
Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga 

virzienā) 

Laiks ir atmosties (berzējam acis) 

Skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

Strautā mazgāties! (mazgājamies) 

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret 

grīdu) 

Aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas 

auss) 

Buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hdcTmpvDO0I 

 

(Kā tev veicās? Uzfilmē vai nofotografē!) 

 

(dzejolīti izpilda ar kustībām) 

 

 (uzdodot bērniem jautājumus, nesteidzamies atbildēt paši, bet sagaidīt 

atbildi no bērna! Ja neizdodas, tad cenšamies mudināt, likt domāt un palīdzēt aizvest līdz pareizai 

atbildei. 

1. Kādu labu darbiņu tu šorīt jau paspēji paveikt? (Piemēram, uzklāt gultu, izmazgāt 

zobiņus, vai brokastīm uzklāt/ novākt galdu)     

2. Kāds šodien laukā ir laiks?  

3. Noskaidrot gadalaiku.  

4. Ir iestājies jauns pavasara mēnesis! Varbūt tu zini kāds? 

5. Cik nedēļā ir dienas? (cik darba dienas, cik  brīvdienas?) 

6. Kas šodien ir pa dienu? Kas vakar bija un kāda diena būs rīt? 

7. Ka tu šodien jūties? 

https://www.youtube.com/watch?v=hdcTmpvDO0I


 

Lai būtu jautrāk un interesantāk, bērnam varam iedot rokās spogulīti.  

1. Augšlūpas laizīšana 
2. Augšlūpas paslēpšana zem mēles 
3. Paceltas mēles noturēšana, kamēr pieaugušais skaita līdz 5.  

 

  

 

 Piesūkt ar kokteiļa salmiņu putuplasta bumbiņu vai papīra gabaliņu un pārvietot to citur 

(sacelt “vētru” ūdens glāzē, izmantojot dažāda resnuma kokteiļa salmiņus (tievu un resnu), 

lai bērns var sajust, ar kuru salmiņu to izdarīt ir vieglāk, bet ar kuru grūtāk; pūst papīra 

kuģīti, plastmasas pilīti, zivtiņu ūdens traukā (bļodā vai vannā);  

 Pūst ziepju burbulīšus; 

 Pūst balonus;  

 Pūst vējdzirnaviņas. 

 

  

 

 

Dzejolī vai citā tekstā (avīzē, grāmatā, žurnālā u.c.)  atzīmēt un saskaitīt visus A un 

Ā (varbūt vari  arī atpazīt mazos a un ā burtiņus?). 

 

 
(Nepieciešams: Balts vai krāsains aplikācijas papīrs, šķēres, līme 

un prieciņš ) 

 

 

 

 

Bērna darbība – 1. bērns PATS sagriež 

rūpīgi krāsainas papīra strēmeles (var baltas 

un pats pēc tam izkrāso); 2. Uzzīmē 

/Izgriež 1 lielu koka lapu (kādu koka? 

Bērns pats izvēlas) 3.Izgriež actiņas un 

radziņus. 4. Līmē un izkārto tārpiņu uz 

koka lapas.  

Tārpiņš gatavs!  



 

 

 

 

Pastāsti un norādi uz emociju, kā Tu šodien jūties? Paskaidro, 

kāpēc tieši tā Tu šodien jūties? Pajautā, kā tava mamma, tētis, māsa 

brālis, mājdzīvnieks jūtas? 

 

 

 

 

 

 

 

Novērtē sevi! Kā tev šodien veicās?  


