
Maijs-Mēs esam ģimene!  

 Dabaszinātņu joma: Kam tu esi līdzīgs? Vai vari atrast fotogrāfijas, 

kurās tētis, mamma, oma un opis ir tavā vecumā? Salīdzini, kam tu 

esi līdzīgs? Vai tici, ka viņi ir bijuši bērni? Izseko, kā esi TU 

izmainījies fotogrāfijās šo sešu gadu laikā?   

    

VECTĒVS ESOT BIJIS MAZS, KLAUSĪJIES PAT PASAKAS  

UN PA ĀRU SKRĒJIS BASS…TUR JAU KAĶIM JĀSMEJAS!  

                                                                                        J. Osmanis.   

                   

 Sociāla un pilsoniskā joma: Noskaidro kādi mīļvārdiņi bijuši 

mammai, tētim, omai un opim ģimenē? Kā tevi mīļi sauc? Uzraksti! 

Ko vēlas mamma un ko tētis? Kas viņiem sagādā prieku? Kas 

apbēdina? Kad jūtas vislabāk? Kad jūtas noguruši? Vai jūtas jāslēpj 

ģimenē? Vai izjūtas atspoģuļojas mūsu sejās?  Runāsim, 

uzklausīsim, uzslavēsim, palīdzēsim un mīlēsim viens otru ģimenē.   

  

MĀMIŅA MĪĻA UN TĒTIS MĪĻŠ, UN ES PATI TĀDA PATI.  

MĀMIŅA ČAKLA UN TETIS ČAKLS, UN ES PATS TĀDS PATS.   

MAMIŅU SLAVĒ UN TĒTI SLAVĒ, UN MĒS TĀDI PAŠI -SLAVĒJAMI.  

                                                                                          A.Karlisone.   

 

 

 Valoda: Izlasi zilbi un savieno zilbes vārdā.                                          

Ievieto, ieraksti patskani, izlasi skaļi rindiņu. Izlasi- nolasi 

izteiksmīgi  Latviešu Tautas dziesmas. Kura L. T. dziesma tev patīk 

labāk,  iemācies to no galvas!  Tu to vari! Pielikumā darba lapas.    

  https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6,     

  Piemēram Spēle “Atrodi vārdu!” un citas attīstošās spēles  

 

 Matemātika: Praktiski pārbaudi, vai skaitlis ir pāra vai nepāra(ar 

cimdiem, zeķēm), paraugs “Skaitļi un pirkstiņdarbi” 32.lpp..          

Savieno skaitļus pareizā secībā.                                                  



Aprēķini summu vai starpību, katram rezultātam-ciparam atbilst 

krāsa.  Pielikumā darba lapas.    

https://cirkulis.lv/matematika        

 

 Veselība: Vai atceries astoņus soļus, kā mazgāt rokas? Paskaties- 

Youtube - “Ziepju Burbulīte un Negantais mikrobs” raidījumā Kas 

te? Es te!   

   

 Mākslas darbnīca: Uzzīmē vai aplicē emociju sejiņas un atdarini 

tās!  

Uz grīdas no lego, kociņiem, pupām saliec ciltskoku-ģimenes koku. 

Liekot citu pie citas(a), veido stumbru, tad zarus. Var pielikt 

fotogrāfijas vai uzrakstīt vārdus, arī mīļvārdiņus. Ar ko sāksi , ar 

sevi?  

Veido no plastilīna  cilvēku figūras kustībā “Ko mums patīk darīt”?    

 Loki un veic pētniecisko darbību, piemēram, nosaki zīmēšanas 

papīra, follija un cepamā papīra īpašības! Izloki krūzīti pēc parauga 

“Skaitļi un pirkstiņdarbi” 70.lpp. Uzdevums- Ielej ūdeni, kas notiek 

ar krūzītēm, no kuras var padzerties un kuras neizšķīst?   

Nemet ārā palikušo vienu cimdiņu, cimdu pāris vairs  nav, bet vari 

izgatavot dāvaniņu vai mīļmantiņu-zivtiņas, zaķus un putnus un  

uzdāvināt mammai vai omai.                                      

https://tavaklade.lv/rotallietas-no-veciem-cimdiem. 

  

Darba burtnīcas. 

 2.nedēļa. BURTI: Burtnīcā ieraksti mīļvārdiņus.                                                                     

SKAITĻI UN PIRKSTIŅDARBI: 71.lpp., 32.lpp.   

 

Jūs esat tādi malači!                                                                       

Paldies par darbiņiem un bildēm.                     

Audz.Sandra. 



  

      

 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                             

                                                             


