
 

14.04.2020-17.04.2020 

Nedēļas plāns vecākiem ar bērniem mājas apstākļos 

Tēma: “Kukaiņi” 

Esi sveicināts , draudziņ! Kā pagāja tavas  Lieldienas? Vai vinnēji olu kaujās, vai olas ripināji? 

Varbūt Lieldienu zaķs bija atnācis ciemos un atnesis arī šokolādes olas?   Ar ko krāsoji oliņas? Es 

krāsoju sīpolu mizās un skaistus ornomentus veidoju no dažādu augu lapiņām. Kad meklēju pieneņu 

lapas atradu arī skudru, mārīti, redzēju, kā tauriņš aizlido un bite dūgdama meklēja medu jau 

pirmajos pavasara ziedos. Varbūt arī Tu pamanīji kādu kukaini? Ja nē, tad neuztraucies, tev būs visa 

nedēļa laika, lai atrastu un izpētītu kukaiņus. Es tev nosūtu darbiņus ko padarīt šajā nedēļā. Lai tev 

veicas visos darbņos un ir aizraujoši iepazīt kukainīšu. Un lūdzu nodod ziņu mammai, lai darbiņus 

man sūta whats app aplikācijā, tad man ir vieglāk tos apstrādāt  

Sociālā un pilsoniskā joma - skolotājas nosūtītais video , dienas un datuma un tēmas noskaidrošanu. 

Uzskates materiāls : (Pievienotais dokuments nr. 1. ) 

Mācīties darot, Brīviņš, Pavasara Kustoņi. 

Izpētiet dažādos kukaiņus , lasiet to nosaukumus un  salīdziniet! 

1. Valodu mācību joma 

 Mācīsimies norunāt no galvas ar kustībām 
Mārīte pa roku lien, 

Augšup vien, augšup vien! 

Piesit savām kājiņām, 

Žvikts- uz savām mājiņām 



 

(I Bērza) 

 Zum,Zum,Zum,Zum, 

Pār ziediem lidoju; 

Zum, zum, zum, zum, 

Es čakli strādāju  

(B.Brice) 

 

Zirneklītis tīklu auda 

No smildziņas uz smildziņu. 

Piesargies , mušu māte, 

Tev bērniņi jāsaudzē 

(Latv.t.dz.) 

 

 

 Varbūt Tu vari uzrakstīt? 

BITE,MĀRĪTE, SKUDRA, TAURENIS 

 

 Zilbju lasīšanas treniņam, nosūtītais dokuments , kurā ir zilbītes, Šajā nedēļā  lasīt tās, kas sākas ar burtiem D un C 

 

  



 

2. Matemātikas mācību  joma 
 Vai vari saskaitīt?  

(Peļu matemātikas materiāls 7,8,9 darba lapas) 

*Atzīmēju, ka šajā materiālā devītnieka rakstība ir norādīta nepareizi, pievērsiet uzmanību, devītnieku raksta no lejas. 

*Tā kā daži ir izpildījuši vairāk lapas no šī dokumenta, tad turpiniet to pildīt pec saviem ieskatiem. 

 

 Salīdzini!  

/Pievienotais douments nr. 2 /  

Mācīties darot, Brīviņš, Salīdzini  1, 2, 3, 4 darba lapa 

*Nostipriniet bērniem prasmes salīdzināt, izliekot šos uzdevumus no priekšmetiem vai dabas materiāliem 

* Ierosiniet pie uzdevuma uzrakstīt arī ciparu, kas atbilst konkrētajam skaitam 

3. Dabaszinātņu mācību joma 

 Mazā pētnieka ceļojums 2 

(Pielikums nr 1.) 

 Tauriņa dzīves cikls 

/Pievienotais dokuments nr 3. /  

Mācoties darot. Brīviņš. Tauriņa dzīves cikls. 

Izpētiet kopā  Tauriņa dzīves ciklu, izgriez dotos piemērus un vingrinies atcerēties, kā izaug un attīstās tauriņš 

4. Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā  

(Pielikums nr2.) 

Izveido kukainīti pats! 
 Bitīte no kinderolas trauciņa   

 Mārīte no aplikācijas papīra 

 Tauriņš no  makaroniem 

 Skudra no izlietotā olu trauciņa 



 

 Zirneklis no plastilīna 

5. Tehnoloģiju joma 
 Google play aplikācijā instalēta: Bērnus kukaiņu Jigsaw Puzzle  

*Atcerieties, ka viedtālruņi ir tikai papildinājums zināšanu apguvei, tāpēc kontrolējiet laiku, kuru bērni pavada tajos. 

6. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  Izkusties mūzikas pavadībā kā to dara kukainīši https://www.youtube.com/watch?v=yfSJfCKavCg  

 Vingro kopā ar bērnu, sākot ar 0.40 min https://www.youtube.com/watch?v=Lh2QQ2A9EVs 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yfSJfCKavCg
https://www.youtube.com/watch?v=Lh2QQ2A9EVs


 

1. Pielikums 

Mazā pētnieka ceļojums 2 

Pastaigu laikā sameklē izpētīt var arī atrastajos attēlos 

Ko? Atradu un izpētīju Spārni (Atzīmē IR, 
NAV) 

Kādās krāsās? Cik ir kāju? Pārvietošanās 

 Attēlā Dabā    Lido Rāpo 

Bite  

       

Tauriņš

 

       

Zirneklis 

 

       

Mārīte 

 

       

Skudra

 

       

 



 

2. Pielikums 

Uztaisi kukainīti pats ! 

  



 

                                   



 

  



 

 

 


