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Nedēļas plāns vecākiem ar bērniem mājas apstākļos 

Tēma: “Putni pavasarī’’ 

 SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ JOMA  

 Skolotājas nosūtītais video par šīs nedēļas tēmas noskaidrošanu, ieteikumi tabulas 

izveidei- laikapstākļu pētīšanai, dienas un datumu noskaidrošanai.  

 VALODAS JOMA 

 Klausīties audio ierakstu Latviešu tautas pasaku ‘’ Putni māca balodim ligzdu 

darīt’’  (WhatsApp audio ieraksts) 

 Priecāsimies dzirdēt ierakstītu Tavu atbildīti audio variantā (WhatsApp kopā ar 

vecākiem nospiežot pogu             ierakstīt tavu atbildīti)     

 

 Minēt mīlkiņas par šīs nedēļas tēmu. Rosināt bērniem pašiem izdomāt mīkliņas par 

putniem, pavasari. 

 Mazs, mazs vīriņš, raibi svārki mugurā.  

 Bez cirvja, bez zāģa būvēta mājiņa.  

 Kas divreiz piedzimst: pirmo reizi gludens un balts kā sniegs, otru reizi — vājš 

kājinieks. 

 Maza, maza sieviņa, pelēks lakats ap pleciem.  

 Tam ir garš knābis un patīk būvēt ligzdu uz staba. 

 Priecāsimies dzirdēt Tavu mīklu atminējumus, kā arī ja ir izdomāta kāda sava 

mīkliņa ierakstītu audio variantā (WhatsApp kopā ar vecākiem nospiežot pogu             

ierakstīt tavu atbildīti un mīkliņu)     

 

 Nostiprināt zināšanas un prasmes par zilbēm ar burtu/skaņu P. Mācāmies zilbes ar 

jauno burtu/ skaņu B (BA, BĀ,BE, BĒ, BI, BĪ, BU, BŪ) 

 Ļoti, ļoti vēlētos redzēt kā sanāk Jums likt kopā burtiņus, veidojot zilbes (iespēju 

robežās nofilmēt un nosūtūt video WhatsApp) 

 MATEMĀTIKAS JOMA 

 Orientēšanās plaknē  

 Pildīt izstrādātās darba lapas Word failā (pielikums Nr.1) 



 Nostiprināt prasmes izliekot dažādus materiālus (sadzīves, dabas materiālus u.c.) 

plaknē (galda virsmas, grīdas, asfalta ar krītiņu uzzīmētas plaknes robeža –

taisnstūris, papīra lapas u.c.)  

         P: Vecāki : ‘’Lūdzu noliec akmenīti lapas augšējā labajā stūrī, lūdzu spalviņu noliec 

lapas apakšējā kreisā stūrī…..lapas vidū….’’  

         P: Vecāki : ‘’ Kur atrodas kociņš? ‘’ Bērns: ‘’Lapas augšējā kreisā stūrī. ‘’ 

 DABASZINĀTŅU JOMA 

 Vēro katru dienu laikapstākļus un iezīmē to savā dabas kalendārā 

 Noskatīties, klausīties video materiālu  ‘’Putni pavasarī’’, ‘’Putni’’ ‘’Putnu balsis’’ 

 https://www.youtube.com/watch?v=xdB9sVnwwTY 

 https://www.youtube.com/watch?v=bEMRS-UNlw8 

 https://www.youtube.com/watch?v=YSr0UrBONNU&list=PLFyuTsCK2xm

4s4bfQyMlnbp8A8Eceyflk 

 https://www.youtube.com/watch?v=XZk7C2IhWBI 

 https://www.youtube.com/watch?v=sjEnvI5X3x0 

 Un citi video  

 Pastaigas, izbraukumu laikā censties saskatīt pazīstamos putnus (salīdzināt tos pēc krāsas, 

lieluma) P: Stārķis ir lielāks nekā balodis. Balodim ir pelēka ar baltu krāsu, bet stārķim balta ar 

melnu. (dzīvē vai video, grāmatās novērotais ) 

 Dabā no atrastiem materiāliem – zariņiem, lapiņām, sūnām izveidot putnu ligzdiņu 

 KULTŪRAS IZPRATNE UN PAŠIZPAUSME MĀKSLĀ 

 Brīva izvēle- radoši pašu izdomāti darbiņi par putniem izmantojot sev vēlamus 

materiālus 

 Zīmēt, krāsot, līmēt, veidot no plastilīna 

 Pielikums Nr.2 

 TEHNOLOĢIJAS JOMA 

 Skatās un klausās audzinātājas iesūtītos materiālus 

 Kopā ar vecākiem veic audio un video ierakstus  

 Stārķis (skatīties video) un izvēlēties , kuru darbiņu vēlies izdarī varbūt abus, vai 

izdomā savu variantu, kā izgatavot stārķi.  

 VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA 

 Pastaigas, riteņu braukšana svaigā gaisā 

 Vispārattīstošie vingrojumi  

 Skatoties youtube klipu, pildīt uzdevumus pēc parauga iespēju robežās (sporta 

apģērbā) 

https://www.youtube.com/watch?v=xdB9sVnwwTY
https://www.youtube.com/watch?v=bEMRS-UNlw8
https://www.youtube.com/watch?v=YSr0UrBONNU&list=PLFyuTsCK2xm4s4bfQyMlnbp8A8Eceyflk
https://www.youtube.com/watch?v=YSr0UrBONNU&list=PLFyuTsCK2xm4s4bfQyMlnbp8A8Eceyflk
https://www.youtube.com/watch?v=XZk7C2IhWBI
https://www.youtube.com/watch?v=sjEnvI5X3x0


https://www.youtube.com/watch?v=o8uTdn_zkok 

 Iespēju robežās nofotogrāfēt/ īsi nofilmēt, kā tiek veikti vingrojumi, iesūtīt 

WhatsApp 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o8uTdn_zkok


  

 


