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Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās. 

Izstrādāti, pamatojoties uz: 

• Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai vadlīnijam. 

• https://www.skola2030.lvPirmsskolēna 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 “Rūcīšuskola”, “Pelēns Tips”, “Bings” un LTV oriģinālraidījums “Kaste? Este!” 

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 “Lieldienas”  

Ziņa bērnam (ko bērns sapratīs): iztēlē radušos stāstu varu nodot citiem (pastāstīt, attēlot, parādīt) ar dažādiem materiāliem un priekšmetiem. 

Bērnam sasniedzamais rezultāts (ko bērns pratīs): prot realizēt un nodot savu radošo ideju citiem. 

Bērna mācību darbības Ko bērns mācās Pieaugušo atbalsts 

Rīta rosme. 

Atkārtojiet pagājušajā nedēļā izveidoto 

vingrojumu secību, lai nostiprinātu izvēlētos 

vingrojumus. 

Rosiniet vecākos bērnus izveidot pašiem savu 

stāstu, ievērojot pagājušajā nedēļā minētos 

fizioterapeites Zanes Pušilovas ieteikumus. 

Pārmaiņus izpildiet gan kopīgi izveidoto, gan 

bērna izveidoto rīta rosmi.  

● Pārvietoties sev un citiem drošāveidā. 
● Stiepties, soļot, skriet, rāpot, līst,velties. 
● Noturētlīdzsvaru. 

● Klausīties tekstu un reaģēt uz to ar 

darbībām. 
● Saskaņot vārdusteikumā. 

● Veidot secīgustāstījumu. 

● Vingro kopā ar bērnu. 

● Seko bērna stāstam un izpilda bērna 

ierosinātosvingrojumus. 

 

Piezīme: Izkustieties arī dienas vidū, ja jūs, 

pieaugušie, esat jau labu laiku strādājuši pie 

datora. 

Bērna darbības temata izziņai 

5 un 6 gadus vecu bērns turpina būvēt sagatavot 

izrādes, ko vakarā parādīt ģimenei. Pārmaiņus ar 

bērna paša izveidotiem sižetiem, aiciniet bērnu 

izrādē attēlot zināmus literārus sižetus, 

piemēram, dzejoļus, īsas pasakas vai kādu 

konkrētu ainu no garāka stāsta. 

  

● Pārvietot priešmetus sev un citiem drošā 

veidā. 

● Nosaukt objektu atrašanās vietu telpā un 

plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, 

aiz, blakus, pa labi, pakreisi. 

● Lietot runas intonācijas atbilstoši tēliem 

un attēlotajaisituācijai. 

● Izspēlē paša izdomātu un literāra darba 

sižetu. 

● Runāt dzejoļus, mainot balss skaļumu un 

runas tempu atbilstoši dzejoļasaturam.  

● Kā skatītāji piedalās bērna izrādē, modelē, 

kā uzvedas publika uzmanīgi klausoties, 

applaudējot. 

● Pārrunā, kādēļ bērns izvēlējies izrādē 

parādīt konkrēto dzejoli, pasaku, vaistāsta 

sižetu. 

● Fotografē vai filmē bērna izrādes, lai 

pārrunātu. 

● Pārrunājot izrādi, uzslavē to, kas labi 

izdevies, piemēram: “Tu runāji skaidri un 

saprotami, mainīji balsi tad, kad rināja cits 

tēls.” Aicina bērnu domāt par to, ko 

varētu izrādē uzlabot, piemēram, ievērot 

to, ka runājot jāpagriežas ar seju vai 

vismaz ar sānu pretskatītājiem.  
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Bērns turpina veidot tēlus un ar tiem izspēlēt 

stāstus. 

Rosiniet bērnu veidot vairākus secīgus šižetiskus 

attēlus plaknē uz kartona vai kāda cita materiāla. 

Pārmaiņus rosiniet bērnu veidot savus stāstus un 

attēlot dzirdētos literāros darbus. 

Kopā ar bērnu sagatavojiet cepumu mīklu 

(vienkāršu cepumu mīklu varat atrast plāna 

beigās), izcepiet cepumus. Baudot cepumus, 

stāstiet stāstus par to, kā ģimene vai draugi dalās 

ar izceptajiem cepumiem. Piemēram, vecmāmiņa 

izcepa sešus cepumus un aiznesa tos mazdēlam. 

Mazdēls teica, ka vecmāmiņai pašai arī 

jāpacienājas ar cepumiem un sadalīja tos līdzīgi. 

Cik cepumi katram tika? Tiklīdz kā cepumi bija 

sadalīti, istabā ieskrēja mazmeitiņa. Kā tagad viņi 

sadalīs cepumus? 

 

Papildus izrādei nepieciešamo materiālu 

sagatavošanai, aiciniet bērnu izveidot savu 

grāmatu ar ilustrācijām, tekstu (nosaukumi, 

atsevišķi teikumi) un numurētām lappusēm. 

 

● Savienot detaļas veidot un iegūt sev 

vēlamoformu. 

● Nosaukt tekstā darbojošās personas, 

atstāstītnotikumus. 
● Attīstīt pirkstu sīkomuskulatūru. 
● Attīstīt acu-rokukoordināciju. 
● Lietot virtuves piedrumus drošāveidā. 

● Stāstīt par piedzīvotto, saskaņojot vārdus 

teikumā. 

● Praktiskā darbībā nosaukt cepumu skaitu 

desmitapjomā. 

● Praktiskā darbībā izzina skaitļa sastāvu 

desmitapjomā. 

 

 

 

 

● Mērķtiecīgi variēt un kombinēt 

krāsas, līnijas, laukumus, lai panāktu 

vēlamo rezultātu. 

● Rakstīt burtus un ciparus neierobežotā 

laukumā. 

● Saprotami un secīgi stāstīt paša izdomātu 

sižetu. 

 

● Pārrunā bērna paša izveidotos un literāro 

darbusižetus. 

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu izveidot 

detalizētākusižetu.. 

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu strādāt 

rūpīgāk un koncentrēties darbam ilgāku 

laikaperiodu. 

● Cep cepumus kopā ar bērnu, māca, kā 

droši rīkoties ar virtuves piederumiem un 

kā uzvesties karstas cepeškrāsnstuvumā. 

● Pie pusdienu vai vakariņu galda aicina 

bērnu pastāstīt pārējiem ģimenes 

locekļiem, kā cepumitapa. 

● Kopā ar bērnu veidot stāstu, kas veicina 

skaitļa sastāva izziņu desmitapjomā. 

 

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu izveidot 

detalizētākuattēlu. 

● Vajadzības gadījumā rosina bērnu strādāt 

rūpīgāk un koncentrēties darbam ilgāku 

laika posmu. 

● Pieraksta bērna stāstījumu tur, kur bērna 

grāmatā ir garāksteksts. 

● Lasa bērna izveidotogrāmatu. 

Lasīšana 

Bērnam ir svarīgi atrast laiku, kad viņš pats var 

šķirstīt grāmatas, skatīties attēlus un iedziļināties 

vizuālajā informācija. 

Turpiniet lasīt grāmatas, kuras bērns izvēlas 

lasīšanai. 

Pārbaudiet savu grāmatu krājumus un meklējiet 

grāmatas, kuras nākamajā nedēļā varēsiet izmantot, 

lai gatavotos Lieldienām. 

● Klausīties tekstu, izprast darbību,atpazīt 
darbojošās personas, to emocijas. 

● Salīdzināt dzirdēto ar savupieredzi. 

● Jautāt par neskaidro un atbildēt uz 

jautājumiem. 

● Stāstīt pardzirdēto. 

● Pārrunā, kādēļ bērns izvēlējās tiešišo 

grāmatu, kas viņam šajā grāmatā īpaši 

patīk. 

● Pārrunā grāmatas saturu: kā tā sākās, kādi 

tēli bija grāmatā, vai viņi risināja kādu 

problēmu, kā viņi jutās dažādās 

aprakstītajās situācijās, kā atrisināja 

problēmu un kā grāmatabeidzās. 

● Aicina bērnu atstāstīt savu mīļāko vietu 

grāmatā vai visustāstu. 
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Refleksija 

Katras dienas beigās vai arī vairākas reizes dienā, 

piemēram, pirms katras ēdienreizes vai ēdienreižu 

laikā, ir svarīgi atskatīties uz to, kas ir paveikts līdz 

šim, izvērtēt veiksmes un neveiksmes, meklēt 

risinājumus un plānot, ko darīs turpmāk. 

● Novērtēt ieceres īstenošanas procesu un 

rezultātu. 
● Stāstīt par savāmdarbībām. 
● Atpazīt un stāstīt par savām emocijām 

dažādāssituācijās. 

● Apzināties savas stiprās puses un ko 

nepieciešams apgūt vaivingrināt. 

● Plānot nākamāsdarbības. 

● Jautājot palīdz atcerēties, kas paveikts un 

kādā veidā tika sasniegtsrezultāts. 

● Jautājot rosina domāt par dažādiem 

veidiem, kā izmantot pieejamosmateriālus, 

risināt radušāsproblēmas. 

● Norāda uz bērna veiksmēm, to, kas labi 

padarīts,izdevies. 

● Jautājot rosina domāt par to, ko vajadzētu 

uzlabot un kādā veidā toizdarīt. 

● Pārrunājiet, ko no iesāktā vēl jāturpina, 

jāuzlabo un ko jaunu varētudarīt. 

Piezīme: Pārrunā ne tikai bērna veikumu, bet 

arī savu veikumu mājās un/ vai darbā. 

 

Gatavojot cepumus jaunākiem bērniem vieglāk ir izmantot mērkrūzes sastāvdaļu mērīšanai, ja jums tādas ir mājās. Tās palīdz bērnam veidot izpratni par 

tilpumu un par daļām. Izmantojot digitālos svarus, uzrakstiet ciparus, kuri bērnam jāierauga un aiciniet bērnu pamazām bērt sastāvdaļas traukā, līdz parādās 

vajadzīgais skaitlis. 

 

Cepumu recepte 300g 

(1½ tase) miltu 250g 

(1¼ tase)sviesta 
150g (¾ tase) cukura 

3 tējkarotes vaniļas cukura 

1 olas dzeltenums 

 

1. Bļodā samaisa sviestu un cukuru. 

2. Pievieno olas dzeltenumu un vaniļas cukuru, visu labisamaisa. 

3. Iesijā miltus. Sākumā maisa ar koka karoti, pēc tam ar rokām samīca, līdz mīkla kļūsviendabīga. 

4. Mīklu izrullē un ar cepumu fromiņām veido cepumus vai starp plaukstām saviļā nelielas bumbiņas, kuras pēc tam saspiež kāplakanas. 

5. Cep 8 - 10 minūtes 175 - 180°Ctemperatūrā 
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ПАСХАЛЬНЫЕ ТВОРОЖНЫЕ МАФФИНЫ 

400 гр творога 

3 стакана муки 

1 стакан молока 

1 пачка разрыхлителя (или соду с уксусом) 

300-400 г сахара 

3 яйца 

100 гр маргарина(или масло сливочное) 

соль 

 цедра 2 апельсинов 

 изюм 

ванильный сахар, кокосовая стружка 

 

УКРАШЕНИЕ 

белок 

сахар 

посыпка 

цветы из мастики 

сахарные бусинки 

 

 

Veicamie uzdevumi: 

  Izveidot no kartona olu un aplīmēt to ar dažādiem aplikāciju materiāliem tā, lai tā izskatītos saulaina, koša, bagātīga un grezna, ziedoša 

u.tml. Ieteikumam izmantots mācību un metodiskais līdzeklis “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas” mācību jomā, komnkrēti: Radošā 

darbība, 65. lpp. izveido kolāžu “Košās Lieldienas” (https://mape.skola2030.lv/materials/205) 

   

  Saskatiet ģeometriskās formas apkārtējā vidē un ierakstiet, uzzīmējiet atrasto tabulā. Izmantotais materiāls: Matemātikas mācību joma, 

Ģeometriskās figūras, 59. lpp. (https://mape.skola2030.lv/materials/203). 

 

 

 

 

 

 

https://mape.skola2030.lv/materials/205
https://mape.skola2030.lv/materials/203
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

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) 

 

 

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) 

 

 

Tik - tak, tik - tak! (rādām ar rādītāpirkstiem) 

modina pulkstentiņš. 

Tik - tak, tik - tak! 

labrītiņu saka viņš! 

Steidzu muti nomazgāt, (mazgājamies) 

Steidzu matus saķemmēt, (ķemmējamies) 

Apģērbjos un apaujos, (ģērbjamies) 

Bērnudārzā ierodos! (viens otram pamājam) 

 

 

Actiņas skatās. (samirkšķinām) 

Austiņas klausās. (aizliekam plaukstas aiz ausīm) 

Rociņas plaukšķina. (plaukšķinām) 

Kājiņas dipina. (dipinām) 
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Idejas radošai darbībai: 
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 

 

Darbošanas uz 13.04.2020. Otrās lieldienas 

• Atkārto tos burtus kurus tu jau zini. Bļodā ieber rīsus, vai citus putraimus un ar otiņu, vai pirkstu raksti burtus, kurus tu jau pazīsti. 

          

                         

 

 

• Iemācies jaunu burtu E 

Vari izdrukāt un izkrāsot burtu. 
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Darbošanas uz 14.04.2020. 

• Burta F apguvei izkrāso burtu. Mācies burtu F. 
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• Darbojies ar rociņām. No papīra izgriez loksnes un ietin savas rotaļlietas. Tādā veidā izveidojot dāvanu iesaiņojumu. Ja vēlies katrai iesaiņotai dāvanai virsū 

vari uztaisīt banti. 

 
 

 

Darbošanās uz 15.04.2020. 

 

• Vārdu krājuma paplašināšanai iemācies 3 jaunus vārdiņus, kuri sākas ar burtiem E un F 

 

- Cālis Eņģelis 

- Cimds Egle 

- Diegs Figūra 

- Durvis Flomasters 

• Pastaigas laikā salasi materiālus ar kuru palīdzību tu spēsi izveidot vietu dzīvošanai. Atnākot mājās izvēlies dzīvnieciņu, kuram tu taisīsi mītni un burkā ierīko 

tam mājvietu. 
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Darbošanās uz 16.04.2020. 

• Turpini mācīties iepriekšējās nedēļas pantiņus. Atkārto to, ko biji iemācījies un ja vari, tad pievieno vēl vienu pantiņu klāt. 

 

Pīrādziņam vakarā 

Nelaimīte notikusi: 

Pīrāgam, plāceņam, 

Abi gali nodeguši. 

 

Pīrāgam, nabagam, 

Abi gali nodeguši, 

Abi gali nodeguši, 

Vidū gāja ļuk, ļuk, ļuk. 

 

Pīrāgam, nabagam, 

Krāsnī kājas nosvilkušas; 

Ejat, bērni, ķerat ciet, 

Ēdat viņu dziedādam. 
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• Ja ir piekļuve internetam, noklausies stāstu 

https://https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/rudens-tirgusmaciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs 

 

 

 

 

Darbošanās uz 17.04.2020. 

 

• Iesēj pats savus garšaugus. Olu čaumalas piepildi ar zemi, kurā ieliec dažas sēkliņas. Tu vari iesēt dilles, pētersīļus, lociņus, rukolu, vai jeb ko citu, kas tev ir 

pieejams. 

                                                                                         

https://https/maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/rudens-tirgusmaciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs
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Lasīšanai: 
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Eksperimenti: 

 

                                                                              Опыты и игры на кухне. Волшебные яйца 
  

 

Опыт первый.  

На столе лежат два яйца, одно из них сырое, а другое вареное, как можно это определить, не разбивая их? 

Конечно, каждая хозяйка сделает это с легкостью, но покажите этот опыт ребенку - ему будет очень интересно крутить яйца на столе как волчки, и при 

этом наблюдать, что одинаковые с виду яйца крутятся совершенно по разному. 

Объяснения: Если ребенок мал - не стоит ему рассказывать про центр тяжести. Ну, а если ребенок способен понять, то этот опыт - отличная 

демонстрация физического явления. Попробуйте объяснить ему, что в вареном яйце центр тяжести постоянен, поэтому оно крутится. А у сырого яйца 

внутри жидкая масса и центр все время смещается, являясь тормозом, поэтому сырое яйцо крутится с трудом. 

  

Опыт второй. 

Как сделать, чтобы яйцо плавало, а не тонуло. 

Для эксперимента понадобятся два сырых яйца и две банки с водой. Можете для чистоты эксперимента использовать фильтр для воды. 

 

Запустите одно яйцо в банку, и посмотрите, что оно опустилось на дно. Затем во вторую банку насыпьте соли (примерно 2 ст. ложки), хорошо 

размешайте и опустите второе сырое яйцо - оно будет плавать. Если сбалансировать соленый раствор и простую воду - можно добиться, что яйцо будет 

находится где-то посередине банки. 

 

Объяснения: Все дело дело в плотности воды. Чем плотность выше (в данном случае за счет соли), тем сложнее в ней утонуть. Расскажите ребенку о 

том, что в соленом море плавать гораздо легче, чем в пресноводной реке. Соленая вода помогает держаться на поверхности. Можно еще рассказать о 

Мертвом море, в котором очень сильная концентрация соли, и что там человек может спокойно лежать на поверхности воды, не боясь утонуть. 

 

  

http://www.babylessons.ru/opyty-i-igry-na-kuxne-volshebnye-yajca/
http://www.nextonmarket.com/shops/akvadom_
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Опыт третий. Послушное яйцо 

Как сделать так, чтобы яйцо стояло на кончике. 

Перед началом эксперимента попробуйте поставить целое сырое яйцо на тупой или острый конец. Получится едва ли. Теперь приступаем к 

изготовлению послушного яйца. 

Проткните шилом яйцо с тупого и острого конца. Выдуйте содержимое. Внутренность промойте и высушите. Насыпьте в скорлупу сухого песка 

примерно на 1/4. Дырочки аккуратно залепите воском или гипсом, чтобы было не заметно. 

Нарисуйте на скорлупе глазки и ротик - послушное яйцо готово. Теперь для того, чтобы поставить его в любое положение, нужно всего лишь немного 

перед установкой потрясти яйцо именно в том положении, в каком будете устанавливать, чтобы центр тяжести оказался внизу. 

 

  

Опыт четвертый. Яйцо Ванька-встанька. 

Делаем игрушку неваляшку из яйца. 

Принцип изготовления, такой же как в предыдущем опыте. Только вместо песка нужно набросать в яйцо очень мелкие кусочки камушков или 

маленьких металлических предметов и кусочки парафина или воска от свечи. Потом установить яйцо в нужное положение и подогреть снизу. Воск 

растопится, а когда застынет, слепит всю мелочовку между собой и приклеит их к скорлупе. Заделайте дырочки и украсьте яичного Ваньку-встаньку 

смешной рожицей. 

Пусть ребенок попробует уложить яйцо на бок. 
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Idejas laika pavadīšanai: 

 

Игры с детьми на Пасху 

Игра «Поиск яиц» 

Эту игру можно провести как дома, так и на улице. Предварительно необходимо запастись некоторым количеством пластиковых яиц (шоколадных 

яиц, либо «Киндер Сюрприз»), которые необходимо спрятать в доме или саду (лесу, на поляне, на детской площадке) и корзинкой (пластиковым 

ведерком), в которую собираются яйца. Выигрывает тот, кто соберет большее количество яиц. 

Игра «Самый меткий яйцеметатель» 

Для проведения этой игры нам нужны пластиковые яйца (можно заменить любыми маленькими мячиками, либо камушками, шишками), неглубокая 

широкая емкость – тазик, либо просто обозначить мишень подручными материалами: выложить по кругу камнями, веточками, салфетками. 

Задача игроков: забросить как можно больше яиц в емкость или лунку.  Расстояние от мишени до линии «старта» регулируется в зависимости от 

возраста игрока, чем младше игрок, тем ближе к мишени он может стоять при броске. 

Игра «Бег с яйцом» 

Так же одна из самых популярнейших у нас игр, для ее проведения нужны ложки (деревянные или пластиковые, у нас пластиковые ложки для 

перемешивания салатов), по количеству игроков и пластиковые яйца. Так же нам необходимо отметить как и при «прыжках в мешках» линию 

«старта» и точку «поворота». 

Соревнующиеся проходят всю дистанцию с ложкой, в которой лежит яйцо, на вытянутой вперёд руке, при этом не придерживая свободной рукой 

яйцо. Уронивший яйцо начинает «бег» со «Старта». Выигрывает самый быстрый и ловкий. Самым маленьким разрешается придерживать рукой яйцо в 

ложке. 

Игра «Сортировка» 

В тазике перемешиваются пластиковые яйца различных цветов, равное количеству игроков. Участникам игры необходимо как можно быстрее 

выбрать  (рукой или ложкой) все яйца «своего» цвета. Выигрывает тот, кто первым без ошибок выполнит поставленную задачу. Можно усложнить 

задание: 

1. добавить «лишние цвета» или предметы; 

2. вынувший «чужое» яйцо, «наказывается» – он возвращает в таз одно из своих яиц. 
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Игра «Рыболовы-яйцеловы» 

Очень спокойная и интересная игра, построенная по принципу игры в рыбалку. Нам понадобятся палочки, на концах которых  по типу удочки 

закрепляются проволочные крючки. Это легко сделать из подручных материалов, прихватив из дома моток проволоки. В  широкую емкость положить 

пластиковые яйца, к которым привязаны петельки из лески или толстых ниток. Игроки «вылавливают» яйца палочкой-удочкой, выигрывает самый 

удачливый «рыболов». 

Игра «Канатоходец-Спасатель» 

Игра не требует особой подготовки, можно легко обойтись подручными средствами на детской площадке: бревно или узкая скамейка, либо просто 

веревка, разложенная на полу, или же просто линия, прочерченная палкой на земле или нарисованная на асфальте мелом (в домашних условиях – 

широкий бумажный скотч, наклеенный на пол). Это будет наш мост.  И несколько пластиковых яиц, лежащих в «гнезде». 

Суть игры заключается в «спасении» — переносе яиц от одного «берега» на другой. Мы представляем, что на одной стороне моста – наводнение, а там 

в гнездышке лежат яйца, которые мы должны спасти. Задача игрока пройти по мосту, держа  на раскрытых вверх ладонях по яйцу, руки расставлены в 

стороны. Яйца нельзя зажимать в кулак (малыши, конечно, являются исключением). Выигрывает тот, кто пройдет препятствие не уронив яиц и не 

упав с моста. 

Игры с крашенками 

Будучи детьми, мы играли на «Светлое Воскресение» в игры, связанные с крашенками, били яйца друг о друга, выигрывал тот, чьё яйцо оставалось 

целым. Один из моих родственников вместо яйца брал ложку и прятал ее в руке так, как-будто у него в руках яйцо, окрашенное металлическим 

цветом, ох, как часто мы попадались на его уловку! 

Другой игрой было «кручение яиц», одновременно раскручивали яйца на столе, выигрывал тот, чьё яйцо последним остановилось.



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Darba lapas: 
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   Видео-материал для детей о празднике Пасхи. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=6xFWbCZYKts 

 

http://pesochnizza.ru/prazdnuem/o-pashe-detyam 

 

https://podgotovichka.ru/detyam-o-pasxe/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbAtRrN6zw0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JzZOAyH9U0M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E 

https://www.youtube.com/watch?v=6xFWbCZYKts
http://pesochnizza.ru/prazdnuem/o-pashe-detyam
https://podgotovichka.ru/detyam-o-pasxe/
https://www.youtube.com/watch?v=FbAtRrN6zw0
https://www.youtube.com/watch?v=JzZOAyH9U0M
https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E
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