
 

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes 

 

Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās. 

Izstrādāti, pamatojoties uz: 

• Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai vadlīnijam. 

• https://www.skola2030.lv Pirmsskolēna mācīšanās attālināti mājās ieteikumiem. 

 

Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. 

• Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās:  

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be 

• Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās: Solvitas Lazdiņas ieteikumi: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas 

 

• Ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālinātu mācību procesu: 

Ieteikumus vecākiem varat lejuplādēt PDF formātā šeit. 

• Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot 

rīta cēlienu no plkst. 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam. Zemāk dots pirmās nedēļas – no 23. līdz 27. martam – raidījumu laika 

plānojums. Arī nākamo nedēļu programma tiek veidota pēc līdzīga principa –  no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad 

vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni.  

            LTV7 programmas plānojums 

           6.30–8.26 (izņemot pirmdienu, kad garums ir 6.30–8.49) PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNI 

           Eiropas izglītojošās animācijas filmas “Rūcīšu skola”, “Pelēns Tips”, “Bings” un LTV oriģinālraidījums “Kas te? Es te!” 

           https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te 

 

        

https://www.skola2030.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Attālināta_mācīšanās_vecākiem_final.pdf
https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te


       Mēneša temats:“Pavasara stāsti”  

 

          Nedēļas temats:“Ceļam un būvējam”  

 

          Periods: 27.04.2020-01.05.2020 

 

Sasniedzamais rezultāts (ko bērns pratīs): bērni līdz 3 gadu vecumam: praktiski darbojoties, savieno atšķirīgus elementus un novēro rezultātu. 4 gadus veci 

bērni: izpēta dažādus elementus, izmēģina dažādus to savienošanas veidus. 5 un 6 gadus veci bērni: izvēlas atšķirīgus materiālus un tos radoši savieno, lai 

īstenotu savu ideju. 

 

Uzdevums: Izveidot, iekārtot un uzlabot māju, kur pašam rotaļāties, pastāstīt par māju un tās būvniecības procesu. 

 

Nepieciešamie materiāli: vieta mājas būvēšanai (tā, lai bērns tajā var rotaļāties), materiāli mājas būvēšanai (segas, palagi/auduma gabali, spilveni/pufi, galdi, 

krēsli, lakati/šalles, knaģi, lentas, tukšas kastes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bērna darbības temata izziņai Ko bērns mācās Pieaugušo atbalsts 

Mājas veidošana: 

● izveido māju pats sev (māju mājā vai 

dzīvoklī), kurā paslēpties un kurā 

rotaļāties; 

● iekārto paša izveidoto māju un tajā 

rotaļājas; 

● uzlabo un pārveido māju atbilstoši rotaļas 

vajadzībām; 

● vairāki bērni kopā sadarbojas, meklē 

visiem pieņemamus risinājumus, vienojas, 

rod kompromisus (sadarbības caurviju 

prasme);; 

● stāsta par savu izveidoto māju, atbild uz 

pieaugušā jautājumiem, nosaucot 

izmantotos priekšmetus, mājas daļas 

(sienas, grīda, griesti, durvis u.c.), stāstot 

par to, kā uzbūvēja māju un ko tajā var 

darīt. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● piedalīties pieaugušā ierosinātās 

aktivitātēs, veikt darbības patstāvīgi vai 

kopā ar citiem (sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, turpmāk m.j.); 

● radīt konstrukciju, savietojot 

vienkāršus telpiskus objektus 

(tehnoloģiju m.j.); 

● nosaukt pazīstamus priekšmetus un 

darbības, ko veic pats (valodu m.j.); 

● prakstiskā darbībā atšķirt jēdzienus uz, 

zem, pie, aiz (matemātikas m.j.). 
4 un 5 gadus veci bērni: 

● veikt patstāvīgi izvēlētu vai piedāvātu 

darbību, darboties patstāvīgi, pārī vai 

nelielā grupā (sociālā un pilsoniskā m.j.); 

● izvēlēties materiālus savas ieceres 

īstenošanai (tehnoloģiju m.j.); 

● pārvietot priekšmetus pēc paša vai 

pieaugušā izvirzītiem noteikumiem - 

stumt, vilkt, celt (veselības un fiziskās 

aktivitātes m.j.); 

● radīt telpisku konstrukciju, kombinējot 

dažādus materiālus un to sastiprināšanas 

paņēmienus (tehnoloģiju m.j.); 

● stāstīt par paveikto, saskaņojot vārdus 

teikumā (valodu m.j.); 

● nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus 

● Jaunākiem bērniem piedāvā segas, 

lakatus, spilvenus un palīdz atrast vietu, 

kur iekārtot māju tā, lai jaunā “māja” 

būtu droša, piemēram, zem galda, skapī, 

aiz dīvāna. 

● Ar vecākiem bērniem vienojas, kur 

drīkst un kur nevajadzētu būvēt māju, 

kurus priekšmetus un mājās atrodamos 

materiālus drīkt izmantot. 

● Ja ģimenē ir vairāki bērni, atbalsta gan 

kopīgas mājas, gan atsevišķu māju 

veidošanu. 

● Jautā, aicina bērnu stāstīt par izveidoto 

māju, salīdzināt to ar citām sev zināmām 

mājām vai dzīvokļiem. 

● Rosina bērnu papildināt izveidoto māju ar 

jauniem elementiem, piemēram, izveidot 

vairākas istabas, logus. 

● Rosina iekārtot māju tā, lai tajā var 

rotaļāties, piemēram, nolikt grāmatas 

lasīšanai, iekārtot lellei gultu, 

iekārtot ‘’galdu’’ ēšanai. 

● Ja iespējams, nedēļas laikā fotografē, kā 

top māja, kā izmainās tās iekārtojums un 

izmanto fotogrāfijas, lai bērns varētu 

vieglāk atcerēties un izvērtēt savu 

mācīšanos. 



 

 (matemātikas m.j.). 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● novērtēt paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu 

darbību (sociālā un pilsoniskā m.j.); 

● izvēlēties materiālus savas ieceres 

īstenošanai, tos pārbaudīt prakstiskā 

darbībā un nepieciešamības gadījumā 

mainīt (tehnoloģiju m.j.); 

● pārvietot priekšmetus sev un citiem drošā 

veidā - stumt, vilkt, celt (veselības un 

fiziskās aktivitātes m.j.); 

● savienot detaļas un iegūt sev vēlamo 

konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai 

paša izvēlētajiem materiāliem (tehnoloģiju 

m.j.); 

● nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa 

labi, pa kreisi (matemātikas m.j.); 

● saprotami un secīgi stāstīt par paveikto, arī 

par savām emocijām un rīcību . 

 

Mājas noformēšana un/vai attēlošana: 

● ja bērns savu māju izveido lielā kartona 

kastē, piemēram, datora, ledusskapja, 

televizora cita liela sadzīves priekšmeta 

iepakojumā, kasti nokrāso ar guaša krāsām 

vai aplīmē ar krāsainiem papīra gabaliem, 

vecām tapetēm, avīzēm, žurnālu lapām; 

● vecākie bērni zīmē, glezno vai aplicē 

savas ģimenes (draugu, vecvecāku) māju 

vai dzīvokli, pašu izveidoto māju; 

● izdomā un pieliek mājas nosaukumu, savu 

vārdu vai ielas nosaukumu un mājas 

numuru. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● izmantot līnijas, laukumus, formas un 

krāsas radošajā darbībā (kultūras 

izpratnes un pašizpausems mākslā m.j.); 

● izmantot mākslinieciskajā darbībā dažādus 

materiālus un tehniskos paņēmienus 

(kultūras izpratnes un pašizpausems 

mākslā m.j.); 

● veidot rakstāmpiederumu satvērienu 

(tehnoloģiju m.j.). 
4 un 5 gadus veci bērni: 

● variēt līnijas, krāsas, tekstūras, formas un 

laukumus radošajā darbībā (kultūras 

izpratnes un pašizpausmes mākslā m.j.); 

● mākslinieciskajā darbībā eksperimentēt ar 

dažādiem materiāliem un tehniskajiem 

paņēmieniem (kultūras izpratnes un 

● Piedāvā bērnam mājās pieejamos mākslas 

materiālus (krāsas, papīrus, līmi utml) 

kartona mājas/sienas noformēšanai. 

● Palīdz bērnam apgūt jaunas zināšanas un 

veidot izpratni par māju nosaukumiem, 

ielu nosaukumiem un māju numuriem. 

Pārrunā, ka ielu nosaukumi ir māju numuri 

ir pilsētās, bet māju nosaukumi laukos. 

Vecākiem bērniem palīdz saprast, kā 

atšķirt pāra un nepāra skatļus (ielu vienā 

pusē pāra, otrā nepāra skaitļi māju 

numuros). 

● Vecāks Google attēlu meklētājā ieraksta 

“māju nosaukumi” vai “māju zīmes” un 

kopā ar bērnu izpēta redzamos attēlus. 

Pārrunā, kuras zīmes bērnam patīk, kādēļ 

un kā bērns varētu izgatavot skaistu 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

 pašizpausmes mākslā m.j.); 

● pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus 

(tehnoloģiju m.j.); 

● izvēlēties atbilstošu ciparu (1 - 5) mājas 

numuram (matemātikas m.j.); 

● rakstīt atsevišķus burtus un/ vai ciparus uz 

bezlīniju lapas (valodu un matemātikas 

m.j.) 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● zīmēt, gleznot, radīt kolāžu, mērķtiecīgi 

variēt un kombinēt krāsas, līnijas, 

laukumus, tekstūras dažādos formātos un 

ritmos (kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā m.j.); 

● mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi 

eksperimentēt ar paša izvēlētiem 

materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem 

(kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā m.j.); 

● turēt un pareizā satvērienā lietot 

rakstāmpiederumus (tehnoloģiju m.j.); 

● rakstīt burtus un ciparus uz bezlīniju lapas 

(valodu un matemātikas m.j.). 

nosaukumu savai mājai no pieejamajiem 

materiāliem (papīra, kartona). 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

 

 

Bērni mājās sanākuši... 

Bērni mājās sanākuši, durvis ciet aizslēguši! (skaitot pantiņu, saliek kopā abu roku īkšķus, rādītājpirkstus, vidējos pirkstus, zeltnesi un mazos pirkstiņus, beigās 

sasit  plaukstas.) 

Bērni mājās sanākuši, durvis ciet aizslēguši!(tāpat, tikai klusāk) 

Bērni mājās sanākuši, durvis ciet aizslēguši!(tāpat, tikai čukstus) 

 

 

Мы ногами топ, топ  

Мы руками хлоп, хлоп  

Мы глазами миг, миг  

Мы плечами чик, чик  

Раз сюда, два сюда  

(повороты туловища вправо и влево)  

Повернись вокруг себя  

Раз присели, два привстали  

Сели, встали, сели, встали  

Словно ванькой-встанькой стали  

А потом пустились вскачь  

(бег по кругу)  

Будто мой упругий мяч  

Раз, два, раз, два  

(упражнение на восстановление дыхания)  

Вот и кончилась игра. 
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 

 

 

27.04.2020. 

• Klausies dziesmiņu un dziedi līdzi. https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc 

 

• Eksperiments 

 

Maza, ātra aktiviāte lietainam laikam. Nepieciešams –  

Trauciņš 

savākts lietusūdens (mēs uz nakti ārā atstājām tīru, tukšu trauciņu)  

Divi kafijas filtri 

Divas pudeles ar nogrieztu augšpusi 

Divas gumijas, ar ko nofiksēt kafijas filtrus pudelē 

Kausiņš 

Eksperimenta mērķis – pārbaudīt vai peļķes ūdens tiešam ir netīrāks par parastu lietusūdeni. (Lēnam mācu,ka eksperimentiem ir nepieciešama hipotēze, kuru tad 

pierāda vai apgāž).  

Pēc tam cauri vienam filtram lej no peļķes savāktu ūdeni, un otram filtram lej cauri lietus ūdeni,kurš savākts tīrā trauciņā. 

Vēro, izdara secinājumus. 

       
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc
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28.04.2020. 

 

• Noklausies stāstu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kada-krasa-ir-sirsnina-2 

 

• Teātris, jeb tēlošana: 

Iztēlojies un parādi teātri vecākiem, ko cilvēks dara no rīta, vēlāk iztēlojies un parādi ko cilvēks dara dienas vidū, pēc tam iztēlojies un parādi ko cilvēks dara 

vakarā un ko cilvēks dara naktī.  

Mēģini iemācīties, atšķirt un iegaumēt sekojošus vārdus – rīts, dienas vidus, pēcpusdiena, vakars, nakts. 

29.04.2020. 

• Attīsti valodiņu. Klausies, dziedi līdzi un turpini mācīties skaitām pantiņus. https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA 

 

• Attīsti motoriku: Sagriez smalkas papīra loksnes, ieieto starp tām mazas spēļmantiņas un mēģini ‘’izglābt” tās. Izvelc ar pirkstiem, vai izmantojot paštaisītu 

pinceti. 

 
 

 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/kada-krasa-ir-sirsnina-2
https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA
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30.04.2020. 

• Noklausies stāstu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lieldienas  

 

• Attīsti smalko motoriku: Ja tev mājās ir plastelīns, izveido no tā lieldienu olas. 

 

 

 

01.05.2020. 

 

• Dubļu krāsas: 

Lai uztaisītu foršas dubļu krāsas būs nepieciešams trauciņi dubļu krāsām (mēs improvizējām ar to,kas ir pieejams) 

paši dubļi 

pārtikas krāsvielas (vai guaša) 

akvareļu lapas (vai dēlis) 

otas 

trauku mazgājamais līdzeklis (šo var izmantot,lai dubļu krāsa klājas gludāk, vienmērīgāk, bet mēs padomājām par tārpiņiem, un NEIZMANTOJĀM) 

    
 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lieldienas
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Materiāli mūzikas skolotājas: 

 

 

https://youtu.be/_n-ImiEAoow 

 

 

https://youtu.be/v57mjHeV7KE 

 

https://youtu.be/_n-ImiEAoow
https://youtu.be/v57mjHeV7KE
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai: 

 

На стройке. Сказка для малышей. 

 

     На городскую стройку привезли два башенных крана: большой с длинной стрелой и маленький с коротенькой стрелкой. Оба крана взялись за работу – 

начали помогать строителям строить дома – высокие и не очень.  

Конечно же, большой кран был сильнее маленького и быстрее поднимал грузы. Маленький кран смотрел на него с восхищением. Он немного трусил, 

потому что это была его первая стройка. Но ему тоже ужасно хотелось быть большим и сильным башенным краном. 

А большой кран совсем не задавался. Он рассказывал маленькому крану о том, что он видит вокруг себя и учил его работать также хорошо, как он сам. 

– Вот построим стены в домах, а затем будем накрывать их крышами, – говорил он. 

Конечно же, большой кран был опытнее маленького, он уже построил много домов. Потому малыш внимательно слушал своего старшего друга и делал все 

так, как тот ему советовал. 

– Тащи эти плиты вон на тот этаж, туда, где их ждут строители! – командовал большой кран. 

Малыш натуживался и тихонько поднимал плиты, а потом опускал их к тому месту, где стояли два строителя. Строители освобождали плиты от крепких 

канатов, и кран поворачивал свою стрелку к складу на земле. А там уже другие рабочие прикрепляли к его стреле новые плиты. 

Постепенно маленький башенный кран научился работать так же хорошо, как и его друг. А когда на домах заблестели новенькие яркие крыши, строители 

поблагодарили башенные краны за помощь в работе: 

– Если б не вы, – сказали они, – мы б никогда не построили эти дома. 

Оба крана – и большой и маленький – улыбнулись и из скромности чуть опустили свои стрелки. Конечно же, они были очень рады такой похвале.  

После этой стройки маленький кран перестал трусить. Он стал самостоятельнее и опытнее, а потому и смелее. А вскоре оба крана повезли на следующую 

стройку. Ведь в городе еще нужно было построить  много домов. 

 

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И неважно, что пока 

Этот домик из песка! 

 

Rainis. Viens, divi, trīs 

Viens, divi, trīs – 

Viens tāds īss; 

Viens tāds pagars, 

Tas tas vagars – 

Nāk ar koku, 
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Sit pa roku – 

Bēdz! 

 

Šis pirkstiņš... 

Šis pirkstiņš - vectētiņš, (noliec īkšķi)  

Šis - vecmāmiņa, (noliec rādītājpirkstu) 

Šis lielais - tētis, (noliec vidējo pirkstu)  

Šis - māmiņa, (noliec zeltnesi)  

Bet šis, tas maziņais? (pieliec mazo pirkstiņu) 

Tas jau tas labiņais! (samīļo un sabučo rociņu vai visu bērniņu)  



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Eksperimenti: 

 

Ceļojošais ūdens 

  

Nepieciešams: 

• ūdens 

• pārtikas krāsas 

• trīs caurspīdīgi trauki 

• papīra dvielis 

Sagatavošanās: 

1. Divos traukos ielej ūdeni un pievieno atšķirīgas pārtikas krāsas. 

2. Papīra dvieli sadala uz pusēm un gareniski saloka šaurākās sloksnēs. 

3. Sagatavotās papīra sloksnes vienu galu iemērc traukā ar ūdeni un otru ievieto tukšajā traukā. 

Rezultāts: ūdens no pilnajiem traukiem pārceļo uz tukšo, līdz ūdens līmenis traukos ir vienāds. 

Kāpēc tā notiek? Pievilkšanās spēks starp ūdens un papīra dvieļa daļiņām ir lielāks nekā ūdens daļiņu starpā. Ūdens daļiņas iekļūst mazajās spraudziņās starp papīra 

dvieļa šķiedrām un tādā veidā izplatās pa visu papīra dvieli. Līdzīgs process notiek augos, kad šķidrums ceļo no auga saknēm līdz pārējām auga daļām. 

Šo eksperimentu vislabāk uzsākt dienas pirmajā pusē, jo nepieciešamas dažas stundas, lai ūdens pārceļotu no pilnā trauka tukšajā. 
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Kailā ola 

Nepieciešams: 

• ola 

• etiķis 

• stikla trauks 

Sagatavošanās: Traukā ieliek olu un tai uzlej tik daudz etiķa, lai ola būtu pilnīgi iegremdēta. 

Rezultāts: etiķa iedarbībā ola zaudē čaumalu. 

https://i2.wp.com/endijs.com/wp-content/uploads/2015/02/udens1.jpg?ssl=1
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Kāpēc tā notiek? Olas čaumala galvenokārt sastāv no kalcija karbonāta. Saskarsmē ar etiķi notiek ķīmiska reakcija, kas izšķīdina čaumalu, radot ogļskābo gāzi, kas 

reakcija laikā redzama kā sīki burbulīši uz olas virsmas. Pati ola paliek neskarta un to satur plāna membrāna, kas atrodas zem čaumalas. 

Ja kailo olu ieliek traukā ar ūdeni, var novērot, ka olas izmērs palielinās, jo tā caur membrānu uzsūc kādu daļu ūdens. Lai apstiprinātu šo novērojumu, ūdenim var 

pievienot pārtikas krāsu. 

Pretēju efektu var panākt, ja olu ievieto traukā ar koncentrētu sīrupu – daļa ūdens no olas pārceļo sīrupā un ola saraujas. 

 

 

https://i0.wp.com/endijs.com/wp-content/uploads/2015/02/ola1.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/endijs.com/wp-content/uploads/2015/02/ola2.jpg?ssl=1
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https://i0.wp.com/endijs.com/wp-content/uploads/2015/02/ola3.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/endijs.com/wp-content/uploads/2015/02/ola4.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/endijs.com/wp-content/uploads/2015/02/ola5.jpg?ssl=1
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Idejas laika pavadīšanai: 

 

 

 

 

 

 

Saceriet stāstus un pasakas. 

 

Uzjautrinoša un radoša nodarbe visai ģimeni būs arī pasaku un stāstu sacerēšana. Varat stāstīt viens pēc otra, papildinot iepriekš teikto. Vai arī stāstīt pa sērijām vienu 

stāstu, kur katru reizi cits ģimenes loceklis pārņem stafeti. Bērniem pa brīvo laiku var būt uzdevums uzzīmēt šos notikumus. Beigās varēsiet tos salikt vienā mapītē, 

tas būs jūsu ģimenes radīts stāsts vai pasaka. 

 

Nodibiniet grāmatu klubiņu. 

 

Skaidrs, ka grāmatu lasīšana ir noderīga nodarbe, bet bērniem tā var saistīties arī ar garlaicību, tāpēc iesakām izveidot mājās īpašu grāmatu klubiņu ar sapulci vismaz 

reizi pāris dienās, lai pārrunāt to, ko katrs ir izlasījis, kas patika vislabāk, nolasītu kādu interesantu vietu savā grāmatā.  

Varat arī organizēt ikvakara lasīšanu, kuras laikā pēc kārtas katrs ģimenes loceklis lasa grāmatu citiem priekšā. Tādā veidā visi kopā būsiet izlasījuši grāmatu un 

varēsiet to apspriest. 

 

  Pastaigas laikā salasiet akmentiņus un pēc tam tos mājās nokrāsojiet, pārvēršot par dažādiem dzīvniekiem un kukaiņiem.  

  Iepazīstini bērnus ar savas bērnības mīļākajām multenēm – Izmeklētājs Caps, 38 papagaiļi u.c.  

  Iestudējiet savu mīļāko pasaku teātra izrādē!  

  Izgatavojiet dekorācijas Lieldienām.  

  Noslēp mājās dārgumu lādi un sagatavo bērnam lapiņu ar norādēm, kā to atrast.   

  Pildiet dažādas uzdevumu grāmatiņas ar zīmēšanas un līmēšanas uzdevumiem.  

  Iemācieties no galvas jaunu dzejolīti par pavasari.  

  Uzzīmējiet pavasari - izmantojiet gan mājās pieejamās krāsas, gan švammītes, savus pirkstiņus, lai darbiņš interesantāks. 
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Darba lapas: 
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