
11.05.2020.   

• Māmiņdienai par godu klausies dziesmiņu un ja vari dziedi līdzi: 

https://www.youtube.com/watch?v=6OinQs-ipZg 

• Palūdz lai vecāki tev  palasa dzejolīti, ja vari, tad pamācies šo pantiņu no 

galvas. 

 

Tavas rokas ir vismīļākās 

Tavs smaids ir vissiltākais 

Tavas rūpes ir vislielākās 

Tavs maigums ir vislabākais 

 

• Atpazīsti smaržas un smakas un mācies vārdus -smaržo un smird- 

 

Mācīsimies atšķirt, kas smaržo un kas smird. Šajā uzdevumā sāksim ar salīdzināšanu. 

Turklāt bērnam būs iespēja, aprakstot dažādas smaržas un smakas, paplašināt vārdu 

krājumu. 

6 lietas ar atšķirīgu smaržu, piemēram, tualetes ūdens, skūšanās losjons, aromātiskās 

eļļas, puķes, citrusaugļi, kafija. Neņem mājsaimniecībā izmantojamos tīrīšanas 

līdzekļus, jo to izgarojumi ir bīstami. 

Vates plāksnītes iemērc iepriekš nosauktajās smaržu vai smakku izdalošās vielās un 

liec bērnam nedaudz paostīt. Vēlāk vienojieties vai šī viela ir smaržīga, vai 

nepatīkami smako. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6OinQs-ipZg


 

12.05.2020. 

• Garšu pazīšana. Mācies vārdus salds, skābs, sāļš. 

 

Uzdevumu, ar kura palīdzību var iemācīt bērnam pazīt dažādu pārtikas produktu īpašo 

garšu un noteikt, vai produkts kopumā ir salds, skābs vai sāļš. Darbosimies ar trīs 

grupām un aizsiesim acis, lai pavisam labi uztrenētu garšas kārpiņas. Tu šaubies, vai 

bērns ar aizsietām acīm būs ar mieru kut ko nogaršot? Pieaugušajiem uzdevums jāpilda 

pirmajiem, tas bērnos ļoti ātri vieš uzticību. 

 

• Noklausies stāstu attīsti valodiņu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-

6/pasaules-brilles 

 

• Sākumā izdomā savu pasaku par pavasari. Izmantojot rullīšus no tualetes 

papīra izveido pasakas varoņus un attēlo savu izdomāto pasaku.  

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/pasaules-brilles
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/pasaules-brilles


13.05.2020.  

• Lielumi un formas. Mācies vārdus liels, mazs, smags, viegls, apaļš, 

kantains. 

 

Saliec klucīšus citu aiz cita, tā, lai bērnam rodas izpratne par šķirošanu pēc lieluma un 

formas un par lieluma un formas noteikšanu. Bez tam viņam rodas priekšstats par 

svaru, jo, nesot klučus, viņš sajūt, ka lielākais ir arī smagāks. Veicot šādus būvniecības 

darbus, iemācieties arī vārdus lielāks, mazāks, vislielākais, vismazākais. Turklāt, nesot 

klučus, tiek trenēti bērna muskuļi. 

• Kopā ar vecākiem izlasi pasaku: http://pasakas.letonika.lv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pasakas.letonika.lv/


14.05.2020. 

• Skaļš un kluss - skaņu iepazišanas. Mācies vārdus skaļš un kluss. 

 

Nepieciešamās lietas 

4 līdz 6 priekšmeti, kas rada skaļu vai klusu skaņu, piemēram, divi katlu vāki, 

kastītes, un grīda, kur salikt minētos priekšmetus. 

• Aicini bērnu apsēsties tā, lai uzdevuma izpilde viņam ir labi pārredzama. 

Noliec paplāti sev priekšā. 

• Saki bērnam: "tagad paklausīsimies, kādas skaņas rada šie priekšmeti, un tad 

pārrunāsim, vai esam sadzirdējuši skaļas vai klusas skaņas." 

• Izvēlies kādu priekšmetu, kas rada skaļu skaņu. Pagrabini priekšmetu, saki 

skaļš un noliec to pa kreisi. Atkārto to pašu darbību ar kādu priekšmetu, kas 

rada klusu skaņu, un noliec to pa labi. 

• Sniedz priekšmetus bērnam un aicini tos pakratīt un raksturot radušos skaņu. 

 

• Noklausies stāstu un attīsti valodiņu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-

6/pasaules-brilles-2 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/pasaules-brilles-2
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/pasaules-brilles-2


15.05.2020. 

Gatavošanās rakstīšanai 

• Drēbju locīšana 

• Makaronus, kuri ir iebērti bļodiņā, jāsaliek plastmasas pudelē, kurai atskrūvēts 

korķītis. 

 

• Noklausies stāstu un attīsti valodiņu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-

6/pirma-skolas-diena 

 

 

    

 

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/pirma-skolas-diena
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/pirma-skolas-diena

