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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 

 

 

Mēnesis: Janvāris 

Nedēļa: 2.nedēļa 

Mēneša temats: “Es piedalos”. 

Nedēļas temats: “Par ko jārūpējas ziemā”. 

Ziņa bērnam: Putnu pārvietošanos no vienas vietas uz citu nosaka to vajadzība pēc barības. 

Sasniedzamais rezultāts:  Stāsta par novērotā putna izskatu, uzvedību un barību. 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma  
Novēro līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu tuvākajā apkārtnē un stāsta par novēroto. (3. posms) 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
 Izspēlē pašu izdomātu vai literārā darba sižetu. (3. posms) 

 Matemātikas mācību joma  
Pēc nosacījuma un radoši veido sakārtojumus, to skaitā ritmiskas rindas no priekšmetiem un 

ģeometriskajām figūrām. (3. posms) 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma  
Skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas; vajadzības gadījumā sniedz emocionālu un praktisku 

atbalstu. (3. posms) 

 Tehnoloģiju mācību joma 
Savieno detaļas un iegūst sev vēlamo konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai paša izvēlētajiem 

materiāliem. (3. posms) 

 Valodu 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
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
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Lasa vārdus, saprot izlasīto. (3. posms)  

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  
Saskata iespējamos traumu gūšanas veidus un ievēro drošības noteikumus, pārvietojoties, pārvarot 

šķēršļu joslu, pārvietojot priekšmetus. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes 

 Jaunrade un uzņēmējspēja.  
Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību.  

 Digitālās prasmes.  
Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana.  

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

 Pašvadīta mācīšanās.  
Lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās. 

 Pilsoniskā līdzdalība.  

Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

 Sadarbība. 

Palīdz un pieņem palīdzību. 

 

Papildu informācija 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

 Izdomā stāsta turpinājumu un izstāsta to.

 Pauž savu attieksmi par vēroto.

 Patstāvīgi zīmē un glezno dažādas formas laukumus; zīmē, griež un līmē dažādas formas 

un teksturējuma laukumus kolāžas kompozīcijā; veido dažādas formas un fakturē tās.

 Vēro un saskata izmaiņas dabā atšķirīgos gadalaikos.

 Salīdzina vienādas un nevienādas priekšmetu kopas pēc vienas pazīmes.

 Stāsta par sava darba ieceri (ko vēlas izgatavot).

 Stāsta par drošības noteikumiem, kas jāievēro, pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu, 

pārvietojot priekšmetus.

Vecāku darbība 

• Aicina novērtēt bērna izdomāto teksta turpinājumu. 
• Rosina novērtēt rīcību un prognozēt tās iespējamās sekas. 
 Rosina bērnu eksperimentēt ar krāsām, līnijām, laukumiem, tekstūrām.
 Rosina stāstīt par novēroto.

 Aicina salīdzināt priekšmetus pēc lieluma un skaita.

 Rosina pētīt apkārtējo vidi, citus pieejamos resursus (grāmatas, internetu) un meklēt 

līdzīgus produktus.

 Jautā, kādi drošības noteikumi jāievēro konkrētās situācijās.


RĪTA ROSME: 

 
Cepu, cepu kukulīti, (plaukšķina)  
citu lielu (iepleš rokas), 

citu mazu, maziņu; (sakrusto rokas pār krūtīm) 

Viļ, viļ apaļu, (veļ it kā bumbiņu rokās)  
Pauks - krāsnītē (pieliek rokas pie mutes) 

Ar garu, garu skursteni; (paceļ rokas virs galvas) 

Ņam, ņam, ņam-m-m, cik gards! (plaukšķina pa punci). 
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«Красивая спина» 
 
И. п. — о. с: руки к плечам (кисти от плеч не отрывать). Круговые вращения согнутыми 

руками вперед, затем назад. Повторить 5—6 раз в каждую сторону.  
И. п. — о. с: руки перед грудью. С напряжением, рывками руки разводятся в стороны, 

поднимаются вверх, опускаются. Повторить 3 раза.  
И. п. — о. с: руки опущены. Ребенок медленно поднимает руки вперед и вверх, сцепив их в 

«замке» над головой, поднимается на носки и прогибает спинку. Вернуться в и. п. 

Повторить 3—5 раз.  
И. п. — о. с: руки в стороны. Поднимает согнутую в колене ногу с одновременным 

подъемом рук вверх, носок тянуть, спина прямая. Повторить 5—6 раз каждой ногой.  
И. п. — о. с. Спина прямая, руки над головой в «замке». Ходить с напряженно вытянутой 

спиной на носках. Повторять 1—2 мин.  
И. п. — о. с. Спокойно, очень медленно, плавно на вдохе поднять руки вверх, потянуться. 

На выдохе плавно опустить руки через стороны. Повторить 4—5 раз.  

И. п. : сидя на пятках. Руки на коленях. Встать на колени. С напряжением, рывком 

поднять обе прямые руки вверх, опустить, живот подтянут. Повторить 5—6 раз по два 
рывка.  

И. п. : сидя на пятках. Встать на колени. Руки поднимать медленно, с напряжением вверх, 
потягиваясь, отклоняя туловище назад. Повторить 4 раза.  

И. п. : сидя на коленях, руки внизу. Через стороны медленно на вдохе поднять руки вверх, 
на выдохе опустить. Повторить 6 раз. 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&feature=emb_logo 

 

Pirmdiena 

 

1. Родителям рекомендуется:  

Понаблюдать за птицами, показать ребенку зимующих птиц: снегиря, 

синицу, голубя, воробья, ворону, галку, сороку, дятла. При этом следует 

обратить внимание ребенка на окраску птиц, объяснить, что эти птицы не 

улетают на зиму, а остаются зимовать. Рассказать, где они живут и чем 

питаются. Обратить внимание ребенка на то, какие птицы часто 

прилетают во двор. Желательно покормить птиц вместе с ребенком. 
 

2. Дидактическая игра «Один – много» 
(образование множественного числа существительных): 

ворона – вороны, галка - …, сорока - …, воробей - … 
 

3. Дидактическая игра «Назови ласково» 
(упражнение в словообразовании):  
воробей – воробушек – воробьишка, галка - …, снегирь - …, синица - … 

 
4. Дидактическая игра «Один-два-пять-девять» со словами ворона, 

воробей … 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&feature=emb_logo
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5. Дидактическая игра «Кто как голос подает?» 
Ворона – каркает, воробей - чирикает, сорока – стрекочет и т.д. 

 

6. Дидактическая игра «Подбери признак»: 

ворона (какая?) - …, голубь (какой?) 
 
7. Дидактическая игра «Скажи наоборот»:  

воробей маленький, а ворона – большая, у синицы хвост короткий, а 
у сороки - …, у синицы клюв тонкий, а у вороны - … , голубь 
тяжелый, а воробей - … 

 

8. Дидактическая игра «Скажи одним словом»:  

У сороки белые бока, поэтому ее называют (белобокая), у сороки 
длинный хвост, поэтому ее называют (длиннохвостая), у синицы грудка 
желтая, поэтому ее называют (…), … 
 

 

 

1. Зимующие птицы. Детям про птиц зимой. - YouTube 

2. Зимующие птицы часть 1 - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kkactNzHBE
https://www.youtube.com/watch?v=smH2ZPKOJ48
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Lasīšana: 
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Idejas radošai darbībai:  
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Otrdiena 

 

Putnu sugas, kas visbiežāk sastopamas pie putnu barotavām 

Visbiežākie  viesi pie putnu barotavām ir lielās zīlītes, zilzīlītes, cekulzīlītes, purva un pelēkās 

zīlītes, mājas un lauku zvirbuļi, dzilnīši, dižraibie  dzeņi, melnie meža strazdi, kā arī mājas baloži, 

žagatas un sīļi. Retāk barotavas  apmeklē zaļžubītes, svilpji, pelēkās dzilnas, mazie un vidējie 

dzeņi. 

No barotavas  atrašanās  vietas un tajā izmantotās  barības  ir  atkarīgs, cik un kādi putni to 

apmeklēs. Vislielākā putnu dažādība būs stabili nostiprinātā barotavā, kas atrodas kokā, krūmā 

vai uz palodzes.  Zarā iekārta barotava vai barība, kas šūpojas vai piestiprināta pie nestabilas 

virsmas, piemērota galvenokārt īstiem "koku" putniem, piemēram, zīlītēm un zaļžubītēm. Ja 

barotava ir atklātāka, to vairāk apmeklē sugas, kuras labprāt barojas uz zemes, tādas kā melnie 

meža strazdi un baloži. 

Putnu barotavas dažkārt apmeklē Latvijā ziemot palikušie gājputni, kuri parasti pie mums 

sastopami tikai ligzdošanas periodā, piemēram, sarkanrīklītes un žubītes. 

Lielā zīlīte 

 Lielākā un biežāk sastopamā zīlīte. Tai ir 

melna galva un balti vaigi, un visa vēdera 

garumā stiepjas melna svītra. Garums: 

14 cm. Ļoti labprāt apmeklē barotavas. 

Barību meklē arī uz zemes, sevišķi 

ziemā. Sastopama dažādās mežaudzēs, 

biežāk ar lapu koku piejaukumu, parkos, 

dārzos, kapsētās, arī viensētās, pilsētu 

un citu apdzīvotu vietu apstādījumos. 

 

Zilzīlīte 

 Maza un veikla zīlīte. Koši zilo galvas 

virspusi aptver balta josla, tai ir zili spārni 

un aste. Vēdera lejasdaļā šaura tumša 

svītra. Garums: 11,5 cm. Rudenī un ziemā 

klejo, veidojot lielus barus. Sastopama 

lapu koku un jauktos mežos, parkos, 

dārzos, kapsētās, dažādos apstādījumos. 

Rudenī un ziemā bieži arī niedrājos un 

krūmos pie ūdeņiem. 
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Pelēkā zīlīte 

Šai zīlītei ir brūngani pelēka mugura un 

gaiši pelēcīgi vēders un vaigi. Garums: 

11,5 cm. Ligzdošanas laikā sastopama 

mitros skuju koku un jauktos mežos, 

rudenī un ziemā - arī citur, parasti bariņos 

kopā ar citām zīlīšu sugām.  Drošākā 

noteikšanas pazīme dabā ir balss. Pelēkās 

zīlītes sauciens ir aizsmacis, gari stiepts 

“čē–čē–čē” ar uzvērtām katras zilbes 

beigām (it kā sauc savu vārdu “pe–lē–

kā”), savukārt purva zīlītes sauciens ir ātrs 

“či–dedededede”. 

 

Cekulzīlīte 

 

Neliela, ļoti kustīga zīlīte ar raibu cekulu. 

Vēderpuse bēša, bet mugura – riekstu brūna. 

Garums: 11,5 cm. Mēdz veidot barības 

krājumus. Sastopama skuju koku, galvenokārt 

priežu mežos. Pārsvarā vecās audzēs.  

 

 

 

Mājas zvirbulis 

  

Neliels, drukns, skaļš un sabiedrisks putns. 

Tēviņam mugura brūna ar tumšām svītrām, 

vēders un galvas virspuse pelēka, vaigi  nespodri 

balti. Mātītes pelēcīgi brūnas, mugura tumši 

svītrota, aiz acs gaiša svītra. Barojas galvenokārt 

uz zemes. Pa zemi pārvietojas lēcieniem.  
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Lauku zvirbulis 

 Pēc izskata līdzīgs mājas zvirbuļa tēviņam, bet 

mazāks, ar kastaņbrūnu galvas virsu, baltu 

joslu ap kaklu un melnu plankumu uz vaiga. 

Abi dzimumi izskatās vienādi. Garums: 14 

cm. Rudenī un ziemā pulcējas baros, nereti 

kopā ar mājas zvirbuļiem. Sastopams dažādās 

apdzīvotās vietās lauku apvidū - mazpilsētās, 

ciematos, viensētās, retāk arī lielu pilsētu 

nomalēs. 

 

Melnais meža strazds 

 

  

Tēviņš. 

Tēviņš ir melns, ar orandždzeltenu knābi un 

acs gredzenu. Mātītes un jaunie putni ir 

tumšbrūni raibi. Garums: 24–25 cm. Barojas 

uz zemes, pārvietojas galvenokārt ar 

lēcieniem. 

 

 

 

 

Mātīte.  

Sastopams dažādos mežos, parkos, 

dārzos, pilsētu apstādījumos, ziemā 

uzturas galvenokārt cilvēka mītņu 

tuvumā. Līdzīga suga ir mājas strazds 

(Latvijā ziemo nelielā skaitā), tas ir 

mazāks, raibāks, ar zaigojošu 

apspalvojumu, sārtām kājām, bez dzeltenā 

gredzena ap aci, pa zemi parasti staigā, 

nevis lēkā. 
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Dižraibais dzenis 

  

Tam uz pleciem ir lieli, balti laukumi un melna 

galvas virsa. Tēviņiem pakausis sarkans, mātītēm – 

melns. Zemastes spalvas sarkanas, skaidri nodalītas 

no pelēki baltā vēdera. Garums: 22–23 

cm. Lidojums viļņveidīgs. Sastopams dažādos 

mežos, parkos un kapsētās, ziemā biežāk skuju 

koku mežos, kur barojas galvenokārt ar skuju koku 

sēklām, mēdz ierīkot īpašas "kalves" čiekuru 

apstrādei.  

 

 

 

Dzilnītis 

Galvas virspuse, mugura un aste tam ir 

zilpelēka, bet sāni un astes apakša – brūni. 

No knābja pāri acij stiepjas melna svītra. 

Garums: 14 cm. Veikli kāpelē pa koku 

stumbriem, bieži arī ar galvu uz leju 

(vienīgā suga, kas Latvijā tā dara). Barojas 

arī uz zemes. Ļoti labprāt apmeklē 

barotavas un veido barības krājumus, 

glabājot tos aiz koku mizas. Sastopams 

lapu koku un arī jauktos mežos, parkos un 

dārzos, kur ir lieli koki, piemēram, ozoli.  

Svilpis (sarkankrūtītis) 

  Drukns putns ar resnu knābi. Krūtis tam ir 

spilgti rozā, galvas virsa – melna, bet mugura – 

pelēka. Mātītes nav tik košas, tām krūtis un 

vēders ir pelēcīgi. Garums: 15 cm. Rudenī un 

ziemā parasti uzturas bariņos. Atsevišķos gados 

novērojamas šo putnu invāzijas. Sastopams 

jauktos vai skuju koku mežos, ziemā arī laukos, 

parkos, dārzos, pat pilsētu apstādījumos. 
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Matemātika 
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Idejas radošai darbībai:  
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Trešdiena 
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Читаем слова на букву В: 
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Idejas radošai darbībai: 
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Ceturtdiena 

Burtu apgūšana (Burts ”F”)  

Idejas  darbam  ar  burtu  grāmatu 
 Iezīmē vai ielīmē attēlus, kurā redzamā lieta sākas ar F vai to nosaukumos ir F. 
 No avīzes vai žurnāla izgriezt vārdus, ielīmēt tos grāmatā, apvilkt visus burtus F. 
 Rakstīt   burtu   F. 

Noskaidro, kas ir, ko nozīmē: filma, feja, flauta, fabrika, flomāsters, fotogrāfija, fotoaparāts, 

futbols, flīze, fēns, flamingo, frizieris. 
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Lasīšanai: 

ЧУДЕСНЫЕ ДОМИКИ, 

или 

СКАЗКА О ЗИМЕ И ПТИЦАХ 

 

В некотором царстве, в некотором 

государстве стоял волшебный лес. В том лесу 

росло много деревьев: колкие елочки, стройные 

осины, кудрявые березки, … И жили в том лесу 

множество прекрасных птиц: и шустрые 

воробышки, и прожорливые голуби, и юркие 

синички, и веселые сойки, и певчие соловьи, и 

еще много-много других. Все птички жили 

весело и дружно, перелетали с ветки на ветку, 

ловили мошек, жучков, червячков и пели песни.  
Но вот однажды в саду появилась волшебница. Она была одета в белые 

одежды и от нее веяло холодом. Волшебница сказала:  
- Я – волшебница Зима. Я принесла с собою снег и скоро забросаю им всю 

землю. Снег закроет все белым пушистым одеялом. А потом придет мой брат – 

дедушка Мороз и заморозит поля, луга и реки.  
Взмахнула Зима своим рукавом - и с деревьев облетели листочки. Взмахнула 

еще раз - и с неба посыпался белый пушистый снег и все - земля, деревья, кусты - 

покрылись белым покрывалом. И солнышко светит, но почему-то не греет. 

Жучки, паучки и мошки быстренько спрятались под кору деревьев.  
Холодно стало птичкам. Стали они думать, что им делать дальше. 

Жаворонки и соловьи предлагали всем улететь подальше от холодной зимы - в 

теплые края. Воробьи и синицы, наоборот, предлагали остаться и перелететь 

поближе к добрым людям. Долго спорили птицы, но так и не смогли они 

договориться между собой, и каждая птица сделала по-своему. Жаворонки и 

соловьи улетели в теплые края, а воробышки, синички и другие птички 

перебрались поближе к людям. 

- Ну, что, птички, испугались меня? - спросила Зима. 

- Нет, Тётушка Зима, не испугались мы тебя. Мы перышки распушили, по 

веткам попрыгали и нам совсем не холодно, - ответили птицы.  
- А что же вы будете кушать? Ведь все жучки и паучки спрятались. Ну-ка, 

улетайте тоже в теплые края.  
- Нет, не улетим мы, - ответили птицы.- Мы ягодки и семена найдем. А 

зима еще пуще морозов напускает. Совсем стало голодно птицам.  
Летают они голодные, холодные. Что делать? Ягод совсем не осталось, а 

семена из-под снега не достать. Загрустили птички. Летают везде, корм ищут. 

Перышки у них поистрепались, сил совсем не осталось.  
А Зима довольная. 

- Ну, что я вам говорила, нет тут для вас никакой еды.  
Вдруг видят птички - домик какой-то маленький деревянный висит. 

Решили птицы заглянуть в этот домик, а там еды видимо-невидимо .   И 

семечки, и крошки хлебные, и даже - синичкина радость - кусочек сала. 

Обрадовались птицы, наелись до отвала и полетели рассказать о необычном 
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домике своим голодным друзьям. А 

когда прилетели птицы обратно, 

увидели они, что домиков таких 

много-много висит. И в каждом 

домике много вкусных семечек, 

ягодок, зернышек.  
Увидела это Зима, еще сильнее 

морозов напустила, а птичкам не 
страшно. Сытые, они перышки 
распустили и не мерзнут.  

Решила посмотреть Зима, кто же помогает птицам. Подкралась она 

тихонечко к домикам и увидела детишек, которые очищали домики от снега 

и насыпали туда зерна и другой корм. А домики ребята называли 

кормушками.  
Попыталась Зима детишек напугать морозами, да не испугались они ее. 

Оделись потеплее и снова пришли к кормушкам. 
А птички решили отблагодарить детей за помощь. Они стали новые песенки 
к весне учить.  

 

Idejas radošai darbībai:  
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Piektdiena 

Lasīšanai: 

Dzejoļi: 

 

Mazu, sīku putnu  

Pilni jasmīnzari, 

Mazi, sīki putni 

Gaida pavasari. 

 

- Nāc, pavasari, 

Esi ātrāk klāt, 

Vai dzirdi, kā mēs protam 

 Uzdziedāt! 
 

Un sniegputenis 

Lēnām projām iet, 

Un sniegputenī 

Viss jasmīns dzied. 

(V. Ļūdēns. Dziedošais jasmīns) 

 

*** 

Svir-svirr - 

aizšvirkst gar torņiem svīres. 
Čir-čir-čir - 

sabirst ceriņos zvirbuļi. 

Tip-tip-tip-tip - 
Atlido smalciņš lietus. 

(J. Baltvilks. Lidoņi) 

 

*** 
Putniņš taisa ligzdiņu, 

 Gaida savu sieviņu. 

Atskrēja sieviņa, 

Iedēja oliņas,  

Nav ilgi jāgaida, 

Jau bērniņi ligzdiņā. 
Tie visi čiepst - čiep, čiep, čiep.  

Māmiņ, tētiņ, stiep, stiep, stiep!  

Daudz mazu tārpiņu, 

Daudz lielu vaboļu. 

Čiep, čiep, čiep, 

Stiep, stiep, stiep! 

 

        *** 
Jānis Laimu izšūpoja, 

Juri Annu izšūpoja, 

Pēterītis Esterīti. 

        Un kas vēl nāks šūpoties? 

Strazdu bērni šūposies - 

Tad, kad visi izšķilsies. 

(V. Ļūdēns. Jānis Laimu izšūpoja) 
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Eksperimenti  

 
Вспомните, как вы в детстве любили вырезать кормушки для птиц из пакетов молока 

и с упоением ждать, когда хоть одна из них залетит пробовать ваши угощенья! 

Года идут, времена меняются, а дети все также любят подкармливать птиц, только вот 

самодельные кормушки теперь можно сделать намного оригинальнее! Источник: 

https://www.moirebenok.ua/age3-6/razvitie/kak-sdelat-kormushku- 

dlya-ptits-s-rebenkom-7-originalnyh-idej/ 

 

 
 

КОРМУШКА ИЗ ХЛОПЬЕВ 

 

Просто сделайте из проволоки спираль в 

виде елочки или сердечка и нанижите на нее 

маленькие кукурузные хлопья с детского 

завтрака. 

 

Конец и начало проволоки закрутите 

маленькой петелькой так, чтобы лакомство 

не высыпалось. Теперь кормушку можно 

привязать на ветку дерева на нитке или 

ленточке.  
 
 
 

 

https://www.moirebenok.ua/age3-6/razvitie/kak-sdelat-kormushku-dlya-ptits-s-rebenkom-7-originalnyh-idej/
https://www.moirebenok.ua/age3-6/razvitie/kak-sdelat-kormushku-dlya-ptits-s-rebenkom-7-originalnyh-idej/
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КОРМУШКА ИЗ БУТЫЛКИ 
 

 

Шилом или лезвием ножниц проткните 2 

отверстия в бутылке на одном уровне. Затем то 

же самое проделайте чуть ниже.



В готовые отверстия вставьте 2 большие 

деревянные или пластмассовые одноразовые 

ложки.



Засыпьте в бутылку зерно аж под горлышко и 

закрутите.



Привяжите веревку к горлышку бутылки.



Кормушка готова!

 
 

КОРМУШКА ИЗ ПАЛОЧЕК ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 
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Сделать такую кормушку очень легко, а выглядит она не хуже покупной! 

Для начала выложите из палочек одинаковой длины основу кормушки,как 

показано на картинке. Затем приклеивайте палочки по бокам основы друг на 

друга накрест, как показано на картинке ниже.  

После того, как кормушка будет готова, дайте делалям подсохнуть и 
протяните между палочками прочную нитку, на которую и будете вешать 
вашу с ребенком поделку! 
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Izmantotie materiāli 

1. Darba burtnīca “GAIĻA ĀBECE ”, 2.burtnīca, Zvaigzne ABC. 

2. Māra Bļuķe “Mana matemātika”, darba burtnīca, “RaKa”, 2002.  

3. Raibā pasaule „Burti”, 6 gadi, Zvaigzne ABC , 2011. 

4. Raibā pasaule „Skaitļi un pirkstiņdarbi”, 6 gadi, Zvaigzne ABC. 

5. Mana grāmatiņa, 2.daļa. Pirmsskolai 6-7 gadi, “RaKa”, 2011. 

6. Mana grāmatiņa, Matemātika. Pirmsskolai 6-7 gadi. “RaKa”, Rīga, 2011. 

7. Прописи «Рабочая тетрадь Nr.1» к учебнику «Русский язык. Азбука», 2011. 

8. https://www.pinterest.com/. 

9. https://www.moirebenok.ua/age3-6/razvitie/kak-sdelat-kormushku-dlya-ptits-s-

rebenkom-7-originalnyh-idej/ 

10. Читаем слова на букву В. Тренажер по чтению слов с буквой В (ot2do7.ru) 

11. Зимующие птицы. Детям про птиц зимой. - YouTube 

12. Зимующие птицы часть 1 - YouTube 

 

 

https://www.pinterest.com/
https://www.moirebenok.ua/age3-6/razvitie/kak-sdelat-kormushku-dlya-ptits-s-rebenkom-7-originalnyh-idej/
https://www.moirebenok.ua/age3-6/razvitie/kak-sdelat-kormushku-dlya-ptits-s-rebenkom-7-originalnyh-idej/
https://ot2do7.ru/82-chitaem-slova-na-bukvu-v.html
https://www.youtube.com/watch?v=7kkactNzHBE
https://www.youtube.com/watch?v=smH2ZPKOJ48

