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Ieteikumi vecākiem attālinātā mācību procesa realizēšanai 

Tēma: “Mana ģimene” 

Tā kā saule ābeļziedam 

Esiet savam bērnam klāt, 

Lai no jūsu mīlestības 

Viņš var mūžu darināt! 

(K. Apškrūma) 

 

1. Izvēlieties dzejoli (skatīt pielikumā) un izlasiet bērnam. Parunājiet par jūsu 

ģimeni. Pajautājiet bērnam: 

 Ar ko tu dzīvo? 

 Cik cilvēku ir tavā ģimenē? 

 Nosauc visus ģimenes locekļus. 

 Kas ir visvecākais ģimenes loceklis? 

 Kas ir visjaunākais? 

 Piedāvājiet nosaukt katra ģimenes locekļa vārdu, uzvārdu, mājas 

adresi, ar ko nodarbojas, vecāku profesiju, darba vietu. 

 

2. Turpiniet apgūt bērna vārda rakstīšanu ( ja bērns jau to raksta, piedāvājiet 

apgūt citus bērnam svarīgus vārdus: mamma, tētis, māsas un brāļa vārdu, 

omītes un vectēva vārdu u.c.). 

 

3. Apskatiet kopā ar bērnu savas bērnības foto. Izrunājiet, kas jums patika 

visvairāk, kad jūs bijāt maziņi. Kādi jums bija pienākumi ģimenē. Apspriediet 

kopā ar ģimeni bērna pienākumus.  

 

 

4. Izrunājiet ar bērnu jūsu ģimenes dienas kārtību. Atkārtojiet diennakts daļas: 

rīts, diena, vakars, nakts. Precizējiet, ko katrā dienas daļā jūs darāt. 

Vizualizējiet (zīmējuma vai kolāžas veidā) savu dienas režīmu.  

 

5. Piedāvājiet katram ģimenes loceklim izveidot sevi no plastilīna, sāļās mīklas 

(skatīt pielikuma), smilšu mīklas, plastika vai cita materiāla pēc jūsu izvēles, 

un izveidot kompozīciju “Mūsu draudzīgā ģimene”. 

 

 

6. No dažādas faktūras materiāliem (papīra, auduma, dzijas, ādas, kartona, dabas 

materiāla utt.) izveidojiet kolāžu “Manas ģimenes portrets”. Nostipriniet bērna 

prasmi griezt ar šķērēm. 

7. No celtniecības materiāla (LEGO kluči, klucīši, kastes vai visa cita, kas ir 

pieejams) uzcelt “Māja/istaba, kurā es dzīvoju”. 



 

8. Pastaigas laikā esiet vērīgi un pameklējiet “mīlestības” vai “ģimenes” kokus, 

kuri ir saauguši kopā. Paspēlējiet, kurš vairāk nosauks pavasara pazīmes. 

Aktivizējiet bērna uzmanību, vērīgumu, bagātiniet vārda krājumu ar jauniem 

vārdiem. Neaizmirstiet par fiziskām aktivitātēm. 

 

9. Noskaidrojiet, pēc kā bērns ir noilgojies visvairāk. Palīdziet sazināties ar 

draugu ar Skype vai WhatsApp palīdzību. Pirms tam atgādiniet par 

komunikācijas kultūru (neaizmirstam sasveicināties un atvadīties, pajautāt, kā 

klājas draugam mājās, ko dara utt.). Palīdziet bērnam veidot dialogu. “Pastāsti 

draugam, kā pavadi savu dienu”. 

 

10. Izveidojiet savu foto dienasgrāmatu un sūtiet to uz vitahlebnikova@inbox.lv . 

 

 

Pacietības, mīlestības  un veselības visiem! 

 

 

Pielikums 

 

Dzejoļi par ģimeni 

На фотографию смотрю 

И с гордостью вам говорю: 

«Знакомьтесь, вот моя семья. 

Здесь папа, мама, кот и я. 

Без них прожить никак нельзя, 

Моя семья-мои друзья!» 

 

Семья – это важно, 

Семья – это круто, 

В семье однозначно 

Ты нужен кому-то. 

Всегда береги и цени 

Что имеешь. 

Ведь если сломаешь – 

Потом уж не склеишь. 
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Раз, два, три, четыре, 

Кто живет у нас в квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестрёнка, 

Кошка Мурка, два котёнка 

Мой сверчок, щенок и я 

Вот и вся моя семья. 

 

Семья – это МЫ. Семья – это я, 

Семья – это папа и мама моя, 

Семья – это Павлик — братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой, 

Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья – и сестрёнки мои озорные, 

Семья – это крёстный, и тёти, и дяди, 

Семья – это ёлка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, 

Семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом! 

 

Я теперь все цифры знаю, 

Дома всех пересчитаю. 

Рыжий кот живет у нас, 

Кот ленивый – это раз. 

Я считаю без ошибки, 

Два – в аквариуме рыбка. 

Три – любимая бабуля 

Вяжет варежки на стуле. 

Папа ходит по квартире, 

Будет он у нас – четыре. 

Ну а мама – это пять, 

Как её не посчитать? 

Кто поёт нам песни звонко? 

Шесть – считаю я сестрёнку. 

Дед с газетой – это семь, 

В кресле он уснул совсем. 

Мы с сестрой собаку просим. 

Если купят – будет восемь. 

Ну а девять – это я, 

Вот и вся моя семья. 



 

Sāļo mīklu recepte 

Sāļo mīklu var izmantot plastilīna vietā. Mazulis to drīkst pagaršot un ar šo masu ir 

viegli veidot figūriņas. Kamēr mīkla ir mīksta, tā ir plastiska. Tāpat kā no plastilīna, 

no sāļās mīklas var pagatavot jebkādas sarežģītības darbiņus, attiecīgi - iesaistīties var 

praktiski jebkura vecuma bērni. 

 300 gr miltu, 

 300 gr sāls, 

 1 glāze ūdens 

 3 ēdamkarotes eļļas 

  

Sāli izkausē siltā ūdenī, pievieno augu eļļu (vislabāk olīvu) un tad pakāpeniski 

pievieno miltus. Visu sajauc.  Mīkla vienmēr izdodas ideāla!  

https://maminuklubs.lv/mazulis/20120827-padoms-21-darbojamies-ar-salo-miklu/ 

 

 

Fizisko aktivitāšu ieteikumi  

Idejas fiziskām aktivitātēm: 

 spēles ar dažāda lieluma bumbiņām;  

 staigāt ar basām kājām pa dažāda veida virsmām – zāle, paklājs, 

smiltis; 

 spēlēšanās ar balonu;  

 spēlēšanās ar ziepju burbuļiem – skriet tiem pakaļ un ”spridzināt”;  

 aktīvu spēļu spēlēšana, piemēram, paslēpes, šķēršļu pārvarēšanas 

spēles, skriešanas – ķeršanas spēles, augstāk par zemi un citas šāda 

veida spēles;  

 braukšana ar riteni, dejošana; 

  pastaigas;  

 aktivitātes mūzikas pavadījumā;  

 pārģērbšanās un lomu spēles. 

 Der atcerēties!  

 vislabāk izvēlēties tādas rotaļlietas, spēles un aktivitātes, kas palīdz attīstīt 

dažādas kustības, prasmes un iemaņas, piemēram, skriešanas, mešanas un 

ķeršanas prasmes;  
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 kad vien iespējamas, aktivitātes iesaistīties visai ģimenei – pastaigas dabā, 

izbrauciens ar velosipēdiem ir labs veids, kā ģimenei kopīgi pavadīt brīvo 

laiku; 

  cik vien iespējams pavadīt laiku svaigā gaisā; 

  iedrošināt bērnus būt neatkarīgiem un izpētīt pasauli, kas atrodas ap tiem, 

vienlaikus atceroties par drošu vidi, kurā atrodas bērns!  

Aktīva spēlēšanās ir labākais veids, kā maziem bērniem būt fiziski aktīviem! 

https://spkc.gov.lv/upload/Veicin%C4%81%C5%A1ana/Fiziskas%20aktivitates/fizisk

o_aktivitu_ieteikumi_latvijas_iedzvotjiem.pdf 
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