
,,KUKULĪTIS’’ 2b grupa (2-3 gadi) 

Nedēļas plāns vecākiem ar bērniem sadarbībā ar skolotājām attālināti ( no 14.- 

17. aprīlim). 

Tēma: ,,Putni mums visapkārt’’. 

Ziņa bērnam: bērns pamana, ievēro putnus sev tuvā apkārtnē, salīdzina tos. 

Mācību jomas: 

Valoda- iemācīsimies kādu no tautasdziesmām.  

Dūku, dūku balodīti, 

Kas tavā guziņā? 

Trīs zirnīši, trīs pupiņas 

Trīs sarkani kukainīši. 

 

Zīlīte, žubīte 

Daudz tavu bērnu 

Divi guļ, divi kuļ 

Divi brauc mežā 

Divi velk, divi stumj 

Divi tek pakaļ. 

 

Mēģinām izrunāt skaidri vārdus un skaņas. 

Izlasiet pasaciņu par to, kāpēc balodim nesanāk skaisti ligzdu uztaisīt. 

Balodītis nemācēja ligzdu taisīt un lūdza strazdiņu, lai tas viņu pamāca. 

Strazds bija ar mieru. Pienes zariņus un sāk mūrēt. Taisa – mūrē, taisa – 

mūrē, līdz balodītis saka: “Protu, protu!” Un tā vairākas reizes. Strazdam tas 

apnīk un viņš saka: “ja jau tu proti, tad taisi pats” un aizlaižas. Pamatu 

sataisījis, balodītis gudroja, gudroja, bet nekas labāks neiznāca – caur 

žagariem olas birst cauri. 

Tā līdz šai dienai balodis nav iemācījies skaisti ligzdiņu uzvīt, tā kā to dara 

citi putni. 

Matemātika- atkārtojam mācītās ģeometriskās figūras – apli, trīsstūri, 

četrstūri. No šīm figūrām (klucīšiem) veidojam putnu mājiņas.  



 

 

Mācam skaitīt bērnam līdz 3. Darbojamies ar rokas pirkstiem, figūriņām, 

rotaļlietām, rakstām smiltīs. Dažādas didaktiskās spēles.  



 

 



 

 



 

Sociālā un pilsoniskā joma – bērns darbojas kopā ar vecākiem, 

vecvecākiem, brāļiem un māsām. Bērns aicina uz sadarbību, lūdz palīdzību. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā- bērns piebalso pieaugušā 

dziedājumam (dziesma par putniņiem). Uz putna silueta (skat. 1. pielikumu) ar 

pirkstiņiem likt punktiņus, pirkstiņu pamērcējot krāsā. Var putna siluetu 

aplīmēt ar papīra gabaliņiem, ko bērns pats saplēsis. Bērns ar zīmuli apļo – 

putna ligzda. Vērst uzmanību uz zīmuļa satvērienu. Ligzdā ielīmējiet vai 

iezīmējiet kādu olu vai putniņu.  

Dabas zinātņu joma – turpinām vērot atlidojušos putnus. Ja iespējams, 

ārpus pilsētas var izdoties ieraudzīt stārķi, pīles, gulbjus.  

Te paklausieties putnu dziesmas:  

https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8 

Vēršat uzmanību, kurš putns ir liels, kurš mazs. Pievēršat uzmanību krāsai.  

Veselības un fiziskās aktivitātes- rāpošana dažādos virzienos. Mest bumbu 

mērķī (kādā kartona kastē). Lēkāšana uz abām kājām turp un atpakaļ, pastaigas svaigā 

gaisā. Putniņdeju dejo kopā ar gaili!  

https://www.youtube.com/watch?v=CYk5xNJrZGM 

Tehnoloģiju mācību joma- turpinām darbošanos ar plastilīnu, apļojam 

bumbiņu – putna ola. Ierosmei:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
https://www.youtube.com/watch?v=CYk5xNJrZGM


 

 

Veidojam putniņus aplicēšanas tehnikā, ierosmei: 



 

 



 

 

 

Priecāšos saņemt kādu no jūsu darbiņiem, lai izdodas!  

 

 

 

 

 

 



1. Pielikums

 



 


