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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
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         Mēneša temats: “Mana brīnumzeme”  

 

   Nedēļas temats: “Dodamies pastaigā” 

 

          Periods: 20.04.2020-24.04.2020 

 

    

          Sasniedzamais rezultāts: Prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem. 

 

 

 

Nedēļas plāns ar ieteicamiem uzdevumiem. 

 

Iespējamā bērnu darbība. Iespējama vecāku darbība bērna atbalstam. 

 
Mācību jomas: 

 

 

 Valodu: Ar intonāciju izsaka savu attieksmi. 

Raksturo situācijai piemērotu saziņu (jautājums, 

lūgums, stāstījums, izsauciens u. c.). 

Ieklausās, ko saka citi, nepārtrauc runātāju. 

Atkārto cita teikto, jautā par neskaidro, sagaida 

atbildi uz savu jautājumu. 

Domā, spriež, izsaka viedokli, 

piedāvā idejas, uzklausa citus, 

vienojas par risinājumu. 

Sarunā ievēro noteikumus, par 

kuriem iepriekš ir vienojušies. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Runā skaidri un saprotami. 

Sarunājas ar bērnu, jautā, atbild, stāsta, aicina, izsaka attieksmi. 

Ievēro bērna psiholoģisko gatavību runas darbībai. 
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Matemātikas: Iesaistās darbībā; skaita un ar skaitļiem 

attēlo situāciju: 

• sasēdina rotaļlietas pie galdiņiem 

pa četri – 4, 4 un 2; 

• dejo pa pāriem – 2, 2, 2, 2, 2; 

• spēlē paslēpes – 1 un 9; 

• izvēlas “saimniekus” un “viesus” – 2 un 8 

u. c. 

Variants. Bērns modelē piedāvātā skaitļa 

sastāvu. 

 

 

 

 

Sociālā un pilsoniskā: Stāsta par savu ceļu no mājām uz 

bērnudārzu. 

Nosauc celtnes, dabas un vides 

objektus, kas piesaistīja uzmanību, nākot 

kājām, braucot ar auto vai sabiedrisko 

transportu. 

Spriež par nozīmīgākajiem orientieriem 

apkārtējā vidē. 

 

 

 

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā: Zīmē ar 

otu uz krāsaina papīra lielus un mazākus dažādu formu 

laukumus.Ar dažādiem triepieniem glezno 

dekoratīvu kompozīciju, no 

pamatkrāsām jaucot krāstoņus un aizpildot laukumus; otu 

tur piemērotā tvērienā. 

Atbilstoši savai iecerei papildina 

laukumus ar tekstūru (ar mazāku otu 

liek punktiņus, zīmē ķeksīšus, velk 

svītriņas) 

 

 

Rosina izspēlēt ar rotaļlietām dažādas 

situācijas: 

• sasēdināt 10 rotaļlietas 

pie galdiņiem pa četri 

un pārliecināties, cik rotaļlietu 

ir pie katra galdiņa; 

• dejot pa pāriem; 

• spēlēt paslēpes (1 vada, pārējie 

9 slēpjas); 

• izspēlēt viesības (2 saimnieki, 

pārējie 8 viesi) u. c. 

Variants. Augstākai grūtības pakāpei 

var piedāvāt lielāku objektu skaitu, 

piemēram, 12, 20 

 

Rosina bērnu vērot ceļu, pa kuru viņš 

dodas uz bērnudārzu vai uz māju? 

Jautā: Ko tu pirmo ieraudzīji, iznākot uz 

ielas? Cik gājēju pāreju bija tavā ceļā? Kas 

piesaistīja tavu uzmanību? Kas bija tāpat 

kā vienmēr? Kas šodien bija citādi nekā 

parasti? Kā tu zini, ka tas ir īstais ceļš? 

 

 

 

 

Rosina saskatīt gleznotajos 

laukumos pazīstamus tēlus. 

Papildina bērna teikto ar saviem 

variantiem. 
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 Dabaszinātņu: Sameklē un atnes priekšmetus. 

Variants. Katra bērnu grupa meklē noteikta materiāla 

priekšmetus.Vēro un pēta to īpašības.Grupē priekšmetus, 

vienā grupā liekot tos, kuri darināti no līdzīga 

materiāla. 

 

 

 

 

    Tehnoloģiju: - Veido, rada kolāžu, ekspermentē ar krāsām, 

līnijām, laukumiem, formām, tekstūru. Sakārto savu darba 

vietu pēc darba,noliekot vietā izmantotās rotaļlietas un 

instrumentus. 

 

 

 

 

    Veselības un fiziskās aktivitātes: - Ar prieku iesaistās 

fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida 

ieradumus. Skatās video, dziesmu kā pareizi mazgāt rokas 

un tīrīt zobus. 

 

 

 

 

 

 

Rosina sameklēt telpā dažādus 

priekšmetus un grupēt tos pēc 

materiāla. 

Jautā: Kurus priekšmetus tu liki katrā 

grupā? Vai tie ir izgatavoti no viena 

materiāla? 

 

 

 

Piedāvā bērnam izvēlēties dažādus 

materiālus telpās vai ārā (pagalmā, 

smilškastē, mežā u. c.). Rosina bērnu 

darboties. 

 

 

 

 

Organizē pastaigu, piedāvā materiālus 

zīmēšanai – dažādu krāsu krītus. 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

Rīta rosme 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Sāksim mēs rīta rosmi. 

 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

Uz augšu pacelt ķepiņas 

Uz leju nolaist ļipiņas. 

 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

Uz sāniem noliekt austiņas, 

Uz priekšu pastiept ūsiņas. 

 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi, 

Vieni, divi, trīsi, vieni, divi, trīsi. 

 

Nāc, Šmauk, ar īstu drosmi 

Beigsim to rīta rosmi. 
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Sasveicināšanās pantiņi 

 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām) 

 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Laburītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 

 

Ir jau visi mūsu bērni sanākuši te! (2x) (iet 

Rociņām - plaukš! plaukš! (plaukšķinām) 

Kājiņām  - taukš! taukš! (dipinām) 

Labrītiņu - jums, jums, (norādām uz citiem) 

Labrītiņu - mums, mums! (norādām uz sevi) 

 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To sakām mēs visi tūlīt. (plaukšķinām) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai gaisma jums sirsniņā krīt! (pieliekam plaukstas pie sirds) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

To nedrīkstam aizmirst nekad, (noraidoši grozām rādītājpirkstu) 

Labrīt, labrīt, (pamājam pa labi, pa kreisi) 

Lai pār pasauli skan! (plaukšķinām) 

(J. Bērziņa) 

 

 

Labrīt tev, (norāda ar abām rokām uz citiem) 

Labrīt man, (norāda ar abām rokām uz sevi) 

Labrīt manam kaimiņam! (paklana ar galvu pa labi, pa kreisi) 
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Saulīte jau logā skatās (grozām paceltas rokas loga virzienā) 

laiks ir atmosties (berzējam acis) 

skriesim bērni žigliem soļiem (dipinām) 

strautā mazgāties! (mazgājamies) 

Līdz ar vēsām ūdens lāsēm (skrabinām nagus pret grīdu) 

aiztek miedziņš (saliekam plaukstiņas zem vienas auss) 

buļ, buļ, buļ! (pamājam ar roku) 
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 

 

20.04.2020. 

• Klausies dziesmiņu un mācies burtus un ciparus: https://www.youtube.com/watch?v=ZX_nxlm2A0s  

 

• Atkārto burtus, kurus jau zini.  Izvēlies burtu kurs, tev visvairāk patīk, izgriez to no kartona un aptin ar diegiem, jeb izrotā to. 
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21.04.2020. 

• Izmantojot zeķes, diegus, lupatiņas un pogas, izveido savu zeķu tārpiņu 

 

 
 

 

• Klausies skaitāmpantus: https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA Mēģini iegaumēt tik, cik vari. 

 

 

 

22.04.2020. 

• Noklausies pasaku par trim mazajiem sivēntiņiem: https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk  

 

• Izmantojot kartonu un lupatiņas izveido savu sapņu māju. Izdomā kur būs virtuve, priekštelpa, tualete, guļamistaba. Kur stāvēs gulta, kur ledusskapis, kur 

ēdamgalds. Paplašini savu vārdu krājumu. 
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23.04.2020. 

• Izveido sev putnu vērošanas dienu.  

Tev vajadzēs izveidot barotavu un putnu vērošanas tālskati: 
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Vēro putnus ārā un iemācies atpazīt: 

-Vārnu 

-Balodi 

-Gulbi 

-Vistu 

 

• Iemācies šos putnu nosaukumus 
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24.04.2020. 

• Izmanto mājās pieejamos materiālus (palagus, segas u.c.) 

Izveido leļļu teātra skatuvi. Kā teātra aktierus izmanto visus darbiņus, kurus esi izveidojis šajā laikā, kamēr atrodies mājās. Izdomā stāstu par lieldienām un parādi to 

savai ģimenei. Stāsti, jeb komentē stāstā notiekošo latviešu valodā. 
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai: 

 

Принцесса на горошине 

 

 

 

 

Жил-был принц, он хотел взять себе в жены принцессу, да только настоящую принцессу. Вот он и объехал весь свет, искал такую, да повсюду было что-

то не то: принцесс было полно, а вот настоящие ли они, этого он никак не мог распознать до конца, всегда с ними было что-то не в порядке. Вот и 

воротился он домой и очень горевал: уж так ему хотелось настоящую принцессу. 

 

Как-то к вечеру разыгралась страшная буря; сверкала молния, гремел гром, дождь лил как из ведра, ужас что такое! И вдруг в городские ворота 

постучали, и старый король пошел отворять. 

 

У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды! Вода стекала с ее волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и 

вытекала из пяток, а она говорила, что она настоящая принцесса. 
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«Ну, это мы разузнаем!» — подумала старая королева, но ничего не сказала, а пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки и положила 

на доски горошину, а потом взяла двадцать тюфяков и положила их на горошину, а на тюфяки еще двадцать перин из гагачьего пуха. 

 

На этой постели и уложили на ночь принцессу. 

 

Утром ее спросили, как ей спалось. 

 

— Ах, ужасно плохо! — отвечала принцесса. — Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели! Я лежала на чем-то твердом, и 

теперь у меня все тело в синяках! Это просто ужас что такое! 

 

Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы, она почувствовала горошину через двадцать тюфяков и двадцать перин из гагачьего пуха! 

Такой нежной может быть только настоящая принцесса. 

 

Принц взял ее в жены, ведь теперь-то он знал, что берет за себя настоящую принцессу, а горошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть и поныне, 

если только никто ее не стащил. 

 

 

Sīpoliņa piedzīvojumi 

Džanni Rodari 

 

Sīpoliņš bija Sīpola dēls, un viņam bija septiņi brāļi: Sīpolēns, Sīpolitis, Sīpoļuks un tā tālāk — kā jau krietnas sīpolu ģimenes locekļiem pieklājas saukties. Tie bija 

lāga cilvēki, tomēr ne sevišķi laimīgi. Bet ko gan jūs gribat: kur sīpols, tur arī asaras. 

 

Sīpols ar saviem dēliem dzīvoja koka būdā, kas bija tikai nedaudz lielāka par parastu lecekšu kasti. Ja šai pusē kādreiz iemaldījās bagātnieki, tie nepatikā sarauca 

degunu: «Kā te ož pēc sīpoliem!» un lika kučierim drīzāk braukt projām. 

 

Reiz tur bija jābrauc garām arī pašam zemes valdniekam Citronam. Galminieki bija norūpējušies par viņa deguna labklājību. 

 

— Ko gan teiks viņa augstība, saozdams nabagu smaku? 
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— Viņus vajadzētu iesmaržot, — ieteica galvenais kambarkungs. Uz būdām steidzīgi tika nosūtīti divpadsmit kareivji — citronieši — nabaga ļaužu iesmaržošanai. 

Atstājuši mājās zobenus un lielgabalus, viņi šoreiz uzkrāva sev mugurā pulverizatorus un kannas, pildītas ar odekolonu, vijolīšu smaržūdeni, bērzūdeni un 

vissmalkāko Bulgārijas rožūdeni. 

 

Sīpolu, viņa dēlus un radus izdzina no būdām, nostādīja rindā gar sienu un apslacīja no galvas līdz kājām tik pamatīgi, ka Sīpoliņš saaukstējās. 

 

Tad ieskanējās taure un ieradās pats valdnieks galma citronu un citroniešu pavadībā. Valdnieks Citrons bija tērpies dzeltenās drānās; arī cepure bija dzeltena, un tai 

galā bija piekārts zelta zvaniņš. Galma citroniem bija sudraba zvaniņi, bet ierindas citroniešiem — bronzas. Kad šie zvaniņi zvanīja, iznāca lielisks koncerts. 

Domādami, ka spēlē orķestris, saskrēja ļaudis. 

 

Sīpols ar Sīpoliņu atradās pūlim pašā priekšā, un visi aizmugurē esošie viņus grūstīja un stumdīja. Lai noturētos kājās, nabaga Sīpols sāka saukt: 

 

— Atpakaļ! Atpakaļ! 

 

Valdniekam Citronam, to dzirdot, mati saslējās stāvus. Viņš nostājās uz savām līkajām kājelēm Sīpola priekšā un bargi uzbrēca: 

 

— Kāpēc jūs kliedzat «atpakaļ!»? Varbūt jums nepatīk, ka mani uzticamie pavalstnieki dodas uz priekšu, lai varētu uz mani paskatīties? 

 

— Augstība, — galvenais kambarkungs iečukstēja viņam ausī, — man šķiet, ka šis cilvēks ir bīstams dumpinieks, kuru vajadzētu likt uzmanīt. 

 

Tūliņ viens sargkareivis sāka aplūkot Sīpolu pa sevišķu nemiernieku uzraudzīšanas tālskati, kāds bija katram citronietim. 

 

Nabaga Sīpols aiz bailēm tā drebēja, ka kļuva pavisam zaļš. 

 

— Augstība, — viņš mēģināja iebilst, — mani grūsta! 

 

— Pareizi dara! — nodārdināja valdnieks Citrons. — Ļoti pareizi dara! 
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Galvenais kambarkungs pagriezās pret pūli un teica šādu runu: 

 

— Dārgie pavalstnieki, viņa augstība jums pateicas par jūsu sajūsmu un grūstīšanos. Grūstieties, pilsoņi, grūstieties vēl stiprāk! 

 

— Bet tad jau viņi uzkritis jums virsū! — ieteicās Sīpoliņš. Nekavējoties viens no sargkareivjiem sāka arī Sīpoliņu novērot pa savu tālskati. Sīpoliņš tāpēc nolēma, 

ka labāk būtu pazust, iejūkot ļaužu drūzmā. 

 

Sākumā sevišķas grūstīšanās nebija, jo nevienam negribējās saņemt belzienus, bet galvenais kambarkungs pāris reižu paskatījās tik zīmīgi, ka pūlis tūliņ saviļņojās kā 

ūdens toverītī. 

 

Spiešanās kļuva tik liela, ka Sīpols uzgrūdās virsū tieši valdniekam Citronam un uzmina viņam uz kājas. 

 

Viņa augstība vienā mirklī ieraudzīja pie debesīm visas zvaigznes bez galma astronoma palīdzības, jo viņam bija varžacis. Desmit ierindas citroniešu visi kā viens 

metās pie nelaimīgā Sīpola un saslēdza viņam rokas važās. 

 

— Sīpoliņ! Sīpoliņi — sauca vecais vīrs, kad viņu veda projām. Sīpoliņš šai brīdī bija diezgan tālu pūlī, bet ļaudis, kas atradās viņa tuvumā, jau visu zināja; zināja 

pat vairāk, kā jau tādos gadījumos mēdz būt. 

 

— Cik labi, ka viņu apcietināja. Viņš taču gribēja nodurt viņa augstību. 

 

— Ko jūs runājat: viņam bija ložmetējs kabatā! 

 

— Kabatā! Bet tas taču nemaz nav iespējams… 

 

— Vai tad jūs nedzirdējāt šāvienus? 

 

Īstenībā šāvienu troksni radīja tikai uguņošana, kas bija sarīkota par godu valdniekam Citronam, bet ļaudis aiz bailēm no citroniešiem bēga projām uz visām pusēm. 

 

Sīpoliņam gribējās šiem ļaudīm pateikt, ka viņa tētim kabatā bija tikai cigāra gals, tomēr viņš apdomājās — labāk neteikt nekā. Nabaga Sīpoliņš! Viņam likās, ka ar 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

labo aci viņš vairs lāgā neredz, bet tā bija asara, kas katrā ziņā gribēja izspiesties ārā. 

 

— Muļķe tāda! — noteica Sīpoliņš un sakoda zobus, lai nezaudētu dūšu. 

 

Asara nobijās, ierāvās atpakaļ un vairs nerādījās. 

 

Īsi sakot, Sīpolam piesprieda cietumsodu uz visu mūžu, patiesībā pat vēl pēc nāves, jo valdnieka Citrona cietumos bija arī kapi. Sīpoliņš aizgāja uz cietumu pie tēva 

un apkampa viņu. 

 

— Nabaga tēti! Tevi ielikuši cietumā kopā ar visbriesmīgākajiem laupītājiem kā nez kādu noziedznieku. 

 

— Tā nevajag, dēliņ, domāt, — aizkustināts teica tētis. — Cietumā sēž visgodīgākie cilvēki. 

 

— Un ko tad viņi izdarījuši? 

 

— Neko. Tāpēc jau viņi atrodas cietumā. Valdniekam Citronam labi cilvēki nepatīk. 

 

Sīpoliņš drusku padomāja un, kā viņam pašam likās, visu saprata. 

 

— Tātad cietumā sēdēt ir gods? 

 

— Dažreiz jā. Cietumi paredzēti tādiem, kas laupa un slepkavo, bet, kopš pie varas ir valdnieks Citrons, tie, kas laupa un slepkavo, dzīvo viņa galmā, bet krietnajiem 

pilsoņiem jāiet cietumā. 

 

— Es gribu būt labs pilsonis, — nolēma Sīpoliņš, — bet cietumā negribu nokļūt. 

 

Gluži otrādi, es iešu uz cietumu un atbrīvošu visus līdz pēdējam. 

 

— Neaizsapņojies pārāk tālu, — smaidīja nabaga vecais vīrs. — Tas nebūs tik viegli izdarāms. 
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— Gan tu redzēsi, ka man tas izdosies. 

 

Šai brīdī nāca viens no sardzes citroniešiem un paziņoja, ka saruna beigusies. 

 

— Sīpoliņ, — teica nabaga notiesātais, — tu tagad esi liels un vari pats gādāt par sevi. Par māmiņu un taviem brālīšiem rūpēsies tēvocis Sīpolnieks. Es gribu, lai tu 

paņem savas mantas un ej pasaulē mācīties. 

 

— Bet man taču nav grāmatu un nav arī naudas, par ko tās nopirkt. 

 

— Tam nav nekādas nozīmes. Tev būs tikai viens mācību priekšmets: blēži. Kad sastapsi kādu varmāku, tad pakavējies tur ilgāk, lai pamatīgi varētu viņu izpētīt. 

 

— Un ko lai es daru pēc tam? 

 

— Tas tev pašam ienāks prātā īstajā brīdī. 

 

— Ātrāk, ātrāk, — sauca citronietis. — Diezgan pļāpāts! Un tu, šmurguli, labāk nenāc uz šo pusi, ja negribi pats nokļūt aiz restēm! 

 

Sīpoliņš gan negribēja palikt viņam atbildi parādā, taču saprata, ka nav vērts ļaut sevi apcietināt, iekams nekas vēl nav padarīts. Viņš noskūpstīja tēti un skrēja 

projām. 

 

Tai pašā dienā Sīpoliņš atstāja māmiņu un brālīšus tēvoča Sīpolnieka gādībā, kurš bija lāga vīrs, mazliet laimīgāks par citiem, jo kalpoja par durvju sargu. Tad 

Sīpoliņš, uzkāris pauniņu uz spieķa, devās ceļā. 
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Viņš gāja uz labu laimi, bet laikam bija atradis pareizo ceļu, jo pēc pāris stundām nonāca pie neliela ciema, kam nebija nosaukuma, vismaz tas nekur nebija izlasāms. 

Pirmo ciema māju arī nevarēja īsti saukt par māju. Tā bija līdzīga suņu būdai, kurā tikko pietiktu vietas takšelim. Lodziņā bija redzams kāds vecs vīrs ar rūsganu 

bārdu. Viņš skumji raudzījās ārā un, kā likās, bija ļoti nodarbināts ar sava likteņa apraudāšanu. 
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Eksperimenti: 

 
 
Молоко против Кока-Колы — 1:0 

ВСЕ ЗАПИСИ 

 

Этот интереснейший эксперимент можно провести на любой кухне, а можно и в гостиной или детской комнате, так как взрывы и фейерверки не 

предвидятся! 

 

Для демонстрации вам понадобится:  

 

1 бутылка Coca-Cola; 

1 стакан молока (можно даже меньше). 

Ход опыта: 

 

открываем бутылку Кока-колы, отливаем немного напитка так, чтобы появилось свободное пространство для молока; 

вливаем молоко «под крышечку», закрываем, пару раз переворачиваем бутылку «туда-сюда», не взбалтывая, и ставим её на стол; 

 

наблюдаем метаморфозы: примерно через 15 минут в бутылке появятся крупные бурые хлопья, ещё минут через 5 смесь начнёт расслаиваться на 

прозрачную жидкость и тёмную взвесь. Приблизительно через час хлопья осядут на дно, а жидкость станет практически прозрачной. 

Объяснение: 

 

Что же случилось? Произошла химическая реакция: ортофосфорная кислота, в большом количестве содержащаяся в напитке Coca-Cola, вступила во 

взаимодействие с молочным белком, образовав в итоге водород и соль трикальцийфосфат. 
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Трикальцийфосфат широко используется в сельском хозяйстве и в промышленности —для подкормки скота, как удобрение, в производстве стекла, 

керамики и абразивов. Обязательно расскажите это детям, и они вряд ли захотят впредь мешать молоко с Кока-Колой! 

 

Соединяясь с молекулами фосфорной кислоты, молоко становится плотнее и образует осадок, а жидкая его часть поднимается вверх. Это отличный способ 

вывести из организма кальций — микроэлемент, необходимый для нормального развития костей. Захотят ли дети теперь вообще пить Колу?
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Idejas laika pavadīšanai: 
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Darba lapas: 
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