
Mīļie vecāki! Mīļie bērni! 

Dotajā situācijā mēs, 2b grupiņas audzinātājas, centīsimies 

nepazaudēt saikni ar Jums, mēģināsim sniegt kādas ierosmes, 

padomus, kā varētu notikt mācību process attālināti. 

Mēģiniet izmantot to, būsim priecīgi saņemt kādu atgriezenisko 

saiti- t.i. kādu bildīti, video vai vēstulīti kā jums veicas šajā 

mācību procesā. Šajā aprīļa mēnesī aicinu Jūs vērot putnus -  gan 

tos, kas atlidojuši no siltajām zemēm, gan pārējos. 

Priecāsimies par pavasara atnākšanu, vērosim atmodu dabā- 

kukainīšus, plaukstošos kokus. 

Lai mums visiem spēks, veselība, pacietība! 

Lai visiem priecīgas un svētīgas Lieldienas  

 

,,KUKULĪTIS’’ 2b grupa (2-3 gadi) 

Nedēļas plāns vecākiem ar bērniem sadarbībā ar skolotājām attālināti ( no 6.- 

9. aprīlim). 

Tēma: ,,Putni mums visapkārt’’. 

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

Mācību jomas: 

Valoda- mācās pareizi izrunāt skaņas un vārdus. Nosauc priekšmetus, dzīvas 

būtnes un darbības, ko veic pats un citi. 

Matemātika-praktiskā darbībā atšķir jēdzienus ,,viens’’ un ,,daudz’’. Praktiskā 

darbībā nosauc priekšmetu skaitu 3 apjomā. 

Sociālā un pilsoniskā joma- saista sevi ar savu vārdu. Izrāda vēlmi veikt kādu 

darbību kopā ar vecākiem. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā- spēlējas ar rotaļlietām, sarunājas 

ar tām. Izmanto mākslinieciskā darbībā dažādus materiālus un tehniskos 

paņēmienus, izmantot iztēli. 

Dabas zinātņu joma- iepazīt apkārtnē visbiežāk redzamos putnus (zvirbuļus, 

baložus, zīlītes u. c). Ieklausās putnu balsīs novēro putnu darbību. 

Veselības un fiziskās aktivitātes- imitē putnu kustības. Kustību rotaļas. 

Pārvietojas, izmantojot pieaugušā piedāvātās iespējas- skrien, rāpo, lec, veļas. 

Tehnoloģiju mācību joma- attīstīt sīko pirkstu muskulatūru veidojot iemaņas. 

 

 



 

Tagad mani ieteikumi nedaudz katrā no minētajām jomām: 

Valoda – skatīties jums mājās pieejamās grāmatiņas, vērot attēlos redzamos 

putnus, arī citas lietas. Nosauciet, lai bērns atkārto.  

V. Sutejevs “Cālēns un pīlēns”, “Gailis un krāsas”. Skat. 1. pielikumu. 

Matemātika – izspēlējam dažādus vienkāršus sižetiņus ar rotaļlietām. Vērst 

uzmanību skaitam – 1,2,3 un daudz. Pastaigas laikā varat pavērot, kur staigā 

viens putniņš, kur to ir daudz. Bariņā parasti ir zvirbulīši. Varat kopā sabērt 

mājās esošos dažādus materiālus – pupiņas, zirņus, kastaņus. Lai bērni sašķiro 

pa trauciņiem. 

Sociālā un pilsoniskā – tā kā šobrīd nav iespējams komunicēt ar saviem 

grupiņas draugiem, bērns darbojas kopā ar savu ģimeni. Lai bērns turpina 

mācīties saistīt savu personību ar savu “es”. (manas drēbes, kurpes) 

Actiņas, austiņas, mutīte, pierīte 

Es, es, es – redz, kur es. 

Vaidziņi, deguntiņš, pleciņi, vēderiņš 

Es, es, es – redz, kur es! 

 

Rociņas – klipu klap 

Kājiņas- dipu dap 

Es, es, es – redz, kur es! 

 

Pie bērna ciemos var atnākt rotaļu lācītis, lellīte un pajautāt: “Kā tevi sauc?” Lai 

bērns nosauc savu vārdu. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – šeit dažādi radoši 

darbiņi. Piemēram, noliekam 2 vai 3 krāsu guašas trauciņus, katrā iekšā ota. 

Izmantojam arī tapešu rulli, bērns lai krāso priecīgu , krāsainu ceļu uz pavasari. 

Tad bērns var ar ausu tīrāmajiem kociņiem, iemērcot tos krāsā, likt uz putna 

silueta punktiņus vai svītriņas. Krāsā var iemērkt arī švammes gabaliņus, 

nogriezta kartupeļa gabaliņu, izmantojot tos kā zīmodziņus.  

Radošie darbiņi 

https://www.artbarblog.com/bird-finder-binoculars/?m 

 

https://www.artbarblog.com/milk-carton-bird-houses/?m 

 

https://www.fenikssfun.com/gimene/lieldienu-dekoracijas-berniem-8021 

Skat 2. pielikumu.  

Dabaszinātņu joma – pastaigu laikā pavērojiet sastaptos putnus. Ja iespējams 

atrasties ārpus pilsētas, paklausieties putnu dziesmās, lai bērns atdarina putnu balsis. 

Putnu balsis:  

https://www.artbarblog.com/bird-finder-binoculars/?m
https://www.artbarblog.com/bird-finder-binoculars/?m
https://www.artbarblog.com/bird-finder-binoculars/?m
https://www.artbarblog.com/milk-carton-bird-houses/?m
https://www.artbarblog.com/milk-carton-bird-houses/?m
https://www.fenikssfun.com/gimene/lieldienu-dekoracijas-berniem-8021


Zīlītes 

https://www.youtube.com/watch?v=YSr0UrBONNU 

 

Zvirbuļi 

https://www.youtube.com/watch?v=oBmZd2QxME0 

Pavērojiet atmodu dabā – pavasara puķītes, plaukstošos pumpurus, kukainīšus.  

Veselības joma un fiziskās aktivitātes – ripināt bumbu, imitēt dažādu putnu un 

dzīvnieku kustības. Dažādi vienkārši vingrojumi, pastaigas svaigā gaisā. 

Tehnoloģijas mācību joma – bērnam varat dot plēst papīru, dot griezt ar mazajām 

šķērītēm jūsu klātbūtnē. Bērns var darboties ar plastilīnu, izveltnē ar pirkstiem rullīti, 

dala to ar plastilīna nazīti mazos gabaliņos – barībiņu putnam. Varat izveidot no 

plastilīna mazu putniņu.  

Skat. 3. pielikumu 

 

Lai izdodas!  

https://www.youtube.com/watch?v=YSr0UrBONNU
https://www.youtube.com/watch?v=oBmZd2QxME0

