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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 
 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, paredzēti bilingvāli mācību 

materiāli. 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar pirmsskolas izglītības mācību programmu, paredzēti mācību materiāli latviešu 

valodā. 

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 

 
24.05.2021.-31.05.2021. 

 

Mēneša temats:''Lai top!' 'Nedēļas temats:''Ziedu dejas pļavā". 

Ziņa bērnam: Pļavā aug dažādas puķes. 

Sasniedzamais rezultāts: Rosināt bērnu interesi par ziedošiem ziediem apkārtnē. 

. Vērtības un tikumi 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Latviešu valoda 

 Darbs 

 Ģimene 

 Atbildība 

 Drosme 

 Laipnība 

 Mērķtiecība 

 Tolerance 

 Solidaritāte 

Mācību jomu pamatprasmes 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Ar pieaugušā atbalstu ievēro drošības noteikumus saskarsmē ar augiem, sēnēm un dzīvniekiem. (2. 

posms) 
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Mākslinieciskajā darbībā eksperimentē ar dažādiem materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem. (2. 

posms) 
 Matemātikas mācību joma 

o Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus. (2. posms) 
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem. (2. posms) 
 Tehnoloģiju mācību joma 

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
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o Mācās īstenot savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba piederumu un instrumentu 

lietojumu. (2. posms) 
 Valodu mācību joma 

o Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par zināmiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm un darbībām (maz. t.). 

(2. posms) 
 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Stāsta par savām nepatīkamajām sajūtām un izjūtām. (2. posms) 

Caurviju prasmes 

 Digitālās prasmes 

o Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās ierīces. 
 Jaunrade un uzņēmējspēja 

o Izrāda iniciatīvu. 
 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto. 
 Pašvadīta mācīšanās 

o Atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, mācās pārvaldīt savu uzvedību. 
 Pilsoniskā līdzdalība 

o Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 
 Sadarbība 

o Palīdz un pieņem palīdzību. 

 

Bērna plānotā darbība:  

 Nosauc un novērtē katru savu darbību un plāno, kas un kā vēl jāuzlabo. 

 Aktīvi izpaužas praktiska darbība. 

 Stāsta par sev aktuālo lietu, notikumu. 

 Vēro un saskata izmaiņas dabā. 

 Mācās paņemt mācību līdzekļus un citas lietas un nolikt atpakaļ tām paredzētajās vietās, piedalās mācību vides 

sakārtošanā. 

  Piedalījies fiziskajās aktivitātēs. 

 Izsaka dažas idejas savas ieceres īstenošanai. 

 

  

Vecāku  plānotā darbība: 

 Piedāvā jaunu informāciju un iespēju gūt daudzveidīgu mācīšanās pieredzi un pārrunā, kādiem jābūt vērtēšanas 

kritērijiem. 

 Novērtē bērna sniegumu, sekojot līdzi izpratnes un prasmju attīstībai ilgtermiņā, nosaucot sasniegto un raksturojot 

izaugsmi. 

 Sekmē bērna runas attīstību. piedāvā bērniem uzdevumus, kuri liek domāt. 

 Virza bērnus darboties atbilstoši sasniedzamiem rezultātiem. 

 Sekmēt vēlmi piedalīties fiziskajās aktivitātēs. 

 Attīsta bērnu ieceri , aicinot stāstīt par savu darbu. 

 Rosina izdomāt jaunu kustību uzdevumu (šķēršļu josla, kustību rotaļa), nepiedāvājot konkrētu inventāru vai vietu. 
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Dzejolīši rīta rosmei.  

«Цветок» 

  1.                 Я в землю семечком попал 
                                И вдруг цветком красивым стал. 
                И.п. полный присед,  сгруппироваться; 1- встать потянуться вверх, руки на       
                       пояс;  2-и.п. (5-6 раз) 
                 2.                Я выше к солнцу потянулся 
                                     И лепестками лучиков коснулся. 
                  И.п. о.с. руки вдоль туловища;   1- руки через стороны вверх, встать на 
                          носочки; 2-и.п. (5-6 раз) 
                              
                 3.                Я поглядел по сторонам, 
                                     И много я цветов увидел там.   
                                     Они такие же, как я, 
                                      Они, они мои друзья. 
                  И.п. ноги на ширине, руки на поясе; 1- поворот в правую сторону, правую руку 
                          в  сторону; 2-и.п. 3-4- то же в левую сторону; ( 5-6 раз) 
                  
                  4.               А ветерок  меня качает, 
                                     И вправо  влево наклоняет. 
                  И.п. то же;  наклоны туловища вправо, влево; (5-6 раз) 
                  5.                 Я с ветерком люблю играть, 
                                       И ниже, ниже стебелёк  свой наклонять. 
                   И.п. то же; 1- наклон туловища вперёд, руки вперёд;  наклонить туловище 
                             ниже  пальцами рук коснуться носочков ног; 2-и.п. (5-6раз) 
                  6.                 А бабочка красавица садится на меня, 
                                       Я рад своим друзьям  всегда. 
                    И.п. о.с. руки в стороны; 1- полный присед, руки на колени; 2-и.п. (5-6 раз) 
                  7.                Гостей  люблю я принимать. 
                                     И вкусною пыльцою угощать. 
                  И.п. то же;  прыжки; (10раз) 
  
                  8.                 Упражнение на    дыхание: 
                                                «Цветы» 
                  9.                 Когда настанет ночь друзья, 

                                       То, как и вам мне спать пора.  
                    И.п. полный присед,  сгруппироваться; 
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Sasveicināšanās pantiņi 

 

Labu rītu saulītei. 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idejas radošai darbībai. 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289456/labu-ritu-saulitei
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Lasīšanai: 

Феи цветов. 

В одной таинственной стране, очень-очень далеко, где-то на краю земли жила королева всех 

фей природы в окружении большого количества маленьких полупрозрачных феечек. Они 

летали с ветром, спали в облачках и каждую ночь любовались серебристым месяцем. 

Проказницы жили, не зная печали и забот. Однако королева фей скучала — страна, в которой 

она жила, была серой, однообразной. 

Уже много лет королева размышляла над тем, как изменить все вокруг. И однажды, когда она 

наблюдала за маленькими феями-шалуньями, ее осенила одна замечательная мысль. 

Владычица немедленно вызвала фею воды, фею птиц, фею растений и сказала фее воды: 

— Сделай, чтобы ручьи зашептались, а водопады запели. 

Затем она велела фее птиц: 

— Сделай, чтобы птицы научились петь. 

И сразу же до фей донесся успокаивающий шум воды, а соловей, который пролетал 

неподалеку сел на ветку и завел мелодичную трель. 

Довольная результатами, королева попросила фею растений покрасить каждый цветочек, 

каждый листочек: 

— Лети вместе с подругами к радуге. Возьмите у нее красок для каждого растения. 

Вдохновленные новым и необычным заданием, феи полетели к радуге и стали выбирать 

нужные краски. Так, василек получил синий цвет, сирень — фиолетовый, нежной голубизной 

покрылись лепестки незабудок, зеленым цветом окрасились поля и леса, желтый украсил 

серединки цветов, апельсин стал оранжевым, а ярко-красным загорелись поля дикого мака. 

Все маленькие феи вдохновенно работали над покраской своей страны. Только фея Фоллет 

блуждала дальними лугами в поисках бабочек. Она частенько «витала в облаках», поэтому 

даже не слышала приказ королевы фей. И когда поздно ночью, при свете полной луны 

королева собрала всех подданных отчитываться о работе, Фоллет вся побледнела от 

отчаяния и чуть не потеряла сознание. 

— У радуги больше не осталось ни единой краски для меня! — отчаянно воскликнула 

рассеянная фея, оправдываясь перед королевой. 

— Дорогая, я настаиваю, чтобы ты немедленно приняла участие в окраске цветов, — королева 

была не в настроении, и это ничего хорошего не предвещало маленькой Фоллет. 

Бедная феечка полетела на свою лужайку, где жила на маленьком сереньком цветочке с 

тонкими хрупкими лепестками. Фоллет села на цветок и заплакала. Чтобы вытереть слезки, 

она сорвала лепесток, а потом второй, третий… Когда на цветке не осталось ни лепестка, фея 

пересела на другой. 

— Ты что, собираешься оборвать лепестки на всей поляне? — спросила королева фей, 

которая только что подошла. 

— Но для меня не осталось ни одного цвета! – запричитала Фоллет. 
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— Да ладно тебе, хватит здесь сырость разводить! Посмотри, цветок побелел, как и твоё 

платьице и туфельки. Это и есть твой цвет, моя дорогая. 

И счастливая Фоллет начала перелетать с цветка на цветок, окрашивая каждый лепесток 

белым цветом. Поляна рассеянной феи стала невероятно красивой. 

Так появились ромашки и другие белые цветы. Послушай, как ветер качает цветы в поле или в 

саду, — ты непременно услышишь шелест. Это перешептываются маленькие феи, которые 

окрашивают цветы. 

PpasaPasaka Pasaka par Pienenīti . 

12. Pasaka par Pienenīti 

Reiz dzīvoja maza, apaļīga meitiņa. Viņa ganīja savu balto  kaziņu un pārdeva pienu. Viņu sauca pienenīte. Pienenītei 

mugurā bija zaļa kleitiņa, ap galvu dzeltens lakatiņš, meitene vienmēr bija jautra un smaidīga, katram pateica labu vārdu. 

Visi viņu gaidīja un labprāt nopirka pienu, ko Pienenīte pārdeva. 

Pienāca laiks, kad puiši sāka mest acis uz Pienenīti. Pirmais atnāca Gliemezis. Viņš nepiedāvāja mīlestību, bet stāstīja, cik 

ērti Pienenīte dzīvos viņa mazajā mājiņā. Pienenītei, protams, Gliemezis nepatika, un viņa to aizdzina. 

Nākamais atbrauca bagātais Sirsenis. Bet Pienenītei viņš arī nepatika, likās ļoti dusmīgs. Pamazām meitene kļuva 

prātīgāka. Pārdeva saldo pieniņu, krāja naudiņu un gaidīja mīlestību. Pienenīte kļuva arvien domīgāka un sapņaināka. No 

rītiem meitene izveda kaziņu ganībās, bet pati skatījās debesīs un domāja par mīlestību. 

Gaisā lidinājās Cīrulis un trallināja. Pienenītei ļoti patika Cīruļa dziesma. Pat naktīs viņa negulēja, bet domāja par cīruli 

un viņa dziesmu. Kādu rītu pienenīte uzsauca cīrulim, ka vēlas uzzināt viņa dziesmas vārdus. Cīrulis sāka dziedāt: 

„Cik vien dziesmas zinu, Tās visas dziedu tev...” 

Ak! Pienenīte nodomāja, ka cīrulis dzied viņai, bet cīrulis savu dziesmu dziedāja Cīruļactiņai. Pienenīte piedāvāja Cīrulim 

gan pieniņu, gan bučiņu, gan sakrāto naudiņu, bet nekā... Cīrulis uzlidoja augstu gaisā un uzsauca: „Manu dziesmu par 

naudu nevar nopirkt.” 

http://www.sazinastilts.lv/wp-content/themes/sazinas-tilts/resources/Texts/12/00.html
http://www.sazinastilts.lv/wp-content/themes/sazinas-tilts/resources/Texts/12/00.html
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Eksperimenti: 
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Eksperiments - kā krāsot ziedus. Ziedu 
ziedlapu mākslīga krāsas maiņa. 
Eksperimenti ar krāsu mājās. Kopsavilkums:  

Eksperimenti ar augiem. Kā krāsot svaigus ziedus. Mājas pieredze bērniem. Izklaidējoši eksperimenti 
bioloģijā. Aizraujoša pieredze ar bērniem. Izklaidējoša bioloģija 
bērniem. 
Pateicoties šim eksperimentam, bērns varēs novērot ūdens kustību 
augos. 
Jums būs nepieciešams: 
Ziedi ar baltām ziedlapiņām (piemēram, baltas neļķes) 
  - ūdens tvertnes 
  - dažādu krāsu pārtikas krāsvielas 
  - nazis 
  - ūdens 

 Darba plāns: 
1. Piepildiet traukus ar ūdeni. 
2. Katram no tiem pievienojiet noteiktas krāsas pārtikas krāsvielu. 
3. Atceliet vienu ziedu un nogrieziet kātiņus pārējiem ziediem. Šim nolūkam šķēres nav piemērotas - 
tikai asu nazi. Stumbrs jāsagriež slīpi par 2 centimetriem 45 grādu leņķī siltā ūdenī. Pārvietojot 
ziedus no ūdens traukos ar krāsvielām, mēģiniet to izdarīt pēc iespējas ātrāk, turot griezumu ar 
pirkstu, kā Stieņa mikroporās, nonākot saskarē ar gaisu, veidojas gaisa aizbāžņi, kas neļauj ūdenim 
brīvi iziet cauri kātam. 
4. Katrā krāsvielu traukā ievietojiet vienu ziedu. Pieredzes skaidrojums: 
Ūdens augā. Ziedi, kurus mēs izmantojam eksperimentā, ir bez saknēm. Neskatoties uz to, augs 
nezaudē spēju absorbēt ūdeni. Tas ir iespējams transpirācijas procesa dēļ - ūdens iztvaikošana no  
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5. Tagad paņemiet ziedu, kuru esat atlicis. Sagrieziet (sadaliet) tā kātu no centra divās daļās. 
Atkārtojiet ar viņu 3. punktā aprakstīto procedūru. Pēc tam vienu cilmes daļu traukā ar krāsvielu, 
piemēram, zilu, atzīmējiet, bet otru kāta daļu traukā ar citas krāsas krāsvielu (piemēram, sarkanu). 
6. Atliek gaidīt, kamēr pieaudzis ūdens paceļas augu kātiem un krāso viņu ziedlapiņas dažādās 
krāsās. Ar laiku tas prasīs apmēram 24 stundas. Eksperimenta beigās neaizmirstiet izpētīt katru 
zieda daļu (stublāju, lapas, ziedlapiņas), lai redzētu ūdens ceļu. 
Pieredzes skaidrojums: 
Ūdens iekļūst augā no augsnes caur sakņu matiņiem un sakņu jaunajām daļām un tiek sadalīts pa 
visiem traukiem visā trauku antenu daļās. Ar kustīgu ūdeni saknes absorbētie minerāli izplatās visā 
augā. Ziedi, kurus mēs izmantojam eksperimentā, ir bez saknēm. Neskatoties uz to, augs nezaudē 
spēju absorbēt ūdeni. Tas ir iespējams transpirācijas procesa dēļ - ūdens iztvaikošana no auga. 
Galvenais transpirācijas orgāns ir lapa. Tā kā ūdens tiek zaudēts transpirācijas laikā, palielinās 
sūkšanas spēks lapu šūnās. Transpirācija ietaupa augu no pārkaršanas. Turklāt transpirācija ir 
iesaistīta nepārtrauktas ūdens plūsmas veidošanā ar izšķīdinātiem minerāliem un organiskiem 
savienojumiem no sakņu sistēmas uz auga virszemes orgāniem. 
Augiem ir divu veidu kuģi. Ksilēma asinsvadi pārnes ūdeni un barības vielas no apakšas uz augšu - 
no saknēm līdz lapām. Barības vielas, kas lapās veidojas fotosintēzes laikā, no augšas uz leju līdz 
saknēm nonāk caur citiem traukiem - floēmu. Ksilema atrodas gar stublāja malu, un filēma atrodas 
tās centrā. Šāda sistēma mazliet atgādina dzīvnieku asinsrites sistēmu. Šīs sistēmas izvietojums ir 
līdzīgs visiem augiem - no milzīgiem kokiem līdz pieticīgam ziedam 
Asinsvadu bojājumi var iznīcināt augu. Tāpēc nav iespējams sabojāt koku mizu, jo kuģi atrodas tam 
tuvu .. 
Augos, kas sagriezti pušķim, jūs varat mainīt ziedu dabisko krāsu. Tātad, ja jūs nolaidīsit rozes vai 
dālijas baltos ziedus vispirms fuksīna šķīdumā un pēc tam potaša šķīdumā, tie iegūs skaistu zilu 
krāsu. Šo metodi jau sen izmanto, lai iegūtu neparastas zilas rozes, kas dabā neeksistē. 
 
No pirmā acu uzmetiena process, kas nodrošina dažādu ziedu veidošanos augos, var šķist diezgan 
vienkāršs, taču daudzās dabā esošās krāsas un toņi ir galveno pigmentu sarežģītās mijiedarbības 
rezultāts dažādās kombinācijās ar apkārtējo vidi. Tie ir atkarīgi arī no dabisko krāsvielu izvietojuma 
augu audos. 

Augos, kas sagriezti pušķim, jūs varat mainīt ziedu dabisko 
krāsu. Tātad, ja jūs nolaidīsit rozes vai dālijas baltos ziedus vispirms fuksīna šķīdumā un pēc tam 
potaša šķīdumā, tie iegūs skaistu zilu krāsu. Šo metodi jau sen izmanto, lai iegūtu neparastas zilas 
rozes, kas dabā neeksistē. Jūs varat mēģināt tādā pašā veidā pārkrāsot hiacinšu, tulpju vai gladiolu 
baltos ziedus zilā krāsā vai mēģināt "piespiest" rozi (baltu) ziedēt koši zilos ziedos, laistot augsni ap 
tā krūmu ar kobaltskābi. Jūs varat krāsot purpursarkanus ziedus spilgti sarkanā krāsā, iegremdējot 
tos vājā sālsskābes šķīdumā. 
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Ziedi ar zaļām ziedlapiņām parasti ir neuzkrītoši, taču eksperimentam tos var iegūt diezgan ātri. 
Pietiek, piemēram, turēt purva zilo ziedu aizmirst, nevis turēt virs dūmiem kūstošas 
\u200b\u200bcigaretes vai cigaretes, jo tas tūlīt kļūst zaļš. Iemesls šīm izmaiņām ir amonjaka 
ogleklis tabakas dūmos, kam ir sārmaina reakcija. Pēc iekļūšanas zieda audumā tā pārvērš zilo 
krāsu zaļā krāsā. 
Interesantas krāsu pārvērtības ziedošos augos notiek amonjaka ietekmē. Apstrādātas ar amonjaka 
tvaikiem (hermētiskā traukā!) Zilas, violetas un purpursarkanas ziedlapiņas kļūst zaļas, tumši 
sarkanas (piemēram, krustnagliņas) kļūst melnas, baltas (baltas lilijas, baltas rozes utt.) Kļūst 
dzeltenas. Īpaši oriģinālās izmaiņas notiek ziedos ar daudzveidīgu krāsojumu. Ja amonjaku aizstāj ar 
spēcīgas sālsskābes tvaikiem, zilā un violetā krāsa kļūst sarkanā krāsā. Interesanti ir arī tas, ka pēc 
apstrādes ar amonjaku daži ziedi, kam vispār nav smaržas (piemēram, asters), iegūst patīkamu 
smaržu. 
Šādus eksperimentus var veikt pat ar veseliem ziedu pušķiem. Tā kā ne visi antocianīni reaģē 
vienādi uz apkārtējās vides izmaiņām un arī tāpēc, ka amonjaks un sālsskābe iedarbojas uz citām 
vielām (flavoniem utt.), Izraisot krāsas maiņu, iegūst pilnīgi negaidītas krāsas. Šādā vienkāršajā 
veidā jūs varat dot pušķim vairākas stundas savādi neparastu krāsu. Sekojošā lēnā ziedu dabiskās 
krāsas atjaunošana piešķir pušķim vēl iespaidīgāku izskatu. 
Sērskābe, pateicoties tās deoksidējošajām īpašībām, nokrāso lielāko daļu ziedu rozē, piemēram, 
rozes, periwinkles, vijolītes utt. Šī pieredze ir ārkārtīgi labi izdarīta, izmantojot īpašu ierīci. Nelielā 
porcelāna tīģelī (tasītē) izkausē sēru, kas, apvienojumā ar atmosfēras skābekli, aizdegas un dod 
sērskābi; lai panāktu sēra tvaiku vislabāko efektu, tīģeli pārklāj ar plānu, konisku vara cauruli, un tā 
šaurā daļa attiecas uz pārbaudītajām krāsām. 
 
Tiesa, ir informācija, ka slavenajam vācu dzejniekam un botāniķim Gētem, audzējot rozes siltumnīcā 
zem zilām brillēm, izdevās iegūt ziedus ar zilganu nokrāsu. Un tikai nesen mūsu laikā īstās zilās 
rozes audzēja japāņi. 
Un kā no sarkanās rozes pagatavot balto rozi? Zinot, ka antocianīns ir mainījis sēra dioksīda krāsu, 
mēs ievietojam sarkano rozi hermētiski noslēgtā traukā (stikla burkā) ar tajā iedeguša degoša sēra 
gabalu - un pēc dažām minūtēm ziedlapiņas kļūs baltas. Nežēlojiet izbalēto sarkano krāsu, pēc kāda 
(diezgan ilga) laika gaisā zieds atkal uzņems savu bijušo krāsu. Jūs varat arī "balināt" asteres, 
vijolītes, gladiolas un citus ziedus, kas satur antocianīnu. 

 
 

Idejas laika pavadīšanai: 
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1. Сделайте цветочные отпечатки 

Идея из книги «Творческая мастерская». 

Это занятие понравится любому ребенку, который обожает двигаться и шуметь. А 

еще это отличное летнее развлечение, знакомящее детей с природными 

красителями, получаемыми из растений. Мы часто рвем цветы у себя в саду, но не 

только — с прогулок нет-нет да и принесем то букет полевых цветов, то 

доживающий последние дни подвявший букет из магазина. Когда отпечатки будут 

готовы, получившуюся красоту в природных тонах можно вырезать и превратить в 

открытку или закладку, а то и просто подписать, поставить дату и повесить на стену 

как картину. 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/tvorcheskaya-masterskaya/
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Вам понадобится: акварельная бумага, разнообразные цветы, лепестки и листья, 

гладкий речной камень или деревянный молоток, вощеная бумага, ножницы (по 

желанию), дырокол (по желанию), лента (по желанию). 

 

Выложите на стол цветы. Предложите ребенку выбрать цветок и поместить его на 

большой лист акварельной бумаги. Накройте цветок вощеной бумагой и постучите 

по лепесткам, чтобы остался отпечаток. Отпечатывайте цветы и листья так, чтобы 

получилась красивая композиция. 

Чтобы сделать из получившейся бумаги закладки, нарежьте лист с отпечатками на 

длинные полосы, на одном конце пробейте дырочку, протяните в нее ленту и 

завяжите. 

Порисуйте брызгами на улице 

Идея из книги «Творческое воспитание». 

Выполняйте это уникальное задание на  улице, иначе вам слишком долго придется 

заниматься уборкой. 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/tvorcheskoe-vospitanie/
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%B5%D1%82%D0%BE16.png
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Материалы: старая белая простыня (или крафтовая бумага, ватман, большой холст 

на подрамнике), кисточки, гуашь в чашках. 

 

1. Разложите простыню или бумагу на улице, придавите углы камнями. Вы также 

можете повесить «холст» на забор или на бельевую веревку. 

2. Окуните кисточку в краску и поднимите ее над простыней, позволяя краске капать 

вниз. 

http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%B5%D1%82%D0%BE12.png
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3. Снова окуните кисточку в краску и взмахните кистью, чтобы разбрызгать краску по 

простыне. 

4. Продолжайте капать, поливать и разбрызгивать краску всеми возможными и 

невозможными способами. 

5. Высушите картину. 

6. Повесьте картину и любуйтесь ею. 

Вы можете создавать полотна разных размеров. Если вы не хотите, чтобы 

рисунок на  простыне легко смывался (например, если работа будет висеть на 

улице), используйте разбавленные водой акриловые краски.  

Рисуйте цветами, сосновыми лапками и перьями. 

Идея из книги «Творческое воспитание». 

Используйте цветы и сосновые лапки как кисточки. Получатся разнообраз- ные 

художественные эффекты. 

Материалы: большой лист бумаги, например крафтовой или для мольберта, 

неглубокие тарелки или формы для кексов, чтобы налить в них краску, клейкая 

лента (скотч), краска, природные материалы (цветы, ветки, листья, перья, сосновые 

лапки). 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/tvorcheskoe-vospitanie/
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1. Накройте стол огромным листом бумаги, приклейте углы скотчем и поставьте 

краску в тарелках. 

2. Выложите природные материалы, которые вы будете использовать вместо 

кисточек. Если у вас дома таковых нет, сначала сходите на прогулку и позвольте 

детям выбрать предметы, которыми они попробуют рисовать. 

3. Окуните сосновую лапку или другую природную кисточку в краску и проведите 

линию на бумаге. Используйте эти «кисточки», чтобы создать уникальное 

произведение искусства. 

Вместо того чтобы работать над общей картиной, пусть каждый ребенок рисует на 

своем листе бумаги. Вы можете начертить на куске картона сетку и закрасить каждой 

«кисточкой» один квадрат, а потом выбрать лучшую «кисточку». 

 

 

http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%B5%D1%82%D0%BE13.png
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Darba lapas: 
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Zināšanu nostiprināšanai. 
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