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

 

         Mēneša temats: “Pavasara stāsti”  

          Nedēļas temats: “Ceļam un būvējam”  

          Periods: 04.05.2020-08.05.2020 

 

Sasniedzamais rezultāts: plāno, maina un pilnveido savu ideju, lai to izmantotu rotaļdarbībā. 

• Bērni līdz 3 gadu vecumam: rotaļājas kopā ar vecāko bāli/māsu vai pieaugušo. Reizēm gatavs mainīt savu darbību, darīt citādāk, sekojot 

pieaugušā ieteikumam.  

• 4 gadus veci bērni: Patstāvīgi izvēlas un veic sevi interesējošu darbību. Vēlas uzlabot savu sniegumu, meklē pieaugušā atbalstu un 

jaunas idejas.  

• 5 un 6 gadus veci bērni: paskaidro darba vai rotaļas secību, skaidro kādu rezultātu vēlas sasniegt. Stāsta par saviem sasniegumiem, 

apzinās savas grūtības, izvēlas, pie kā piestrādās.   

Uzdevums: Izveidot sabiedrisko (nevis dzīvojamo) ēku pēc savas izvēles, iekārtot to rotaļām, izgatavot darbībai šajā ēkā nepieciešamos 

papildmateriālus. .nedēļas beigās pārrunāt, kā izdevās būvēšana - kas bija viegli, kādas grūtības bija jāpārvar un kā tas izdevās, ko turpinās 

mācīties. 

Nepieciešamie materiāli: materiāli būvniecībai un sabiedrisko ēku iekārtošanai, rakstīšanai, griešanai, līmēšanai, fotografēšanai. 

 

Ziņa bērnam (ko bērns sapratīs): gan bērni, gan pieaugušie ēkas būvē atbilstoši to izmantošanas mērķiem. 

 

Rosiniet bērnu veidot cita veida ēkas (nevis dzīvojamās), piemēram kafejnīcu, frizētavu, veselības centru vai doktorātu, veikalu. Šajās ēkās 

bērns sāks spēlēt lomu rotaļas. Ja jūsu ģimenē ir viens bērns, esiet gatavi iesaistīties lomu rotaļās. Iesaistoties rotaļā, rosiniet bērnu izmantot 

papildus prasmes, piemēram, izveidot izkārtni pie frizētavas, ieviest pierakstu kladi, restorānam sagatavot ēdienkarti, izveidot pirkumu sarakstu, 

lai dotos uz veikalu, izgatavot cenu zīmes un naudu. 

 

 

https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te
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Bērna darbības temata izziņai Ko bērns mācās* Pieaugušo atbalsts 

Mājas veidošana un pārveidošana: 

● papildus savas mājas pārveidošanai 

un uzlabošanai vai arī tās vietā 

iekārto cita veida ēkas vai vietas, uz 

kurieni doties no savas mājas, 

piemēram, restorānu, frizētavu, 

ārsta kabinetu, veikalu, muzeju vai 

kādu citu sabiedrisku ēku; 

● vecākie bērni iekārto izveidoto 

sabiedrisko ēku/ vietu ar paša 

gatavotiem vai mājās sameklētiem 

papildmateriāliem, piemēram, 

tirdzniecības precēm, ārsta 

piederumiem; 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● vārdiski vai ar darbību vērsties pie 

citiem, lai izteiktu savu vajadzību 

(valodu m.j.); 

● darboties kopā ar citiem 

(sociālā un pilsoniskā m.j.). 

4 un 5 gadus veci bērni: 

● uzklausīt citus, iesaistīties sarunā 

(valodu m.j.); 

● iztēloties sev zināmās sabiedriskās 

vietas un profesijas (sociālā un 

pilsoniskā m.j.); 
● attēlot sev zināmus cilvēku 

paradumus 

● Pārrunā ar bērnu, ka šajā laikā 

nedrīkst doties tur, kur ir daudz citi 

cilvēki, tādēļ bērns var izveidot pašu 

mājā kādu no sabiedriskajām vietām, 

kuras var apmeklēt gan pats, gan citi 

ģimenes locekļi. 

● Jaunākiem bērniem ierosina un 

palīdz izveidot kādu no vietām, 

kuras ģimene pirms ārkārtas 

situācijas iestāšanās apmeklējusi. 

● Vecākiem bērniem jautā par vietām, 

kuras bērni gribētu apmeklēt vai 

kuras bērnam 

● vienatnē vai kopā ar citiem ģimenes 

locekļiem lomu spēlēs iztēlojas, ka 

strādā vai apmeklē izveidoto 

sabiedrisko vietu. 

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

● lietot runas intonācijas, paust 

emocijas atbilstoši izspēlētajai 

saziņas situācijai (valodu m.j.); 

● piedalīties sarunā, nepārtraucot 

runātāju (valodu m.j.); 

● stāstīt par sev zināmām sabiedriskām 

vietām un profesijām (sociālā un 

pilsoniskā); 

● nosaukt savas un citu emocijas  

patika apmeklēt pirms ārkārtas 

situācijas. 

● Piedalās lomu spēlēs kopā ar 

bērnu, piemēram, dodas 

iepirkties uz bērna veikalu, 

ļauj, lai bērns veido matu 

sakārtojumu frizētāvā. 

● Atbalsta ilgstošu (vairākas dienas, 

iespējams, pat nedēļu vai vairāk) 

bērna rotaļāšanos izveidotajā 

sabiedriskajā vietā, ierosina izveidot 

citu sabiedrisko vietu tad, ja bērnam 

zūd interese rotaļāties. 
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Refleksija, pārdomas par padarīto 

un par izaugsmes mērķiem 

● izskata savu ‘’arhitekta portfolio’’, 

fotogrāfijas vai darbu kolekciju un 

stāsta par to, kas vislabāk padevās 

būvējot ēkas; 

● stāsta par grūtībām un kopā ar 

pieaugušo domā, ko varētu 

darīt/vingrināt, lai nākamreiz 

veiktos labāk. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● apklust un pievēršas jautātājam 

(valodu m.j.); 

● atbild uz jautājumu ar darbību vai 

dažiem vārdiem (valodu m.j.). 

4 un 5 gadus veci bērni: 

● atbild uz jautājumiem, iesaistās 

sarunā (valodu m.j.); 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● stāsta par savu pieredzi, 

darbiem, tos izvērtē (valodu 

m.j.); 

● piedalās sarunā, izsaka domas 

(valodu m.j.) 

● Aicina bērnu izskatīt 4 nedēļās 

padarīto, uzzīmēto, nofotografēto, 

lai rosinātu pārdomāt veiksmes un 

izaicinājumus. 

● Atbalsta bērnu, konkrēti norādot 

uz to, kādu prasmi bērns jau labi 

apguvis, piemēram, ‘’Tev bija 

daudz ideju, kādas ēkas būvēt.’’ 

● Virza bērna refleksiju tā, lai izdotos 

saskatīt arī grūtības un kādu prasmi 

nepieciešams attīstīt, piemēram, 

‘’Es novēroju, ka tev reizēm 

pietrūka pacietība pabeigt savu 

ideju īstenot līdz galam - atceries to 

kafejnīcas jumtu! Nākamreiz 

atceries, ka tad, kad tu piekūsti vai 

tev apnīk, tu vari atpūsties, palasīt, 

parotaļāties ar kaut ko citu un pēc 

laika atgriezties pie iesāktā darba.’’ 

 

* Bērns turpina attīstīt pirmās un otrās nedēļas plānos nosauktās prasmes. Šajā plānā minētas prasmes, kuras bērns sāk pilnveidot 

iesaistoties šo nedēļu mācību darbībās. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 
Rīta rosmes dziesmiņa 

Sapnītis pašķīst - kā sapluinīts.. 

Veru actiņas - tāds sagumzīts, 

Mēnestiņs slēpjas - kā izrūnīts, 

Atkal, atkal - atvilcies rīts!! 

 

Katru rītu- un akurāt: 

Skrienu aiz stūra- pačurāt.. 

Gulētu ilgi - mīļuprāt, 

Pažēlo mani, vecomāt! 

 

Atveru muti, klabinu zobus, 

Taustu starp viņiem- patukšos robus, 

Izstaipu kājas - uz podiņu dodos, 

Kamdēļ no sapnīša- šorīt es modos? 

 

Katru rītu- un akurāt: 

Skrienu aiz stūra- pačurāt.. 

Gulētu ilgi - mīļuprāt, 

Pažēlo mani, vecomāt! 

 

Izaugšu liels - uz skoliņu došos, 

Dzīvi vadīšu rakstītos grožos. 

Bučošu meitenes - bruncīšos košos, 

Tētim un māmiņai - palepošos. 

 

Katru rītu- un akurāt: 

Skrienu aiz stūra- pačurāt.. 

Gulētu ilgi - mīļuprāt, 

Pažēlo mani, vecomāt! 
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PAVASARIS 

Man atvērās acis. 

Es redzēju 

Pavasari. 

Ne lapās, 

Ne pumpuros - 

Smaidos tavējos. 

Es jutu pavasari 

Ne zemē, ne gaisā - 

Tev acīs tas kavējās. 

 

Putns dziedāja skaļi, 

Nebaidījās. 

Sirds tam bij’ vaļā, 

Jūtas izlauzās. 

Tas bija pavasarī. 

Tas ir pavasarī. 
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Idejas radošai darbībai 

     



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

    



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Lasīšanai:    

Маша и медведь 

        Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. 

 

Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. 

 

— Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками! 

 

Дедушка с бабушкой отвечают: 

 

— Иди, только смотри от подружек не отставай, не то заблудишься. 

 

Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька — деревце за деревце, кустик за кустик — и ушла далеко-далеко от подружек. 

 

   Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. 

 

Ходила, ходила Машенька по лесу — совсем заблудилась. 

 

Пришла она в саму глушь, в саму чащу. Видит — стоит избушка. Постучала Машенька в дверь — не отвечают. Толкнула она дверь — дверь и открылась. 

 

Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. 

 

Села и думает: 

 

«Кто же здесь живет? Почему никого не видно?..» 

 

А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было: он по лесу ходил. 

 

Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. 

 

— Ага, — говорит, — теперь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. 

   Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. 

 

Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. 
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— А если уйдешь, — говорит, — все равно поймаю и тогда уж съем! 

 

Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти — не знает, спросить не у кого... 

 

Думала она, думала и придумала. 

 

Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: 

 

— Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню: я бабушке да дедушке гостинцев снесу. 

 

— Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу. 

 

А Машеньке того и надо! 

 

Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю: 

 

— Вот, смотри: я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни: короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на 

дубок влезу, за тобой следить буду! 

 

— Ладно, — отвечает медведь, — давай короб! 

 

Машенька говорит: 

 

— Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик! 

 

Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. 

 

Вернулся медведь, видит — короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. 

 

    Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, в овражки спускается, на пригорки поднимается. Шел-шел, устал и говорит: 

 

— Сяду на пенек, 

Съем пирожок! 

 

А Машенька из короба: 
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— Вижу, вижу! 

Не садись на пенек, 

Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

 

— Ишь какая глазастая, — говорит медведь, — все видит! 

 

Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел, остановился, сел и говорит: 

 

— Сяду на пенек, 

Съем пирожок! 

 

А Машенька из короба опять: 

 

— Вижу, вижу! 

Не садись на пенек, 

Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

 

Удивился медведь: 

 

— Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит! 

 

Встал и пошел скорее. 

 

Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота: 

 

— Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принес. 

 

А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. 

 

Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. 

 

Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят — короб стоит. 
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— Что это в коробе? — говорит бабушка. 

 

А дедушка поднял крышку, смотрит — и глазам своим не верит: в коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. 

 

Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. 
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Lapsas kamaniņas 

 
Reiz bija gudra lapsa, tā apģērbās cilvēka drēbēs un gāja nabagot. Kādu vakaru viņa ienāca vienās mājās un lūdza naktsmājas, ko arī dabūn. Bet saimnieki bij vārījuši 

sausus zirņus, un nu lapsa arī no tiem dabūn. Tomēr lapsa zirņus neēda vis kā citi cilvēki: paņēma tikai vienu pašu zirni, vairāk ne. 

 

   Otrā rītā lapsa ar savu zirni aiziet uz otrām mājām un prasa saimniekam: «Kur es savu zirni nolikšu?» Saimnieks atbild: «Nolieci uz loga!» 

 

   Lapsa noliek zirni uz loga un apsēžas krēslā. Bet gailis, turpat stāvēdams, paņēma zirni un apēda. Nu lapsa iet pie tiesas, apsūdz saimnieku — un saimniekam 

jāatdod nabaģei gailis. 

 

   Paņēmusi gaili, aiziet uz trešam mājām un prasa saimniekam: «Kur es savu gaili ievietošu?» Saimnieks atbild: «Ievieto manā aitu kūtī!» 

 

   Tiklīdz nabaģe savu gaili kūtī ielaida, tūlīt teķis viņu nobadīja. 

 

   Nu lapsa iet pie tiesas, apsūdz saimnieku, un saimniekam jāatdod nabaģei teķis. 

 

   Paņēmusi teķi, aiziet uz ceturtam mājām un prasa saimniekam: «Kur es savu teķi ievietošu?» Saimnieks atbild: «Ielaidi manā govju kūtī!» Ielaida govju kūtī, lielais 

vērsis nobadīja teķi. 

 

   Nu lapsa iet pie tiesas, apsūdz saimnieku, un saimniekam jāatdod nabaģei vērsis. 

 

   Paņēmusi vērsi, aizgāja uz nākamām mājām un prasīja saimniekam:«Kur es savu vērsi ievietošu?» 

   «Ielaidi manā zirgu stallī!» 

   Bet vērsis vēl ne labi nebij iegājis stallī, te saimnieka braucamais zirgs no staļļa ārā un nospēra vērsi, ka tūdaļ bija pagalam. 

 

   Nu lapsa iet pie tiesas, apsūdz saimnieku, un saimniekam jāatdod nabaģei zirgs. 

 

 

Paņēmusi zirgu pie rokas, aiziet taisni uz klātāka meža. Un mežā lapsa sacīja tā: «Taisni koki, greizi koki, taisāties par kamanām!» Trīsreiz tā teikusi — nokrita no 

gaisa jaunas, smukas kamanas. Nu lapsa iejūdza zirgu jaunajās kamanas un braukāja pa mežu arvienu tālāk un tālāk. 

 

   Brauca, brauca — satika zaķi. Zaķis vaicā: «Kūmiņ, kur tu braukā?» 

 

   «Braucu vizināties!» 

   «Ņēmi mani līdz!» 

   «Ņemtu gan, bet tu salauzīsi manas kamanas. Tomei, ja nu tu tik dikti esi izkarsis braukt, tad lieci priekškājas vien kamanās.» 
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   Zaķis ieliek priekškājas, un nu brauc abi. Gabalu pabraukuši, lapsa saka zaķim: «Ko tu savus zābaciņus tik daudz plēsi, lieci visas četras kājas iekšā!» 

 

   Zaķis ieliek ari un brauc tālāk. 

   Brauc, brauc tādu gabaliņu — satiek vilku. Vilks lūdzas, lai viņu paved. Lapsa atbild: «Tu esi par daudz liels un smags, salauzīsi manas kamanas, bet manis dēļ divi 

kājas vari arī ielikt.» 

 

   Vilks ieliek abi priekškājas kamanās — un nu brauc atkal. Pēc vilks ielika otras divi kājas lai kamanās. 

 

   Brauca, brauca tādu gabalu, satika lielu, brūnu lāci. Tas lūdzas: «Mīļais kūmiņ, kaut tu zinātu, kā esmu piekusis! Vai nevari mani kādu gabaliņu pavest?» Lapsa 

atsaka: «Ielieci tikai divi kājas iekšā, tad jā!» Lācis atbild: «Ja divi vien, tad nav vērts, ka pie tevis eju sēdēt.» 

 

   «Nu!» lapsa beidzot saka.«Tad nāci arī un sēdi!» Bet kas nu notika? Tiklīdz lācis kamanās iesēdās,kamanas tai pašā vietā salūza. 

 

   Neko darīt, nu zaķim bij jāiet mežā koki meklēt, ar ko citas kamanas uztaisīt. Zaķis aizgāja gan, bet iznesa tik tievu žagariņu, ka lapsai nebij ko pārlauzt. 

 

 

Nu bij jāiet vilkam savā reizā. Vilks iznesa gan resnāku bērzu, bet lapsa apskatījās:tas arī neesot nekāds koks — un pārlauza. Tagad lācis gāja uniznesaresnuozolu,bet 

arītolapsasacirta. 

 

   Tad lācis sacīja:«Nu, kūmiņ,tagad ir tavareiza!» Lapsa atbild:«Jā, jā, tas viss labi, bet, kad es iešu mežā, jūs manu zirgu apēdīsit. Tādēļ tu, zaķi, apskaties, ja šie 

manu zirgu ēstu, tad bļauj! Gan es dzirdēšu.» 

 

   Kad nu lapsa mežā bij iegājusi, vilks sacīja uz zaķi: «Nu raugi tu tikai bļaut, tad mēs papriekšu tevi apēdīsim un tad tikai zirgu!» 

 

   Zaķis neatsacīja ne pušplēsta vārda, un pa visiem trim apēda zirgu smalki, kauli vien atlika ar ādu. Bet kaulus viņi sabāza āda, nostādīja zirgu stāvus it kā dzīvu un 

paši aizbēga. 

 

   Lapsa, mežā iegājusi, sacīja tos pašus vārdus, ko pirmo reizi: «Taisni koki, greizi koki, taisāties par kamanām!» Trīsreiz to izteikusi — nokrita no gaisa jaunas, 

jaunas kamanas. Lapsa paņēma kamanas un velk no meža ārā. Izvelk, brīnās: kur lācis, vilks un zaķis palikuši? Apkatās vēl, bet neko nemana. Nu viņa ies pie sava 

zirga, piesitīs trīsreiz pie sāniem — ak tavu brīnumu! — zirgs sakrīt. Apskatīsies labi, redz: zirgs pagalam. Nu viņa neko vairs ilgi nedomā, dzenas bēgļiem pakaļ, 

panāk tos pie šauras upītes un saka: «Jūs blēži! Jūs jau manu zirgu esat apēduši?» Bet tie tiepjas un tiepjas, ka ne viens, ne otrs neesot vainīgi. 

 

   Tad lapsa ķērās pie gudrības! Viņa saka:«Kas pār šo upi pārlēks otrā malā, tas nebūs vainīgs.» 

 

   Un zaķim pašam pirmajam bij jālec, tā lapsa gribēja. Zaķis atbild: «Es esmu jauns un viegls zēns, māku labi lēkt, es it viegli pārtikšu otrā pusē.» 
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   Un, labi atkāpies, skries pāri, bet plaukš! Iekrīt upē un noslīkst. Tāpat ar vilku un lāci notika: tie arī noslīka. Bet nu lapsai reiza lēkt. Šī domā: «Es jau gan esmu laba 

lēcēja, un, ja tomēr iekritīšu, ir tad liela nelaime nebūs, esmu laba peldētāja » To sacījusi, lapsa lēca pāri, bet - kas bij, kas nebij - iekrita tāpat ka zaķis, vilks, lācis un 

noslīka. 

 

 

 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/l/lapsas-kamaninas/?page=3 
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Eksperimenti: 

Разноцветная шипучка 

 Это лёгкий и весёлый эксперимент, который приводит детей в полный восторг! 

 

 Вам понадобятся ложки, ёмкости, поднос, пищевые красители, вода, пищевая сода и уксус.  

 

 Заранее, чтоб дети не видели, капните в ложки по нескольку капель пищевых красителей, а затем насыпьте сверху соду. Всякий раз опуская ложку в 

ёмкость, для рёбенка будет интригой - в какой цвет окрасится вода на этот раз. 

 

Ёмкости наполните водой примерно на 2/3, добавьте в воду уксус. И теперь опускайте ложку с содой, помешайте, чтобы краситель тоже растворился. 

Разноцветное впечатление гарантировано! Когда эффект шипучки пройдёт, дети могут его разбудить повторно, добавив в воду ещё соды, а потом - ещё 

уксуса. 

 

 Всё будет шипеть и выплёскиваться на поднос или прямо на стол и на пол. Будьте готовы к небольшой уборке, зато весело проведёте время! 
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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