi!: 

https://www.frype.com/www.rukitis.lv/gallery/?pid=306657786 

https://www.frype.com/www.rukitis.lv/gallery/?pid=306657695  

https://svoimirukamy.com/rospis-na-kamnyah.html 

 

 

Насекомые из пластилина. Божья коровка. Видео мастер-класс для детей: 

https://www.youtube.com/watch?v=3TUCkAmR0tA 

 

 

 

https://www.frype.com/www.rukitis.lv/gallery/?pid=306657786
https://www.frype.com/www.rukitis.lv/gallery/?pid=306657695
https://svoimirukamy.com/rospis-na-kamnyah.html
https://www.youtube.com/watch?v=3TUCkAmR0tA


Idejas vaboles zīmēšana/konstruēšana/aplicēšana: http://dolgoli.ru/obemnaya-

applikaciya-iz-bumagi-shablony-3d-zhukov-i-paukov/ 

 

 

Vērojumi dabā 

 Skaņas apkārtnē 

Uzdevums: Rosināt daudzveidīgi iepazīt vidi, skaņas tajā. 

 Materiāli: Nav nepieciešami. 

 Gaita: Apkārtējā pasaule ir dažādu skaņu pārpilna. Tās rada cilvēki, dzīvnieki. 

Ieklausoties tajās, var nojaust, kas notiek apkārtnē. Aizver acis un ieklausās apkārtējās 

skaņās. Pārrunā, kas skanēja, kur skanēja, vai skaņas bija patīkamas, kas tās varēja 

radīt, vai bija dzirdamas iepriekš nedzirdētas skaņas. 

 

Ieži, augsne apkārtnē  

Uzdevums: Apzināt iežu daudzveidīgās formas, krāsas, izmērus apkārtnē.  

Materiāli: Ieži, augsne, olu kastītes. 

 Gaita: Veido savas iežu un augsnes kolekcijas olu paliktņos. 

 Variants:  Olu kastīšu vienas rindas katrā iedobē ir ielikts pa apkārtnē paņemtam iezim 

vai augsnes paraugam. Bērnu uzdevums atrast tādu pašu un ievietot olu kastītes otrā 

rindā tieši pretī paraugam. 

 

http://dolgoli.ru/obemnaya-applikaciya-iz-bumagi-shablony-3d-zhukov-i-paukov/
http://dolgoli.ru/obemnaya-applikaciya-iz-bumagi-shablony-3d-zhukov-i-paukov/


Vēja virziena rādītājs  

Uzdevums:  Pētīt vēja stiprumu.  

Materiāli:  Viens kokteiļa salmiņš, zīmulis ar dzēšgumiju, kniepadata ar apaļu galviņu, 

skavotājs ar skavām, puķupods ar smiltīm (vai kaut kas cits smagumam), šķēres, 

raksāmpiederumi, plastmasas mapes vāciņš. 

 Gaita:  Puķupoda malām piestiprina norādes ar debespušu nosaukumiem. No mapes 

vāciņa izgriež divas bultas — vēja virziena norādi un pieskavo kokteiļa salmiņa abos 

brīvajos galos, tā, lai bultas vērstas vienā virzienā. Atrod kokteiļa salmiņa vidu, caurdur 

kniepadatu un iestiprina zīmuļa dzēšgumijā. Zīmuli ar vēja rādītāju ieliek puķupodā un 

to pieber ar smiltīm, novieto ārā. 

 Materiāli:  Kārkla klūga, ūdensizturīga auduma lentas.  

Gaita:  Kārkla klūgu iestiprina zemē un tā spicē iesien lentas. Vējš pūš lentas, vēro to 

un pārrunā par vēja virzienu un arī stiprumu. 

 

Spēles un rotaļas dabā 

Paslēpes 

Uzdevums: Rosināt daudzveidīgi iepazīt apkārtni. 

 Materiāli: Lakats acu aizsiešanai. 

 Gaita: Izvēlas spēles vadītāju un priekšmetu, kuru slēps un meklēs. Vienojas par 

spēles laukuma robežām. Spēles vadītājs, pārējiem dalībniekiem neredzot, spēles 

laukuma robežās no- slēpj priekšmetu. Pēc uzaicinājuma meklēt, pārējie dalībnieki, 

meklē paslēpto priekšmetu. Pārrunas, kur tas bija noslēpts. 

 

Aklais un pavadonis 

 Uzdevums:  Pārvietojoties ar aizsietām acīm, izjust apkārtni, reljefu un attālumu 

objektiem. 

 Materiāli:  Lakats acu aizsiešanai. 

 Gaita: Vienam bērnam no pāra aizsietas acis, otrs — iet blakus un stāstot dod 

norādes par pār- vietošanās virzienu. Pārrunas par apmeklētajām vietām, sajusto. 

  

Idejas meklē: http://www.videsfonds.lv/documents/ekoskolu-metodiskais-materi-ls-

pii.pdf 

http://www.videsfonds.lv/documents/ekoskolu-metodiskais-materi-ls-pii.pdf
http://www.videsfonds.lv/documents/ekoskolu-metodiskais-materi-ls-pii.pdf

