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Ievads
Rekomendācijas ir izstrādātas, lai palīdzētu vecākiem attīstīt un pilnveidot bērna
prasmes un zināšanas ārpus pirmsskolas izglītības iestādes. Tajās iekļautas vienkāršas rotaļas
un padomi, ko varat kopā ar bērnu darīt, rotaļu veidā apgūstot dzīvē noderīgas prasmes un
zināšanas, kā arī rotaļas un aktivitātes, kurām nepieciešama iepriekšēja sagatavošanās, lai tās
sekmīgi varētu norisināties.
Šīs rekomendācijas noderēs gan palīdzot bērnam apgūt ko jaunu, gan arī aizraujoši
pavadīt laiku ar ģimeni! Ieteikumi sadalīti pa pirmsskolas vecumposmu pakāpēm (1,5 – 3
gadi, 3 – 5 gadi, 5 – 6 gadi) un mācību jomām, kas ir – dabaszinātņu, kultūras un
pašizpausmes mākslā, matemātikas, sociālās un pilsoniskās izglītības, veselības un fiziskās
aktivitātes mācību joma, tehnoloģiju un valodu mācību joma.
Ņemiet vērā, ka ieteikumi ir veidoti tā, lai tie pēc iespējas vairāk atspoguļotu
pirmsskolas izglītības vadlīnijās izvirzītos mērķus, t.i., bērni apgūtu tās prasmes un zināšanas,
kas viņiem attiecīgajā vecumposmā ir jāprot. Neuztraucieties, ja Jūsu bērns nespēj vai neprot
veikt kādas ieteiktās aktivitātes. Katrs bērns attīstās savā tempā. Valsts izglītības centrs ir
izstrādājis materiālu vecākiem par bērnu attīstību.1 Ar to varat iepazīties, lai gūtu priekštatu
par bērna attīstību. Ja Jums ir kādi jautājumi, noteikti konsultējieties ar sava bērna grupas
skolotāju vai atbalsta personālu, kurš sniegs Jums profesionālu padomu.
Rekomendāciju beigās (78. lapaspusē) ir neliels tests, lai Jūs, kā vecāki, varētu
pārskatīt, ko bērns prot un cik ir emocionāli nobriedis, lai uzsāktu skolas gaitas. Testa
rezultātus noteikti pārrunājiet ar sava bērna skolotāju, lūdzot arī viņai papildus novērtēt Jūsu
bērna prasmes, lai palīdzētu sekmīgāk bērnam sagatavoties skolas gaitu uzsākšanai.
74., 75. un 76. lapaspusē atradīsiet ciparu un burtu pareizrakstību (kā pareizi rakstīt
burtus un ciparus), bet 77. lapaspusē atradīsiet “Vecāku kalendāru”, kuru varat izmantot
ikdienā vai arī tas var kalpot par pamatu, lai veidotu savu kalendāru ar ikdienas paveicamo
labo darbiņu.
Ieteikumus, rotaļas un aktivitātes izstrādāja un ieteica visas Salaspils novada
pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PII) – PII “Atvasīte”, PII “Daugaviņa”, PII “Saime,
PII “Ritenītis”, Salaspils 1. pirmsskolas izglītības iestāde (“Jāņtārpiņš un “Saulīte”). Viss šajā
materiālā norādītais ir ieteikumu formā un Jūs, kā vecāki, varat izvēlēties atbilstošākās rotaļas,
nodarbes un aktivitātes.
Lasot rekomendācijas elektroniskajā versijā, pie ieteikumiem ir norādītas pielikuma
lapaspuses, kurās atrodamas rotaļu un aktivitāšu apraksti. Ja uzklikšķināsiet uz iekavās
norādītajām lapaspusēm zilā krāsā, Jūs nokļūsiet uz konkrēto pielikumu. Lai nokļūtu atpakaļ
pie rekomendācijām, kuras lasījāt, uzklikšķiniet uz konkrētās aktivitātes/rotaļas zilā uzraksta
“atpakaļ”.
1

Valsts izglītības satura centrs (2018). Vecākiem informatīvs
https://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/inf_mat_vecakiem.pdf
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Kopā ar bērnu aplūkojiet dažādus priekšmetus un mudiniet viņu sašķirot tos pēc
noteiktas pazīmes (piemēram, viegli, gludi utt.), kā arī mudiniet bērnu nosaukt, no kāda
materiāla priekšmeti gatavoti (piemēram, stikla, papīra, koka, akmens). Saudzējot dabu, variet
kopā šķirot atkritumus (piemēram, papīru, plastmasu)!


Attīstiet bērnam sīko motoriku – dažādi darbiņi ar pirkstiņiem tveršanu, ņemšanu. Traukā saberiet sīkas lietas (pupiņas, pogas, lego kluči,
pudeļu korķi, makaroni vai citas lietas, kas pieejamas mājās), mudiniet
bērnu izņemt no trauka konkrētu vienu vai visas lietas, ņemot pa vienai,
pārlikt uz citu trauku. Lielākās lietas (čiekuri, kluči, zīmuļi, kastaņi) dot
bērnam aptaustīt, sajust, pārlikt no viena trauka uz otru. Salmiņus, makaronus, izbērtus uz
kādas virsmas, ņemot pa vienam, likt pudelē.


Kopā ar bērnu vērojiet dažādas dabas parādības (piemēram, lietu, sniegu,
vēju, varavīksni, miglu, zibeni) un lūdziet bērnam tās nosaukt un raksturot ar
īpašības vārdiem.


Dodoties pastaigā, rosiniet bērnu ieklausīties dabā dzirdamajās skaņās putnu balsīs, lapu čaboņā, suņu rejās, vēja gaudošanā utt. Mudiniet bērnu
nosaukt skaņu avotu!


Kopā ar bērnu izveidojiet un uzstādiet putnu barotavu, ja tas ir iespējams,
ieberiet dažādas sēkliņas, graudus, riekstus, un vērojiet putnu ēšanas paradumus,
noskaidrojot kopā ar bērnu, kas putniem garšo, rūpējieties, lai putniem barotavā
visu laiku ir pieejams ēdiens.


Ejot pastaigā vai dodoties piknikā ar bērnu, vērojiet un palīdziet bērnam iepazīt
nekaitīgos kukaiņus (piemēram, skudras, zirnekļus, bizbizmārītes, sliekas, dažādus tārpus).
Tāpat arī mudiniet bērnu iepazīt tuvumā esošos augus, ļaujot tos pataustīt, pasmaržot, ja tas ir
iespējams un tas nav indīgs augs.


Pavadot laiku pie ezera vai upes, sagatavojiet bērnam “makšķeri”
(nepieciešams: nūja, aukla, magnēts). Nūjas vienā galā piesieniet auklu,
bet otrā - piestipriniet magnētu. Izklājiet segu un noberiet uz tās sīkus
metāla priekšmetus un rosiniet bērnu tos “izzvejot”. Varat piedāvāt šādu
aktivitāti mājās, “izzvejojot” dažādus priekšmetus no bļodas ar ūdeni.
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Dabaszinātņu mācību joma

Vecumposms: 1,5 gadi – 3 gadi


Spēlējoties ar rotaļlietām, sarunājieties ar tām, runājiet to balsīs, runājiet dažādus īsus
skaitāmpantiņus. Piemēram, “Pirkstiņpasakas” - pasakas ar pirkstiņu lellēm bērns ar vecākiem
var izdomāt kopā. Spēlējiet un improvizējiet jebkuru notikumu, stāstu, ideju vai ieceri.

Spēlējieties ar rotaļlietām, sarunājieties ar tām, runājiet to balsīs, kopā
dariniet dažādus pasaku, literāro darbu tēlus, izmantojot mākslinieciskajā
darbībā dažādus materiālus un tehniskos paņēmienus. Piemēram, “Pasaka par
zilo balonu”. (14. lpp.)



Izmantojiet dažādas līnijas, laukumus, formas un krāsas radošajās
nodarbēs, piemēram, “Pirkstiņraksti”. (14. lpp.)

Izmantojiet mākslinieciskajā darbībā dažādus materiālus un tehniskos
paņēmienus, piemēram, “Sagriez gurķi”. Paņemiet zaļu plastilīnu un lūdziet
bērnam no lielāka gabala atdalīt mazāku. Mudiniet bērnu starp plaukstām
veltnēt “desiņu” - gurķi. Bērnam jāpaņem plastilīna nazītis un jāsagriež
“gurķi” mazos gabaliņos. Ielikt trauciņā. “Gurķīši” sagriezti.

“Atlase pēc krāsām”. Izmantojiet krāsainas brokastu pārslas, lai novērstu bērna
uzmanību vismaz uz dažām minūtēm. Pasakiet mazajam, ka katrai krāsai jābūt savā vietā.
Bērnam vienkārši ir jāsašķiro pārslas pēc krāsām. Var izmantot arī konfektes vai citus
krāsainus produktus.

Apmeklējiet ar bērnu dažādas mākslas darbu izstādes Salaspilī, Rīgā
vai citās Latvijas pilsētās, vērojiet internetā vai grāmatās dažādus mākslas
darbus, lai bērns varētu emocionāli atsaukties uz daudzveidīgām mākslas
izpausmēm. Pievērsiet bērnu uzmanību mākslas darbu niansēm,
sajūsminieties par kādu konkrētu detaļu pievērsiet tai bērna uzmanību.

Radiet skaņas ar dažādiem skaņu rīkiem, spēlējiet ritmiskas
un muzikālas spēles, piemēram, “Šeikeru maršs”, “Bļodu spēle”.
(14, 15. lpp.)
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Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Vecumposms: 1,5 gadi – 3 gadi


Praktiski darbojoties, rosiniet atšķirt jēdzienus - viens, daudz, piemēram, viens ābols,
daudz koku.

Ikdienā sarunājoties rosiniet bērnu ne tikai darboties ar
priekšmetiem, rotaļlietām, virtuvē ar pārtikas produktiem, bet uzdodiet
bērnam jautājumu tā, lai Jūs dzirdētu no bērna vēlamo atbildi. Piemēram,
palīdzot virtuves darbiņos, aiciniet piedalīties zupas gatavošanā, lūdziet
bērnam atnest vienu burkānu. Pasakiet bērnam: “Paldies!” Jautājiet
bērnam, piemēram, “Vai tu man varētu bļodiņā salikt daudz kartupeļus?
Paldies!”

Praktiski darbojoties ar dažādiem priekšmetiem, lūdziet bērnam tos
salikt pa vienam no katra kaudzē, kastē, grozā – palūkojieties kopā – tagad ir
daudz dažādu priekšmetu! Lūdziet bērnam ņemt priekšmetus pa vienam ārā,
paskatieties kastē, grozā vai kaudzē – nav neviena priekšmeta, kaste, grozs ir
tukšs.

Visam nepieciešams uzskatāms, konkrēts piemērs. Piemēram, divi trauciņi, vienā ir viens
vāciņš, otrā - daudz. Parādam bērnam, kā no viena trauciņa otrā vāciņus (lielākas pērlītes, kastaņus
utt.) var pārlikt tā, lai pirmajā traukā nepaliktu nekas, vai arī paliktu tikai viens.

Sagrupējiet ar bērnu priekšmetus un nosauciet – viena poga, daudz
pogu, viena mašīna, daudz mašīnu, viena zīle, daudz zīļu utt. Palūdziet
bērnam atrast, kur ir viens priekšmets (poga, zīle utt.) , kur ir daudz
priekšmetu (pogu, zīļu utt.)!


Praktiski darbojoties rosiniet nosaukt priekšmetu skaitu trīs apjomā.


Bērnam var mācīt skaitīt pēc daudzuma. Tas ir, mēs ne tikai iemācāmies kā dzejolīti
skaitļus pēc kārtas, bet uzskatāmi parādām, cik kas ir. Sākumā pa divi. To bērni saprot vienkārši jo mums ir divas rokas, divas kājas. Variet rotaļas laikā bērnam jau palūgt paņemt 2 priekšmetus katrā rokā vienu priekšmetu un tad noskaidrot, ka ir divi priekšmeti. Var šķirot krāsainas
pogas pa divām no katras krāsas (piedāvāt pamatkrāsas un citus priekšmetus pa divi).

Labi noderēs rotaļa ar knaģīšiem. Izgriežam no kartona aplīti, uzzīmējam
tam zaķīša seju. Pastāstām bērnam par zaķīti, varam parādīt mīksto rotaļlietu zaķi vai zaķa attēlu. Parādām, kādas zaķim garas ausis, paceļot rokas virs galvas
vai arī tikai plaukstas, un parādām, cik ātri zaķi skrien, uzsitot ar plaukstām ātri pa
ceļgaliem. Tad skaitām, cik zaķim ir ausis - divas. Tātad, mums vajag 2 knaģīšus piestiprinām tos zaķa galvai un tagad zaķis ir kā īsts. Labi noderēs arī spēle, kurā
attēli ir sadalīti uz pusēm, ir arī tādas puzles. Bet var vienkārši izdrukāt attēlu un
sagriezt 2 daļās, ja ir iespēja – ielaminēt -, lai attēls kalpotu ilgāk.

Nākošais posms - skaitām līdz 3. Tas ir viens no pirkstiņmatemātikas
veidiem, un, lai būtu uzskatāmāk, var izmantot pirkstiņlellītes – lācīšus (vai kādu
citu, kas ir mājās). (15. lpp.) Parotaļājamies un izrunājam - bija 3 lācīši, viens aizgāja,
palika 2, vēl viens aizgāja, palika viens, tad aizgāja arī tas, un nav vairs neviena
lācēna.
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Matemātikas mācības joma

Vecumposms: 1,5 gadi – 3 gadi


Pēc tāda paša principa piedāvājam bērnam skaitīt rotaļlietas vai
konfektes. Dodam 3 konfektes, prasām, cik viņam to ir, skaitām skaļi kopā.
Vienu paņemam nost - cik tagad ir? Liekam atpakaļ - cik tagad ir konfekšu?
Iemaņu nostiprināšanai var izmantot daudz pasaku, kurās ir iesaistīts skaitlis 3 Trīs sivēntiņi, Trīs lācēni. Atliek tikai stāstīt, rādīt un skaitīt.

Bērniem ļoti patīk iepirkšanās. Jūs mājās izdomājiet kopīgi, ko
gatavosiet, ko vajadzēs nopirkt un kopīgi sastādiet sarakstu. Tad pats
jaukākais - došanās uz veikalu! Iedodiet bērnam sarakstu un Jūs viņam
lasiet un ejat kopīgi likt pirkumus grozā, sakot, “Mums vajadzīgs viens
kāposts, viena baltmaize.”, “Nopirksim riekstiņus, ieliec maisiņā”,
“Klau cik ņemsim vienu vai vairākus?”, “Cik iebēri maisiņā riekstus?”.
Tā ikdienā ar ļoti vienkāršām lietām iespējams bērnam pilnveidot
matemātikas prasmes.

Uzlīmējiet mājās uz grīdas ciparus no 1 līdz 3.
Aiciniet bērnam izstaigāt taciņu līdz katram ciparam,
aplūkot to, nosaukt ciparu. Variet izveidot klasītes, izlekt
no 1 līdz 3.

Sagatavojiet lapas ar apgūstamajiem cipariem, uz katra laukuma attiecīgi novieto
atbilstošu skaitu gardumiņu. Protams, ka tās var būt ne tikai konfektes, bet jebkas, kas garšo
bērnam. Pozitīvas asociācijas un jaunais cipars iegulsies atmiņā labāk un noturīgāk.


Rosiniet savietot dažādus priekšmetus attiecībā viens pret vienu.


Piedāvājiet palīdzēt uzklāt pusdienu galdu, iedodot bērnam galda
piederumus un salvetes. Mudiniet nosaukt galda piederumus un aiciniet
tos savietot attiecībā viens pret vienu, piemēram, viena salvete – viens
šķīvis, viena krūzīte – viena karotīte, un novietot uz galda.


Piedāvājiet atšķirt priekšmetu stūrainas un apaļas formas apkārtējā vidē.

Rosiniet bērnu rotaļājoties sašķirot bumbas un klucīšus – bumbas likt
bļodā, kurai ir apaļa virsma, klucīšus likt kastē, kurai ir stūraina forma. Kopā ar
bērnu mājās meklējiet apaļās un stūrainās formas priekšmetus un lietas,
mudiniet bērnu tās iztaustīt, sajust to formu un nosaukt vārdā – apaļš ābols,
apaļa bļoda, apaļš šķīvis vai stūrains klucītis, stūraina kaste, stūrains dators utt.


Praktiskā darbībā rosiniet bērnam atšķirt jēdzienus uz, zem, pie,
aiz. Spēlējiet ar bērnu paslēpes un nosauciet vietu, kur paslēpsieties – „es
paslēpšos aiz durvīm, zem galda, pie gultas”.

Rotaļa „Es tavu mantiņu paslēpu…” – nolieciet kādu bērna rotaļlietu konkrētā vietā un
sakiet: „Es tavu lācīti noliku uz tavas gultas. Kurš pirmais atradīs?” Tad steidzaties atrast,
palīdzot bērnam un balsī nosaucot atrašanās vietu „Uz gultas, pie galda utt.”
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Matemātikas mācības joma

Vecumposms: 1,5 gadi – 3 gadi


Rosiniet bērnu ģērbjoties nosaukt ķermeņa daļu, ko apģērbj
(kājā velku zeķi, lieku galvā cepuri, rokās uzvelku cimdus). Var
izmantot skaitāmpantiņus. Varat aicināt bērnu skatīties spogulī un
nosaukt sava ķermeņa daļas.

Mudiniet bērnu atkārtot savu vārdu, kā arī sauciet bērnu vārdā, lai viņš/viņa uz to
atsaucas.

Piedāvājiet materiālus pogāšanai, siešanai, vēršanai, locīšanai
(piemēram, aiciniet uz apavu auklas uzvērt pogas vai krellītes). Māciet, kā
sakārtot novilkto apģērbu uz krēsliņa vai kopā apģērbu nolieciet tam
paredzētajā vietā.

Rosiniet bērnu apģērbties un noģērbties pašam/pašai, mudiniet bērnu apģērbties
pareizā secībā (zeķubikses, bikses u.tml).

Piedāvājiet bērnam dažāda lieluma karotes un traukus – aiciniet
pareizi satvert galda piederumus, piemēram, satvert karoti no apakšas
un pārliet ūdeni vai pārbērt graudiņus vai pupas no viena trauka otrā.

Pēc rotaļām kopā ar bērnu nolieciet rotaļlietas tām paredzētajā vietā,
tā mācot sakārtot savas mantas.

Palīdziet bērnam ievērot vienkāršus kārtības noteikumus (piemēram,
pēc ēšanas savu bļodiņu aiznest uz virtuvi).

Māciet bērnam cieņpilnu attieksmi pret citiem cilvēkiem, dzīvniekiem
(piemēram, neļaut sist ģimenes locekļiem, mājdzīvniekam). Var pārrunāt ar
bērnu dažādas situācijas, kā bērns jūtas, kad dara pāri.

Slavējiet bērnu par konkrētām lietām, ko viņš ir labi paveicis vai
īpašībām, vai kas viņam/viņai piemīt. Izvairieties no vispārīgām uzslavām,
piemēram, laba meitene, gudrs zēns, ja tas neatspoguļo bērna darbību, uzvedību
(piemēram, bērns ir dusmīgs, bet tiek nosaukts par “saulīti”).

Ļaujiet bērnam kļūdīties un lūgt palīdzību, kad tā ir nepieciešama. Rādiet bērnam
piemēru, ka jāprot pieņemt palīdzība, piemēram, lūdzot bērna vai kāda cita ģimenes locekļa
palīdzību izpildīt kādu mājas uzdevumu.

Ļaujiet bērnam garlaikoties! Garlaicība rosina bērna fantāziju un bērns
atrod sev patīkamu nodarbi.
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Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vecumposms: 1,5 gadi – 3 gadi


Ar prieku iesaistieties fiziskajās aktivitātēs gan telpās, gan ārā, ievērojot
bērna dienas režīmu, personīgo higiēnu.

Ļaujiet bērnam pārvietoties vidē sev pieņemamā veidā: soļot, skriet, rāpot,
līst, velties, lekt, mācīties noturēt līdzsvaru


Rotaļa “Iztīri istabu!” (16. lpp.)



Mudiniet bērnu līst guļus uz vēdera ar izstieptām rokām uz priekšu,
līšana notiek zem krēsliem, kas novietoti rindā. Dažāda veida rāpošana no punkta
A līdz punktam B – taisni, ar labo un kreiso sānu, atmuguriski. Rāpojot pārvarēt
šķēršļus (pārrāpot pāri spilvenam, izrāpot zem krēsla u.c.). Uzmanība un
koncentrēšanās - bērnam uz muguras uzlikt kādu mantiņu, smilšu spilventiņu, to
nenometot mēģināt rāpot uz priekšu.


Mudiniet bērnu soļot līkločus pa līniju, apkārt priekšmetiem, kas novietoti uz zemes.
Vērojiet, lai bērnam aktīvi kustētos rokas, soļojot līkločus pa līniju – pretējā roka/ pretējā
kāja. Lūdziet bērnam pārvarēt šķēršļus kāpjot, rāpjoties, izlienot, karājoties rokās.

“Iešana pa līniju”. Nepieciešamais inventārs: krāsaina līmlente,
lecamaukla. Mudiniet bērnu soļot pāri taisnām, paralēlām līnijām. Soļojot
mudiniet bērnu celt augšā ceļus; soļojot uz priekšu – pretējā roka/pretējā
kāja. Uz grīdas nostiepiet lecamauklu vai kādu citu virvi un spēlējiet ar
bērnu cirku — bērnam jānoiet pa auklu, nevienu reizi nenokāpjot uz
grīdas. Šo pašu vingrinājumu var veikt, ejot pa trotuāra malu, mežā pa nokritušiem zariem.

Uzzīmējiet pēdas uz papīra loksnes (tapetes), kas novietota uz grīdas. Mudiniet bērnu
lekt uz pēdiņām.

Aktivitāte “Seko man pa pēdām”. Šai aktivitātei nav nepieciešama
sagatavošanās, jo to var spēlēt jebkurā brīdī, kad esiet ārā svaigā gaisā, tikai
jāpiemeklē atbilstošs segums - smiltis vai sniegs. Ja spēlējat mājas apstākļos,
sazīmējiet pēdas uz lapas, un lapas pielīmējiet ar skoču pie grīdas!
Aktivitātes gaita: Jūs ejiet bērnam pa priekšu, mudinot mazo sekot tieši pa
pēdām. Jūsu uzdevums ir iet sākumā ar mazākiem soļiem, pēc tam jau ar
lielākiem, līdz beidzot soļi ir tik lieli, ka bērns pāriet lēcienos.

Pārvietojiet kopā ar bērnu dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tverot, padodot,
ripinot, velkot, stumjot, metot.

Paņemiet bumbu un 2 kastītes (vārtiņu izveidei). Mudiniet bērnu
ripināt bumbiņu cauri “vārtiņiem” ar labo/ kreiso roku.

Varat bērnam piedāvāt dažādas aktivitātes, piemēram, “Apelsīna ceļojums”,
“Boulings”, “Kravas mašīnas”, “Bumbiņu lietutiņš”. (16., 17. lpp.)
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Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Vecumposms: 1,5 gadi – 3 gadi


Piedāvājiet bērnam papīru, kuru būs vieglāk burzīt (piemēram, salvetes).
Aiciniet bērnu burzīt plānu papīru plaukstās, pirkstos, veidojot mazas bumbiņas.
Vēlāk var bumbiņas pielīmēt pie Jūsu uzzīmēta trafareta (šablona).

Piedāvājiet bērnam papīru, kuru būs vieglāk plēst. Aiciniet bērnu plēst papīru gan
mazākos, gan lielākos gabaliņos. Kad bērns ir apguvis plēšanu gabaliņos, piedāvājiet ko
sarežģītāku — parādiet, kā papīru plēst strēmelēs, turklāt var atkārtot darbības ar stingrāku
papīru.

Mudiniet bērnu saplēstos gabaliņus līmēt pie pamatnes (uz papīra, uz
izveidota šablona).

Uzzīmējiet uz papīra lapas, piemēram, ābolu vai mākonīti un mudiniet bērnam aplicēt
to. Varat uzklāt uz papīra lapas līmi un aicināt bērnu piespiest ar pirkstiņu pie lapas saplēstos
gabaliņus vai arī bērnam dot līmi rokās, lai mācās noklāt laukumu.

Sagrieziet papīru šaurās sloksnītēs un mudiniet bērnu ar vienu kustību
pārgriezt šo šauro papīra sloksnīti uz pusēm.

Pastaigas laikā salasiet akmentiņus vai kociņus. Palīdziet bērnam likt šos materiālus
citu uz cita vai blakus citu pie cita veidojot, piemēram, ceļu, torni.

Ja ir iespēja, mudiniet bērnu izvērt auklu (ar nostiprinātu galu) caur
caurumotu pamatni (siets, režģots paliktnis).


Kad mājās gatavojiet no mīklas ēdienu, piedāvājiet bērnam kopā
darboties un atļaujiet bērnam veltnēt un mīcīt, staipīt, spiest
mīklu. Veltnēt ar apļveida kustībām starp plaukstām veidojot
vienkāršas apaļas un garenas formas, piem., bumbiņas un

desiņas.
Veltnēt ar taisnvirziena kustībām starp plaukstām garenas formas,
piemēram, desiņas.



Bērnam spēlējoties smilšu kastē, piedāvājiet un mudiniet bērnam spraust dažādus
priekšmetus (zariņus, smilgas, zīmuļus, stieplītes, pogas, akmentiņus u. tml.) smiltīs.

Sagatavojiet vienu veidošanas materiāla gabalu (piemēram, plastilīnu, sāls
mīklu) un mudiniet bērnu atdalīt vairākus mazākus gabalus. Sāls mīklas recepte.
(17. lpp.)

Kopā ar bērnu pievērsiet uzmanību pareizai rakstāmpiederumu turēšanai.
Pirksti ir nedaudz saliekti un brīvi, aptver pildspalvu, to īpaši nesaspiežot. Rādītāja
pirksts ir tikai viegli uzlikts uz pildspalvas vai zīmuļa. Tā jāaptver apmēram 2 cm
virs pildspalvas vai zīmuļa gala.
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Tehnoloģiju mācību joma

Vecumposms: 1,5 gadi – 3 gadi


Pastaigas laikā, rosiniet bērnu ieklausīties apkārtējās skaņās un
pastāstīt par to, tādejādi aktivizējot dzirdes uzmanību un atmiņu (vējš pūš,
soļi skan, lietus līst).

Attīstiet artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai: veicot vienkāršus mēles
vingrinājumus (aplaizīt lūpas, tīrīt ar mēli zobus, parādīt mēli utt.); mācot atvērt muti plati
vaļā, aizvērt muti; pasmaidīt; savilkt lūpas tūtiņā un izdziedāt - ū-ū; piepūst vaigus.

Attīstiet runas dzirdi, atdarinot skaņas: mu-mū, ņau-ņau, vau- vau, čiu, tutū, ņam-ņam, bēbē, mē-mē, ruk, tuk- tuk, kikerigū, pēk-pēk utt.

Izrunājiet visus patskaņus, līdzskaņus - m, n, p, b, k, g, t, d. Spēļu formā izmantojiet
tos vārdos, frāzēs.

Veiciniet saklausīt, atšķirt kas un kur skan: bungas, tamburīns, kā arī
izmantojiet dažādus sadzīves priekšmetus (karotes, zvaniņu, svilpīti), aiz muguras,
virs galvas.


Veidojiet bērnos sapratni, ka ar vārdiem var precīzāk paust savas domas, vajadzības.


Vingriniet lietot savu vārdu, tuvākajā apkārtnē esošo priekšmetu un dzīvo būtņu
nosaukumus.

mēs.

Mudiniet izprast un lietot personu vietniekvārdus es, man, tu, tev, mans,


Papildiniet vārdu krājumu ar īpašības vārdiem, kas raksturo objektu krāsu, lielumu,
garšu, temperatūru.

Veidojot emocionālo kontaktu ar savu bērnu, izspēlējiet dažādas
pirkstiņu rotaļas. (17. lpp.)


Rosiniet bērnu atbildēt uz jautājumu ar darbību.



Imitējiet cilvēku darbības un dzīvnieku kustības.

Rosiniet bērnu vārdiski vai ar darbību vērsties pie citiem – brāļa, māsas,
vecākiem utt., lai izteiktu savu vajadzību.


Mudiniet bērnu pēc nosaukuma,
atrašanās vietu.

krāsas, izmēra sameklēt priekšmetu, nosaukt tā


Izrādiet kopā ar bērnu gan vārdos, gan neverbāli savas emocijas priecīgs, bēdīgs, domīgs u.c.

Aktivizējiet vārdu krājumā darbības vārdus, kas raksturo bērna vēlmes, vajadzības,
emocionālo stāvokli.
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Valodu mācību joma

Vecumposms: 1,5 gadi – 3 gadi


Veiciet ar bērnu elpošanas vingrinājumus, lai trenētu izelpas ilgumu,
kas savukārt, ietekmē arī runas kvalitāti. (18. lpp.)

Cik bagāta būs bērna runa, ietekmi atstāj arī tas, vai bērniem tiek lasītas pasakas,
dzejolīši. Pat, ja bērns ir mazs, mamma vai tētis viņam var sākt lasīt dažādu autoru darbus.


Pievērsiet bērna uzmanību rakstiskai informācijai.


Pēc Montesori sistēmas, ir ļoti interesanta skaņu kārbiņu metode. Ir vairākas kārbiņas,
uz kuru vāciņiem tiek uzzīmēts liels, košs burts, kārbiņas iekšpusē ir mazi priekšmeti,
rotaļlietas, un to nosaukumos ir šis burts. Piemēram, kārbiņā M ir - maza mašīnīte, mammas
bilde utt.

Attīstiet bērnam sīko motoriku, piedāvājot dažādus darbiņus
pirkstiņiem.

Veidojiet kopā ar bērnu no makaroniem (griķiem, rīsiem, dažādiem dabas materiāliem
utt.) dažādus rakstus, tēlus, priekšmetus, mammas, tēta, bērna vārda sākuma burtu utt. Stāstiet
savam bērnam, ko veidojat, izliekat.


Burziet papīru, plēsiet papīru platākās, šaurākās strēmelēs.



Lieciet satvert dažādus sīkus, lielus priekšmetus utt.



Pogājiet pogas, aizsieniet kurpes, uzvelciet zeķes.



Grieziet ar šķērēm, darbojieties ar karoti.



Lejiet krūzē ūdeni (pilnu, pusi, mazlietiņ).



Tīriet galdu, slaukiet putekļus, salociet drēbes.



Attīstiet sajūtas (oža, redze, garša, tauste, dzirde).



Piedāvājiet bērnam aktivitāti “Makaroni pudelē”. (18. lpp.)


“Zīmējumi uz asfalta”. Sausā laikā varat ļaut bērnam ar krītiņiem zīmēt uz asfalta,
akmeņiem. Maziem bērniem būs nozīmīgi, ja tie iemācīsies krītiņu noturēt un uzvilkt kaut
vienu strīpiņu. Būtiski ir mācīt vilkt līnijas — gan apļveida, gan vertikālas, gan horizontālas.

Bērna rociņu rakstīšanai sagatavo arī iespēja aizpogāt savu vai lelles jaciņu, iemācīties
aizvērt somu vai jaku ar rāvējslēdzēju un, protams, aizsiet aukliņu. Šie vingrinājumi ne tikai
sagatavo bērnu rakstīšanai, bet arī pastarpināti veicina valodas attīstību.

Klausieties literāros daiļdarbus, veidojiet dialogu par izlasīto literāro
daiļdarbu, balstoties uz uzskates līdzekļiem, piedāvājiet bērnam pabeigt teikumu,
mudiniet bērnus dramatizēt nelielus sižetus no labi pazīstamas pasakas.
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Valodu mācību joma

Vecumposms: 1,5 gadi – 3 gadi




Vingriniet bērnu atbildēt uz jautājumiem: Kas tas ir? Ko dara? Kas apģērbts? Rosiniet
uzdot pašam jautājumus.

Mudiniet bērnu pēc paša vēlēšanās vai pēc jūsu lūguma stāstīt par
attēlu, jaunu rotaļlietu vai par kaut ko emocionāli nozīmīgu no personīgās
pieredzes.



Skaitiet bērnam vienkāršus skaitāmpantus, tautasdziesmas, dzejoļus.


Vingriniet veidot darbības vārdus, izmantojot atdarināšanas skaņas:
pīle – pēk, pēk – pēkšķina; pele – pī, pī – pīkst; zoss – gā, gā- gāgina; cālis –
čiep, čiep – čiepst


Vingriniet bērnu atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par sevi un tuvāko apkārtni.
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Valodu mācību joma

Vecumposms: 1,5 gadi – 3 gadi

Pielikumi
1,5 – 3 gadu vecu bērnu aktivitātes

Kultūras un pašizpausmes mākslā mācību joma

PASAKA PAR ZILO BALONU
Tikko piepūta zilo balonu, viņam tūliņ piesējās baltā aukla. Abi norunāja vienmēr turēties
kopā. Aukla vadāja balonu pa visām malām un ko vien satika, tam stāstīja, cik balons liels un
pilns ar ziliem brīnumiem. Balons kļuva lepns. Viņš sadomāja kļūt vēl lielāks un sāka
piepūsties no lepnības. Bet baloni pūšoties vēl lielāki vienmēr pārplīst. Tā notika arī ar zilo
balonu.
Lai aplicētu Zilo balonu nepieciešams no krāsainā papīra izplēst mazus gabaliņus un
pielīmēt uz papīra uzzīmētās balona kontūras.
Atpakaļ

PIRKSTIŅRAKSTI
Lai zīmētu ar pirkstiņiem, tev būs nepieciešami šādi materiāli: zīmēšanas papīrs, ūdens trauks
pirkstu skalošanai, guaša krāsas, dvielītis. Kad darbiņš veikts, noskalo pirkstiņu ūdens
trauciņā un noslauki ar dvielīti.
Saslapini pirkstiņu ūdenī, iemērc krāsā un uzspied uz papīra.
Liec pēdiņas pēc parauga (koka kontūra, puķīte, u.c.) vai brīvi pēc savas ieceres pa
visu papīra lapu.
Atpakaļ

ŠEIKERU MARŠS
Skanot kādam skaņdarbam, kopā ar bērnu soļojiet brīvi telpā, skaņdarba otrajā daļā
apstājieties un spēlējiet šeikeru ritmus, izmantojot katru reizi citu spēlēšanas paņēmienu pēc
pieaugušā parauga: spēlē abas rokas vienlaikus, spēlē pamīšus viena roka, tad otra roka; spēlē
sev priekšā un aiz muguras; spēlē paceļot rokas virs galvas un pietupstoties, rokas pie grīdas.
Pamēģiniet paņemt koka karotes un tās paklauvēt vienu pret otru. Bungu vietā, lai
nebūtu tik stipras skaņas, paņemiet kādu kasti vai plastmasas bļodiņu. Var izmantot arī
parastu grabulīti, pasist plaukstiņas vai kājas. Un nodziedot mazuļa iemīļoto
dziesmiņu, sist tās ritmu ar šīm "palīgierīcēm".
Atpakaļ
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BĻODU SPĒLES
Vēlams lietot viena izmēra (~2-3 l tilpuma) krāsainas, elastīgas plastmasas bļodas.
Arī bļodas var kļūt par daudzfunkcionālu rotaļu priekšmetu, piemēram:
Bļodu bungas – apgāztas bļodas novieto uz grīdas spēlētājiem starp kājām, bungo ar
pašdarinātām bungu vālītēm
No apgāztām un līču loču novietotām bļodām veido taciņu, pa kuru bērni balansējot
var staigāt. Uz tām var arī apsēsties.
Bļodas turot rokās, tajās var ripināt, piemēram, kastani, censties pamest to gaisā un ar
bļodu notvert.
Bļodā var ripināt mazas rotaļu mašīnas – bērni dziedot kādu piemērotu vienkāršu
dziesmiņu, ripina mašīnas, cenšoties to darīt tā, lai auto nepārtrauktu kustību un
neapgāztos. Kad dziesma beigusies, bļodu apgāztu novieto uz grīdas – nu tā kļūst par
garāžu, zem tās paliek auto. Mūzikai skanot, bērni pastaigājas pa telpu, pēc signāla
cenšas atrast savu „garāžu”.
Bļoda var kļūt par mājiņu vai slēptuvi kādam dzīvnieciņam – pelītei, vardītei,
zaķēnam u.c.
Bļodas izmanto arī rotaļās par vārīšanu u.tml. Tajās pēc signāla var mest bumbiņas, no
krāsaina filca darinātus augļus u.c.
`
Atpakaļ

Matemātikas mācību joma
DZIESMIŅAS TEKSTS
Trīs lācēni uz dārzu lēca
Es kritīšu - viens brēca
Un, protams, neturējās kājās,
Tad krita un aizveda to mājās (ņemam nost no pirksta lellīti)
Divi lācēni uz dārzu lēca
Es kritīšu - viens brēca
Un, protams, neturējās kājās,
Tad krita un aizveda to mājās (ņemam nost no pirksta lellīti)
Viens lācēns uz dārzu lēca
Es kritīšu - viņš brēca
Un, protams, neturējās kājās,
Tad krita un aizveda to mājās (ņemam nost no pirksta lellīti)
Parotaļājāmies un izrunājām - bija 3 lācīši, viens aizgāja, palika 2, vēl viens aizgāja,
palika viens, tad aizgāja arī tas, un nav vairs neviena lācēna.
Atpakaļ
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Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
IZTĪRI ISTABU!
Inventārs: mīkstās bērnu mantiņas, augļi, dārzeņi, koka kluči, bumbas u.c. priekšmeti,
plastmasas bļoda un kaste.
Rotaļas apraksts: Skrienot un turot virs galvas plastmasas bļodu jāsavāc priekšmeti, kas
novietoti istabā. Pēc tam visi salasītie priekšmeti ir jāpārliek kastē.
Lieniet guļus uz vēdera ar izstieptām rokām uz priekšu, līšana notiek zem krēsliem,
kas novietoti rindā. Dažāda veida rāpošana no punkta A līdz punktam B – taisni, ar
labo un kreiso sānu, atmuguriski.
Atpakaļ

APELSĪNA CEĻOJUMS
Inventārs: apelsīni. Protams, var izmantot arī citus apaļas formas augļus vai
dārzeņus.
Rotaļas apraksts: No vienas līnijas, līdz otrai līnijai ir jānogādā apelsīnu. Bet apelsīnu nedrīkst
pārvietot ne ar kājām, ne ar rokām. Apelsīnu noliek uz zemes un virza uz priekšu, izmantojot
degunu un neko citu.
Atpakaļ

BOULINGS

Inventārs: bumba, 6 plastmasas glāzes.
Ripiniet bumbu norādītā virzienā. Torni izveidojiet no plastmasas glāzēm.
Atpakaļ

KRAVAS MAŠĪNAS
Sagatavošanās: Vecāki kopā ar bērnu sagatavo dažādus priekšmetus, kurus ar “kravas
mašīnu” ir nepieciešams nogādāt istabas otrā pusē.
Aktivitātes gaita: Bērns nostājas četrrāpus, un mamma vai tētis viņam uz muguras uzliek kādu
no priekšmetiem (spilvenu/ mantiņu/ žurnālu/ smilšu maisiņu u.c.), un mudina mazo rāpot uz
istabas otru galu, kur šis priekšmets ir jānoliek. Atpakaļ bērns var turpināt rāpo vai skriet- pēc
izvēles.
Ieteikumi: - Ļaut bērnam mēģināt pašam šo priekšmetu novietot uz muguras.
Rosināt bērna iztēli, uzdodot jautājumus- kādu preci ved? Uz kurieni? Vai krava pa ceļam
izgāzās vai nē?
Atpakaļ

16

BUMBIŅU LIETUTIŅŠ
Inventārs: bumbiņas, liels auduma gabals vai palags vai sega.
Purina bumbiņas, bērni slēpjas zem auduma, beigās jāsalasa bumbiņas un atkal purina.
Atpakaļ

Tehnoloģiju mācību joma

SĀLS MĪKLAS RECEPTE
Nepieciešams: 1 glāze miltu; pusglāze sāls; 1 ēdamkarote augu eļļa, ¼ glāze ūdens
Mīklas pagatavošana: Sajaucam miltus ar sāli, pievienojam eļļu, sajaucam. Lēnām, maisot mīklu ar
rokām, pievienojam ūdeni, un sākam mīcīt mīklu ar rokām, un mīcām līdz brīdim, kad mīkla vairs
nelīp pie rokām un neveļas. Ja mīkla šķiet pārāk sausa - pievienojam mazliet ūdens un eļļas. Ja
tieši otrādi, tā šķiet pārāk šķidra, - pievienojam mazliet miltu un sāls.
Kā uzglabāt?
Sāļo mīklu var glabāt ledusskapī, polietilēna iepakojumā 3 dienas.
Kā kaltēt?
Kaltēt var gan svaigā gaisā, gan krāsnī. Mīkla pati izžūst ļoti ilgi, tāpēc to vajag mazliet pažāvēt
krāsnī. Krāsnij jābūt uzsildītai minimālā temperatūrā, ļoti labi, ja kaltēšana noris ar atvērtām krāsns
durvīm, nedrīkst likt izstrādājumus uzreiz karstā krāsnī, nepieciešams, lai mīklas izstrādājumi kalst
pakāpeniski, un ņemt ārā vislabāk tad, kad izstrādājumi atdzisuši. Kaltēšanu var veikt vairākos
posmos - piemēram, stundu krāsnī, diennakti svaigā gaisā un pēc tam atkal stundu krāsnī, bet no
otras puses, ja žāvējam svaigā gaisā, apgriežam izstrādājumu, lai izžūst otra puse, kad viena puse ir
sausa, un viss.
Atpakaļ

Valodu mācību joma

PIRKSTIŅU ROTAĻA
Dili, dili, dili din,
Atskan zvaniņš dzin, dzin, dzin! (Skandina iedomātu zvaniņu.)
Pamodina vabolīti, (Saliektus labās rokas pirkstus kustina atdarinot vabolīti.)
Pamodina taurenīti, (Kopā krusteniski saliek abu roku plaukstas kā tauriņa spārnus,
kustina.)
Mostas apkārt viss, kas jauks, (Izpleš rokas.)
Mosties, mosties, mīļais draugs. (Sit plaukstas.)
Pūšam, pūšam balonu (Rokas pie mutes, rāda, kā “pūš” balonu.)
Tādu lielu, apaļu. (Rāda, cik liels būs balons – izplešot rokas un veidojot apli.)
Atlidoja odiņš sīks – īīī! (Izrunā “īīī” no klusa līdz skaļam saucienam.)
Pārplīst balons – tas nekas! (Sasit plaukstas un izteiksmīgi atmet ar roku.)
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Mazais pirkstiņš gulēt iet, (Kreisās rokas pirksti izstiepti. Sākot ar piekto jeb mazo pirkstu,
pa vienam saliec pirkstus dūrē.)
Zeltnesim jau acis ciet,
Garais pirkstiņš gultā – hop!
Rādītājs vēl saka – stop! (Ritmā kustina rādītājpirkstu, tad saliec dūrē.)
Arī īkšķim nenāk miegs –
Netaisa tas acis ciet! (Ar labās rokas rādītājpirkstu “brīdina” īkšķi.)
Atpakaļ

ELPOŠANAS VINGRINĀJUMI

1. “Aizsvīdis stikls” – uz izelpas mēs sasildām plaukstu
2. “Ziediņš” – vajag pasmaržo ziediņu
3. “Vilcieniņš” – teikt uz izelpas “čuh”
4. “Pūt uz lapiņu, spalviņu.
5. Pūt ziepju burbuļus, nopūt pienenei pūkas, pūt papīra vējdzirnavas.
6. Pacel rokas uz augšu kā koka zarus, un veicam dziļu ieelpu, laižam rokas lejā un veicam
dziļu izelpu. Izelpas laikā sakām kādu vārdu vai pat vairākus.
Svarīgi ir elpošanas vingrinājumus pasniegt rotaļas veidā, jo bērni caur rotaļu visu
uztver vislabāk.
Atpakaļ

MAKARONI PUDELĒ
Šī nodarbe līdzīga nodarbībai ar pupām burciņā, bet ir vairāk piemērota jaunākiem bērniem,
jo makaroni ir lielāki un pudeles kakliņa caurums arī, kas padara šo uzdevumu vieglāk
īstenojamu! Turklāt ar piepildīto pudeli var izmantot kā šeikerīti un uzspēlēt kādu meldiņu!
Nepieciešams: makaroni; neliela bļodiņa; caurspīdīga plastmasas pudele.
Darba gaita: nolieciet bērnam priekšā bļodiņu ar makaroniem un plastmasas pudeli, kurai
noskrūvēts korķītis; aiciniet bērnu satvert makaronu pirkstiņos un iemest to pudelē.
Darbojieties, līdz bērna interese par aktivitāti ir zudusi, aizskrūvējiet pudeli un
nodemonstrējiet, kā tā skan.
Atpakaļ
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Piedāvājiet bērnam dažādu materiālu un formu priekšmetus
(papīra, plastmasas, akmens, koka) un rosiniet viņu tos kārtot pēc
materiāla, veidot no tiem kādu zīmējumu, būvēt kādu konstrukciju,
savienot, izlikt dažādas formas (piemēram, zivi, koku, saulīti).

Pastaigas laikā salasiet kastaņus, zīles, čiekurus, pēc tam mudiniet bērnu veidot
dekoratīvus elementus pēc dotā uzdevuma vai pēc brīvas izvēles (piemēram, pa apli liek 2
čiekurus, 6 zīles un 1 kastani).

Esot kopā ar bērnu pie jūras, upes, ezera vai citas ūdenstilpnes,
rosiniet bērnu apskatīt smiltis un akmeņus, grupēt akmeņus pēc formas
vai krāsas, samitrināt smiltis. Mudiniet bērnu izteikt domas par
novēroto, nosaukt smilšu un akmeņu raksturīgākās īpašības.

Siltās dienās mudiniet bērnu veidot mākslas darbus uz sausa asfalta, uz koka sētas vai
dariet to kopā ar bērnu, izmantojot dažāda lieluma otas un ūdeni. Efekts nav ilglaicīgs, bet
interesants ar to, ka visu laiku darbs jāatjauno vai to ātri var pārtaisīt citādāku.

Dodoties pastaigā ar bērnu, vērojiet dažādas virsmas - līdzenas
un nelīdzenas. Rosiniet bērnu pamanīt šīs virsmas, atšķirt tās. No dabas
materiāliem mudiniet bērnu izveidot līdzenas un nelīdzenas virsmas, tās
šķirojot.

Kopā ar bērnu vērojiet dažādas dabas parādības (piemēram, lietu, sniegu, vēju,
varavīksni, miglu, zibeni) un lūdziet bērnam tās nosaukt un īsi raksturot, sasaistot ar
gadalaiku.

Kopā ar bērnu vērojiet debess ķermeņus (Mēness, Saule,
zvaigznes) un rosiniet bērnu tos nosaukt un minēt raksturīgākās pazīmes
(piemēram, krāsu, spožumu, formu).

Apskatiet apkārtni un apspriediet ar bērnu, kas tajā atrodas augstu, zemu un pa vidu!
Noskaidrojiet, vai debesis, mākoņi, saule un vējš ir augstu! (Vai vējš var būt arī zemu? Un kur
ir koku galotnes? Cik augstu lido dzērvju kāsis? Kādas dzīvas būtnes dzīvo dažādos līmeņos?
Ko tās dara, kā kustas?) Pavaicājiet bērnam, kā viņš/viņa kustētos, ja atrastos ļoti augstu,
augstu, zemu vai pa vidu! Mudiniet bērnu eksperimentēt ar dejošanas un sportošanas
kustībām!

Ejot pastaigā vai dodoties piknikā ar bērnu, vērojiet un palīdziet
bērnam iepazīt apkārtnē sastopamos dzīvniekus, augus, sēnes. Mudiniet bērnu
stāstīt par novēroto un nosaukt redzētos augus, dzīvniekus sēnes. Ja ir
iespējams, mājās parādiet attēlus vai video ar dzīvniekiem, augiem vai sēnēm
un lūdziet bērnam tos nosaukt un raksturot vai atskaņojiet audio ierakstus un
lūdziet bērnu atpazīt dzirdēto dzīvnieku.
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Dabaszinātņu mācību joma

Vecumposms: 3 gadi - 5 gadi


Kopā ar bērnu izrunājiet cilvēka rūpes par augiem un
dzīvniekiem (par barošanu, kopšanu, attieksmi) un drošības
noteikumus, kas jāievēro saskarsmē ar augiem, sēnēm un
dzīvniekiem. Mudiniet bērnu izteikt savu viedokli par drošību un
kopā ar bērnu vienojaties par citiem noteikumiem, kurus bērns
ievēros (piemēram, neplūkt nezināmu augu, jautāt vecākiem pirms
sēņu grozā ielikt kādu sēni u.c.).

Mudiniet bērnu rūpēties par mājas telpaugiem (laistīt tos, stādīt, pārstādīt u.c.) un
stāstīt par paveikto, skaidrot, kāpēc viņš/viņa dara konkrētās darbības (laista, stāda, pārstāda
u.c.).

Mudiniet bērnu mest atkritumus tiem paredzētajās vietās. Saudzējot
dabu, varat kopā šķirot atkritumus (piemēram, papīru, plastmasu)!

Pastaigu laikā mudiniet bērnu savākt pamanītus atkritumus un iemest tuvākajā
atkritumu urnā. Ievērojiet drošības pasākumus! Pārrunājiet ar bērnu, kā atkritumi ietekmē
dabu un dzīvniekus.
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Dabaszinātņu mācību joma

Vecumposms: 3 gadi - 5 gadi



Lasiet kopā ar bērnu un izspēlējiet atsevišķas epizodes no dzirdētā literārā darba.
Nolasiet vai pastāstiet bērnam pasaku, pārrunājiet, kādi galvenie varoņi ir
dotajā literārajā darbā un uzzīmējiet kopā ar bērnu pasakas tēlus, izgrieziet vai
sameklējiet rotaļlietas atbilstošas pasakas tēliem, piemēram, cālīšus, vistu, ezi,
zaķi, gliemezi, pīli, žagatu, mēnesi. Kad tēli sagatavoti, izspēlējiet kopā ar
bērnu šo pasaku, literāro darbu.


Variējiet radošajā darbā ar līnijām, krāsām, tekstūrām, formām un laukumiem, rosiniet
bērnu stāstīt par savā radošajā darbā un mākslas darbā attēlotajiem notikumiem, tēliem,
izteiktajām emocijām un idejām. Piemēram, “Taurenīši”. (32. lpp.)

Mākslinieciskajā darbībā eksperimentējiet ar dažādiem materiāliem un
tehniskajiem paņēmieniem. Piemēram, “Burbuļu mākonis”, “Krāsainais sniegs”.
(32. lpp.)

Aktivitāte “Krāsu jaukšana”. Bērns eksperimentē ar krāsu jaukšanu. Izvēlas krāsu pēc
ieceres un vēro kā ūdens glāzītes mainās krāsas.

Aktivitāte “Latvijas daba”. Nepieciešams attēls ar dabas ainavu,
izkaltētas bērza lapas, līme. Paņemiet krāsainu attēlu ar dabas ainavu,
lūdziet bērnam izvietot uz tās izkaltētas koku lapiņas. Lapiņas pielīmē uz
attēla.

Spēlējiet dārgumu meklēšanu ar karti un norādēm. Uzzīmējiet stilizētu, vienkāršu
karti, kurā norādīta kāda priekšmeta konkrēta atrašanās vieta, bērnam pēc kartes tā jāatrod un
jāpasaka kur tas bija noslēpts.


Runājiet kopā ar bērnu skaitāmpantus un īsus dzejoļus. (32. lpp.)


Piedāvājiet bērnam dažādas aktivitātes, piemēram, “Sēņošanablēņošana”. (33. lpp.)

Improvizējiet ar skaņu rīkiem (pudelēs iebērtiem zirņiem, zvaniņiem,
svilpēm, karotēm) un kustībām, piebalsojot mūzikai vai attēlojot literārajā
darbā dzirdēto (pērkona rībienus, vēja šalkoņu utt).

Aktivitāte “Krāsainā pastaiga”. Nepieciešami tukši plastmasas spainīši, skočs,
krāsainas lentas, kociņi. Savus mūzikas instrumentus bērns pagatavo kopā ar vecākiem.
Klausās mūziku un ar pašgatavotajiem rīkiem brīvi kustās un improvizē deju soļus.

Spēlējaties ar podziņām. Kopā ar bērnu skaitiet, veidojat rakstus,
fantazējat - ja ir melna poga ar rozā, tas ir kurmis, kurš atrada rozā puķi.
Dzeltena un zila poga - saulīte un mākonis. Pogas lieciet aplī, rindās, līklocī.
Paši arī stājieties aplī, rindā, līklocī. Varat dziedāt dziesmu "3 mazas
podziņas, ripoja pa bļodu, 3 mazas podziņas ripoja pa bļodu. 2 paslēpās
manā plaukstā." Bērns ripina pogas bļodiņā un paslēpj plaukstās attiecīgo
skaitu.
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Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Vecumposms: 3 gadi - 5 gadi


Ikvakara dziesmu dziedāšana var kļūt par lielisku ģimenes tradīciju.
Dziediet bērnam gan bērnu, gan pieaugušo dziesmiņas ikdienā, dziediet tās
kopā ar bērnu.

Dziediet tautasdziesmas, ejiet dažādās rotaļās, dejās, ģimenē visi kopā gatavojieties
gadskārtu svētkiem un piedalieties to svinēšanā!
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Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Vecumposms: 3 gadi - 5 gadi


Praktiski darbojoties ar nosacītu mēru, lūdziet bērnam nosaukt
garumu (attālumu) un ietilpību (cik priekšmetu vai šķidruma ietilpst noteiktā
objektā).

Pastaigājoties dabā, mudiniet bērnu izteikt prognozes par attālumu un tad pārbaudīt.
Arī Jūs izsakiet prognozes par attālumu un tās pārbaudiet. Piemēram, „Līdz lielajam ozolam
es aiziešu ar 5 soļiem”, „Līdz mūsu mašīnai es aiziešu ar 10 soļiem.” utt.

Piedāvājiet bērnam dažāda izmēra traukus un iespēju tos pildīt ar
ūdeni vai beramiem materiāliem (rīsi, putraimi, griķi). Salīdziniet kopā ar
bērnu, kurā trauciņā var iebērt, ieliet vairāk. Aiciniet bērnu kopā gatavot
ēdienu pēc receptes – nomērīt cukura, miltu vai citu produktu daudzumu ar
karotēm, glāzēm.

Sajauciet kopā dažādas krāsas, formas, resnuma vairāku
komplektu zīmuļus. No sākuma aiciniet bērnu sašķirot pēc krāsām, tad
pēc resnuma, lieluma, tad pēc formas. Šīm darbībām var izmantot arī citus
sadzīvē lietojamos priekšmetus vai dabas materiālus.

Praktiski darbojoties apkārtējā vidē, kopā ar bērnu izziniet ģeometriskās plaknes
figūras (riņķi, trijstūri, četrstūri) un telpiskus ķermeņus (lodi, kubu, piramīdu) un raksturojiet
to formu.

Pastaigājoties pa pilsētu, kopā ar bērnu vērojiet ceļa zīmes un
nosauciet to formu.

Augļos, dārzeņos kā arī citos sadzīves priekšmetos mudiniet bērnu saskatīt telpiskos
objektus (lode, kubs, piramīda), nosauciet tos – bumba ir kā lode, māja ir kubs, biete ir kā
lode utt.


Kopā variet cept cepumus, taisīt frikadeles un pārrunāt to formu.


Kopā ar bērnu praktiski darbojoties, nosauciet priekšmetu skaitu pieci apjomā.
Skaitiet, izmantojot rokas pirkstus. Tāpat derēs dzejolītis par 5 kaķiem. (34. lpp.)

Pastaigas laikā rosiniet, lai bērns skaita – mājas, logus, stāvus, māju
kāpņu telpas, konkrētas krāsas (piemēram, sarkanas) mašīnas utt.

Aiciniet bērnu uzklāt galdu noteiktam cilvēku skaitam un visus galda piederumus
salikt atbilstošā skaitā, skaļi skaitot līdzi, lai Jūs vai kāds cits ģimenes loceklis var sekot vai
bērns skaita pareizi.
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Matemātikas mācību joma

Vecumposms: 3 gadi - 5 gadi


Sākam iepazīstināt bērnu ar skaitļiem. Ļoti svarīgi, lai skaitļi saskartos ar
daudzumu. Tas ir, ja ņemam ciparu 3, tad attiecīgi novietojam blakus 3 priekšmetus.


“Cik signāli?” Šo rotaļu varat spēlēt gan dodoties mājup no bērnudārza, gan ejot uz
sabiedriskā transporta pieturu vai vienkārši ejot pastaigāties nedēļas nogalē.
Kad esat sadevušies rokās, saspied bērna plaukstu vairākas reizes, savukārt
bērnam jāsaskaita, cik signālu viņš saņēma. Vai mamma/tētis roku paspieda
divas vai arī četras reizes? Lai spēli padarītu vēl aizraujošāku, maināties
lomām!


Aktivitāte “Kurš iztrūkst?”. Sagatavojiet kartītes ar cipariem, uz katras no tām
uzrakstot ciparus no 1 līdz 5 (variet, protams, rakstīt arī līdz 10). Izkārtojiet bērnam priekšā
kārtis augošā secībā. Pēc tam palūdziet uz mirkli novērsties un vienu no kārtīm paslēpiet. Vai
bērns spēj atrast kopsakarības un noteikt, kurš cipars iztrūkst?

Uz saldējuma kociņiem uzzīmējiet ābolīšus, bet uz knaģiem atbilstošus ciparus. Piedāvājiet bērnam saknaģēt pareizos kociņus ar
pareizo knaģi. Mazais būs ilgāku laiku lietderīgi nodarbināts.

Vēl viena motivējoša mācīties metode tiem, kam garšo saldumiņš. No krāsainā papīra
izgrieziet lielu krūzi. Spēles noteikumi ir šādi: mamma vai tētis met spēļu kauliņu. Tik, cik
punkti ir izkrituši, tik piemēram, maršmelova gabaliņus drīkst ielikt krūzē.

Var matemātiku apgūt arī šādi - caur roku darbiem un sava
dārziņa izaudzēšanu. Noderēs krāsainas vates bumbiņas. Ziemā
tematiski var izrotāt ar noteiktu bumbiņu skaitu papīra eglīti.

Ciparu rakstība2
Методические рекомендации, направленные на формирование каллиграфических навыков на уроках
математики. http://shortly.lv/matematika
2
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Matemātikas mācību joma

Vecumposms: 3 gadi - 5 gadi



Aiciniet bērnu nosaukt savu vārdu, uzvārdu.


Palīdziet bērnam apģērbties, taču ļaujot bērnam pašam mācīties vilkt,
siet, pogāt apģērbu.

Kopā ar bērnu aplūkojot ģimenes foto, aiciniet bērnu nosaukt ģimenes locekļu vārdus
un uzvārdus, viņu profesijas vai nodarbošanos.

Kopā ar bērnu izveidojiet kalendāru (zīmē, līmē fotogrāfijas, ieraksta
vārdu un uzvārdu), kurā atzīmē ģimenes locekļu vārda un dzimšanas dienas.


Kopā ar bērnu spēlējiet galda spēles, piemēram, ,,Cirks”, ,,Ričuraču”.


Ikdienas situācijās ģimenē, pievērsiet bērna uzmanību labai un sliktai rīcībai
saskarsmē ar citiem, komentējiet to un pārrunājiet ar bērnu, kā būtu jārīkojas pareizi.
Mudiniet bērnu, ja ir izdarīta slikta rīcība, palīdzēt vai meklēt palīdzību pie
pieaugušā, kuru bērns pazīst. Pārrunājiet ar bērnu, kā rīkoties sliktas pašsajūtas
vai nedrošas situācijas gadījumā. Pēc laika pārjautājiet, kā jārīkojas, lai
pārliecinātos, ka bērns tiešām zina, kur vērsties pēc palīdzības.

Pēc rotaļāšanās kopā ar bērnu sakārtojiet rotaļlietas un instrumentus. Māciet bērnu
nolikt vietā paņemtās lietas.


Mudiniet bērnu sakārtot savu darbavietu pēc darba.


Kopā ar bērnu pārrunājiet dažādas emocijas vai arī, kad bērns izjūt kādu
emociju, runājiet par to, lai bērns spētu tās atšķirt (piemēram, prieks, dusmas, bēdas).

Mudiniet bērnu, ja viņš veic kādu uzdevumu, tikt ar to galā pašam/pašai,
meklējot arī dažādus risinājumus darbības veikšanai.

Kopā ar bērnu izveidojiet viņa istabas vai mājas noteikumus, kuri bērnam ir jāievēro.
Varat kopā uzzīmēt plakātu ar noteikumiem, lai tos vizualizētu. Svarīgi, lai bērns uzklausa un
pieņem Jūsu piedāvātos noteikumus, kā arī pats piedāvā savus noteikumus. Mudiniet bērnu
tos ievērot!

Pārrunājiet ar bērnu, kas jāievēro, rīkojoties ar karstiem šķidrumiem un priekšmetiem,
kā arī nezināmām vielām, piemēram, medikamentiem, sadzīves ķīmiju. Pēc laika pārjautājiet
bērnam, kā jārīkojas.

Aiciniet tuvākajā apkārtnē un attēlos vērot valsts karogu, nosaukt tā
krāsas; apmeklējiet svētku parādi.

Mudiniet un māciet bērnam pareizi turēt un lietot galda piederumus, kopā klājiet
galdu.

Ja dodaties izbraucienā ar velosipēdiem, ar savu piemēru rādiet, cik
svarīgi ir vilkt galvā aizsargķiveri.
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Kopā ar bērnu izrādiet prieku par kustību aktivitātēm telpās un ārā.


Sekojiet, lai bērns vērotu un atdarinātu citu kustības. Izmantojiet vides un pieaugušā
piedāvātās iespējas – dabas resursus, dažādas konstrukcijas utt. Piedāvājiet bērnam
pārvietoties ar vienkāršiem tehniskiem līdzekļiem – stumjamām mašīnām, līdzsvara riteņiem
utt.

Pārvietojiet priekšmetus dažādos veidos pēc paša bērna un/vai Jūsu
izvirzītiem nosacījumiem.

Aktivitāte “Ripini bumbu!”. Būs nepieciešama līmlente, bumba, kartona dēlītis.
Izveidojiet no līmlentēm trasi un mudiniet bērnu ripināt bumbu pa trasi ar kartona dēlīti.

Aktivitāte “Kastaņa lidojums”. Būs nepieciešama tējkarotītes un
kastaņi. Kastaņu vietā var būt arī citi apaļi priekšmeti, piemēram, zīles, tenisa
bumbiņas utt. Pavisam mazi bērni drīkst izmantot ēdamkarotes. Stafetei ir
iespējami divi formāti – viens, kurā tiek izmantotas metāla karotes, kas tiek
nestas rokās, otrs – plastmasas, vienreiz lietojamās, kuras galu var turēt mutē.
Lēnām noiet distanci turot karoti, kur galā novietota bumbiņa. Uzdevums ir
noiet tā, lai bumbiņa neizkrīt no karotes.


Mudiniet bērnu mest augšā spilvenu un notvert to.

Sagatavojiet bļodu ar ūdeni, slotu un saņurcītas avīzes “bumbiņu”.
Mudiniet bērnu mest saņurcītu avīzes “bumbiņu” pāri slotas kātam, kur metiena
mērķis ir trāpīt ūdens bļodā. Slotas kāts novietots uz spaiņiem.


Mudiniet bērnu pārvietoties dažādās vidēs pēc nosacījuma: soļojot, skrienot, rāpojot,
lienot, veļoties, lecot, mācoties noturēt līdzsvaru.

Mudiniet bērnu rāpot norādītajā virzienā zem ceļiem paliekot mīkstas,
krāsainas švammītes.

Bērnu mudiniet skriet ar virziena maiņu (turp atpakaļ), izmantojot mīksto mantu vai
bumbu.

Lūdziet bērnam pārvarēt šķēršļus dažādos veidos un bērnam
piemērotā tempā.

Piedāvājiet bērnam spēles, piemēram, “Šķēršļu josla”, “Tārpiņi”
(35. lpp.)

Regulāri iesaistiet bērnu fiziskajās aktivitātēs, mācot ievērot veselīga dzīvesveida
principus.

Bērnam piedāvājiet nelielu aktivitāti. Bērns pietupjas, ceļoties augšā
sasit plaukstas ar vecāku.
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otru.


Abi sēdiet uz grīdas, atbalstoties ar rokām, sasitiet pēdiņas vienam ar

Sēdiet – kājas priekšā taisni – bērnam jālec pāri kājām, pēc tam maināties vietām.

Noguļaties balstā uz rokām – bērnam jālien cauri “tunelim” (zem
vēdera), kas ir izveidojies.


Nostājieties platā stājā – bērnam jālien “astotniekā” cauri kājām vai vienkārši izrāpo
zem kājām.

Sadodoties rokās izpildiet uz priekšu un atpakaļ dažādus lēcienus
(labā, kreisā, abas).

Bērns “kopē” vecāka kustības kā spogulī – Jūs ātri mēģiniet izpildīt dažādas kustības
(iet, skriet, rāpot, apgriezties u.c.) un bērnam jāmēģina pēc iespējas precīzāk un ātrāk tās
atkārtot.

No rokām izveidojiet grozu – bērnam jāmēģina grozā iemest bumbu (mainīt
attālumu/augstumu).

Ar basām kājām mudiniet bērnu soļot pa dažādām virsmām – paklājs,
grīda, izbērti korķīši, slapja lupata, kastītēs iebērti kastaņi, pupas, rīsi, ielikta
vate, Lego u.c.

Mudiniet bērnu ar pēdu satvert mazu spilventiņu un mest to uz priekšu, var mēģināt
satvert kādus klucīšus, vates pikučus. Satvert gan atsevišķi ar vienu pēdu, gan ar abām kopā.

Mudiniet bērnu ar pēdiņām lasīt korķīšus un likt kastītē, var atbalstīties uz rokām pie
grīdas, mugura nav pie grīdas (kāju darbība, stiprina vēdera muskuļus).

SOĻOŠANA — ejot uz mājām no bērnudārza. Mudiniet bērnu soļot pa
ietves apmali ar turēšanos un bez tās. Soļošana pirms un aiz
mammas/tēta/brāļa/māsas. Soļot, augsti ceļot kājas, atdarināt putnus — stārķi,
dzērvi. Soļot mūzikas ritmā.

MEŠANA — TVERŠANA — ejot uz mājām, mudiniet bērnu mest akmentiņus peļķē!
Mest čiekurus tālumā! Izmatojiet dažāda lieluma un smaguma bumbas — metiet grozos,
spaiņos, uz sienas uzzīmētos mērķos! Metiet dažāda lieluma priekšmetus, kas atrodas mājās
— spilvenus, rotaļlietas, no avīzes izveidotas bumbiņas!

RĀPOŠANA — rāpšanās — rāpošana pa istabu — uz priekšu,
atmuguriski, sāniski. Uzrāpšanās uz priekšmetiem — kastes, sola. Izlīšana,
izrāpošana zem priekšmetiem — auklas, sola, galda, krēsla, kāpnēm.
Pārrāpšanās vai pārlīšana — pār solu, klučiem, spilveniem. Rāpšanās pa slīpām
virsmām. Priekšmetu aprāpošana.

27

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Vecumposms: 3 gadi - 5 gadi


Bērnam palīdzēt mācīties ar līmi savienot detaļas, uzklājot līmi uz vienas
no detaļām.

Mudiniet bērnu plēst papīru (aplikāciju papīru, avīzes, žurnālus) sīkos gabalos,
pielīmēt kā mozaīku. Bērnam var piedāvāt griezt no žurnāliem dažādus attēlus, priekšmetus,
strēmelītes un veidot savu grāmatiņu. Mudiniet bērnu pastāstīt par to, ko viņš vēlas īstenot un
pēc grāmatiņas izveides mudiniet bērnu par to pastāstīt.

Mudiniet bērnu griezt ar šķērēm dažādus materiālus, piemēram,
izgriezt no vecām avīzēm burtus, no kalendāra ciparus, attēlus, siluetus utt.

Palīdziet bērnam vingrināties griezt un locīt, piemēram, izgatavot ābolu. Bērns vai Jūs
kopā ar bērnu sagriežat vienāda garuma sloksnītes. Bērns sakrusto tās un salīmē krustpunktā.
Pretējos sloksnīšu galus savieno un salīmē visus kopā, pēc tam pielīmē kātiņu – ābols gatavs.

Bērnam piedāvājot strādāt ar plastilīnu, mudiniet bērnam no bumbiņas ar pirkstiem
izveidot no bumbiņas knābīti, iespiest actiņas, izveidot cekulu un izveidot putniņu.

Mudiniet bērnu locīt papīru, salvetes divās daļās (uz pusēm), locījuma
vietu nogludinot ar pirkstiem.

Pastaigas laikā kopā ar bērnu salasiet dabas materiālus (čiekurus, zīles, lapas, zariņus)
un veidojiet kopā ar bērnu no tiem kolāžu. Ja ir salasīti vairāki kociņi, varat mudināt bērnu
veidot telpiskus objektus, piemēram, būvēt māju.

Ja bērns ir apguvis veidot telpiskus objektus ar viena veida materiāliem
(piemēram, kociņiem), varat bērnu mudināt sastiprināt vai savienot vienlaikus 2
veidu materiālus (piemēram, burkānu ripiņām un zobu bakstāmajiem kociņiem)
un izveidot telpisku konstrukciju - kubu. Kuba veidošana. (35. lpp.)

Gatavojiet kopā ar bērnu sviestmaizes, ļaujot bērnam uzsmērēt uz maizes sviestu,
uzlikt desu vai sieru.

Ar bērnu pārrunājiet, kas ir veselīgi pārtikas produkti un kā tos
apstrādāt, lai tos droši varētu ēst (mazgāt, mizot, griezt, lobīt). Pēc kāda
laika bērnam lūdziet nosaukt veselīgus pārtikas produktus, kurus lieto
ikdienā un kā tos apstrādāt pirms ēšanas. Ļaujiet bērnam mācīties mazgāt,
griezt, lobīt pārtikas produktus!
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Attīstiet artikulācijas aparātu precīzai skaņu artikulēšanai atbilstoši to
īpatnībām: klakšķināt ar mēli; ar augšējiem zobiem satvert apakšlūpu;
parādīt mēles galu; piepūst pārmaiņus vienu, tad otru vaigu; mācīt mainīt
lūpu stāvokli ī- ū (sākumā izdziedāt ī, mutīte smaidā, vēlāk lūpiņas uz
priekšu, tūtiņā- ū), ū- ā (divskanis o), i-a (divskanis ie); prast pūst ar lūpām;
savilkt lūpas tūtā un pūst siltu vēju- ššš; pūst vēsu vēju- sss; salīdzināt abas
gaisa plūsmas; klusi dziedāt-ššš- skaļi-žžž.

Izrunājiet visus patskaņus, divskaņus, līdzskaņus - m, b, p, t, d, n, k, g, h, ņ, f, ļ, ģ ,v, j,
s, c, spēļu formā izrunājiet tos vārdos, frāzēs.

Aktivitāte „Klausies un atkārto”. Tiek saukti vārdi, bērns tos precīzi atkārto. Tiek
noskaidrota abu vārdu nozīme.
rūca – rūsa
krāce – krāsa
lucis - lūsis
grābt – glābt
trīc - trīs
rūc – rūs
cilpo - svilpo
dzert – dzelt

Vingriniet uztvert pirmo skaņu īsos vārdos un nosaukt to, izdomāt
vārdus ar noteiktu skaņu.

Vingrinieties
apelsīns.

kopā ar bērnu:

patskaņa saklausīšanā vārda sākumā - aka, adata,



Līdzskaņa saklausīšanā vārda sākumā: saule, cālis, lapa.



Zilbju veidošanā no skaņām: s, a – sa; k, a – ka; l, a – la



Skaņu saliedēšana vārdā: m, ē, s – mēs; m, a, n – man



Vārdu sadomāšanā ar konkrētu skaņu : R – rati, L – lācis, K – kurmis, S – sala



Kartīšu grupēšanā: atlasot kartītes ar noteiktu skaņu.

Vingriniet uztvert ar dzirdi un izteikt prieku, jautājumu, izbrīnu,
nožēlu, skumjas. Rosiniet bērnu stāstīt par emocijām, tās uzzīmējiet un
izveidojiet emociju stūrīti!



Rosiniet nosaukt vārdus ar noteiktu skaņu.



„Skaitāmpanti” – tiek skaitītas skaitāmpanta rindas, bērns klausās un atkārto.
ra – ra – ra – vasara
ri – ri – ri – ritina
ro – ro – ro – rota
re – re – re – redīsi
ru – ru – ru – rutki
rie – rie – rie – rieksti


Papildiniet vārdu krājumu ar lietvārdiem, kas apzīmē sadzīves
priekšmetus, augus, dzīvniekus, putnus un viņu mazuļus, profesijas,
darba rīkus, ielu nosaukumus, pilsētas un apdzīvotas vietas
nosaukumu un rosiniet tos nosaukt.
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“Sava atmiņas spēle”. Atmiņas spēles bērniem ļoti patīk un tās
var taisīt par visdažādākajām variācijām – krāsām, formām, ziediem,
apģērbiem, profesijām, mājdzīvniekiem un savvaļas dzīvniekiem, būtībā
par jebkurām tēmām, kas interesē bērnu vai kur vēlaties paplašināt bērna
zināšanas.


Rosiniet sarunā izteikt frāzes par priekšmetiem, dzīvām būtnēm un darbībām.



Aktivitāte "Jautrā valoda". Mūsu rīcībā vienmēr ir 10 brīnišķīgi aktieri – mūsu pirksti.
Tos varam izmantot jebkurā situācijā – braucot vilcienā, gaidot rindā,
pludmalē u.c. Smalkās motorikas kustības stimulē dažādus apvidus
galvas smadzenēs, kā rezultātā tiek veicināta kognitīvo procesu, runas un
valodas attīstība, kā arī tiek attīstītas koncentrēšanās spējas.



Piedāvājiet bērnam dažādas pirkstiņu rotaļas. (36. lpp.)


Paplašiniet bērnu vārdu krājumu, skaitot vai skandējot dzejoļus, ar
kustībām norādot nosaukto ķermeņa daļu. (38. lpp.)

Rosiniet bērnu saklausīt un atšķirt runas intonācijas, kuras pauž emocijas, nosaukt un
raksturot cilvēku emocionālo stāvokli.

Rosiniet bērnam izmantot sarunvalodā vārdus, kas apzīmē
priekšmetu un dzīvo būtņu skaitu.

Rosiniet atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par zināmiem priekšmetiem, dzīvām
būtnēm un darbībām.

Piedāvājiet bērnam aktivitāti “Man ir somiņa, somiņa, somiņa…”.
(40. lpp.)

Piedāvājiet bērna aktivitāti “Atrodi ēnu”. Vērojiet kopā ar bērnu dažādas
rudens pazīmes, izrunājiet tās, aplūkojiet tās grāmatās, internetā un piedāvājiet šīm lietām
atrast atbilstošu siluetu. Krāsaini attēli ar siluetiem. (41. lpp.)

Izrunājiet kopā ar bērnu dažādus darbības vārdus, izsakot frāzes par
priekšmetiem, dzīvām būtnēm, darbībām.

Aktivitāte “Sasveicināšanās dziesma”. Skaitot dzejoli, nosaucot darbības vārdu,
bērnam ir jāparāda atbilstoša kustība. Labu dien’, labu dien’ zīmēt patīk mums arvien (bērns
rāda “zīmēšanu”). Labu dien’, labu dien’ “dziedāt”, ”vingrinot”, “lasīt”, “rakstīt” “skaitīt”,
“dejot”, “lekt” patīk mums arvien.

Turpiniet attīstīt bērnam sīko motoriku ar dažādu rotaļu palīdzību –
“Zīles”, “Priežu skujas”, “Čiekuri”, “Kastaņi”, “Lapas”. (40., 41. lpp.)

Aktīvi iesaistiet bērnu sarunā, rosiniet atbildēt uz jautājumiem un uzdot tos, stāstīt par
redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, saskaņojot vārdus teikumā.
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Aiciniet bērnu stāstīt par priekšmetiem: aprakstīt īpašības, nosaucot
raksturīgākās pazīmes.

Vingriniet
nosaukumu.

veidot

radošus

stāstus,

izdomājot

sižeta


Vingriniet atstāstīt tuvu tekstam literāros darbus, ievērojot
darbības secību, personu emocijas. Rosiniet veidot stāstus no savas
pieredzes.


Miniet, rosiniet uzdot un izdomāt mīklas.



Mācieties no galvas dzejoļus, skaitām pantus un izteiksmīgi tos deklamējiet.

Mudiniet bērnus piedalīties dialogā, izteikties par redzēto, veidot
iemaņu emocionāli aprakstīt savus iespaidus.



Rosiniet sastādīt un izrunāt dažādus pēc intonācijas teikumus.



Iepazīstiet burtiņus, jautri rotaļājoties – “Pašā rīta agrumā”. (39. lpp.)


Rosiniet bērnu izlasīt savu vārdu, mammas un citu ģimenes locekļu vārdus,
pastaigājoties kopā izlasiet atsevišķus uzrakstus apkārtnē.

Mājās uz lapas, ārā uz asfalta, smiltīs ar zariņu utt. rosiniet rakstīt
burtu elementus.

Vingriniet pareizi lietot lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvu (kas?),
ģenitīvu (kā?) un datīvu (kam?).

Vingriniet gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus
dzimtē, skaitlī, locījumā.

Kopā ar bērnu vingrinieties pareizi lietot vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīva formas
saistījumā ar prievārdiem kas norāda vietu (uz, zem, aiz, pie, apakš, virs, no).

Kopā ar bērnu vingrinieties vārdu darināšanā ar priedēkli (at-, ap-, uz-,
no-,aiz-, pie-, sa-).
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Pielikumi

3 – 5 gadu vecu bērnu aktivitātes
Kultūra un pašizpausmes mākslā mācību joma
TAURENĪŠI
Lai uzzīmētu attēlā redzamos taurenīšus tev būs nepieciešami šādi materiāli: zīmēšanas papīrs,
flomāsteri, ūdens trauks otu skalošanai, otas un guaša krāsas.
Gaita:
1. Sadali zīmēšanas lapu. Pārloki to uz pusēm. Atver un vienā pusē uzzīmē sarkanas “pēdiņas”.
2. Otrā pusē uzzīmē dzeltenas “pēdiņas”.
3. Abas, zīmēšanas lapas puses saliec kopā. Kārtīgi piespied tās.
4. Atver vaļā.
5. Apvelc ar flomāsteru taurenītim spārniņus.
Atpakaļ

BURBUĻU MĀKONIS
Lai uzzīmētu pats savu Burbuļu mākoni, tev būs nepieciešams: 4 ūdens trauciņi,
balta papīra lapa, guaša krāsas, 4 otas, “Fairy” mazgāšanas līdzeklis, 4 kokteiļsalmiņi.
Katrā ūdenstrauciņā ieliec nedaudz krāsu, ūdeni un pielej klāt 1 tējkaroti “Fairy” mazgāšanas
līdzekli;
Mazliet ievelc salmiņā krāsaino šķīdumu un uz baltas papīra lapas pūt burbuļus;
Ļauj savam burbuļu mākonim nožūt. Veidojas interesants zīmējums.
Atpakaļ

KRĀSAINAIS SNIEGS
Nepieciešamie materiāli: kaste, sniegs vai ūdens, pārtikas krāsvielas, caurspīdīgi stikla
trauciņi, otas, kociņi, papīrs.
Iespēja jaukt kopā dažādas krāsas un vērot, kā top zaļā krāsa, oranžā utt. Pārtikas krāsas var
liet ūdenī vai uz sniega un gaidīt, skatīties, kā mainās krāsas. Pēc tam iespēja ar otu vai vates
kociņu zīmēt uz papīra lapas. Iespēja darboties laukā vai iekštelpās. Radoša darbošanās,
pētījumi, eksperimenti, secinājumi, jauki kopā darbošanās brīži mājās garantēti!
Atpakaļ

SKAITĀMPANTIŅI UN ĪSI DZEJOĻI
Kas nepieciešams? – nosēsties puslokā vai, ja divatā, viens otram pretī. Visi skaita pirkstu
spēli un kopā rāda attiecīgas kustības. Var cept ne tikai kukuli, bet arī plāceni, keksiņu,
piparkūkas, kūku, kliņģeri utt. Lai daudz prieka!
Cep, māmiņ, kukuli,
(Grozot rokas, sit plaukstas)
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Rīt iešu ganos.
(Ar pirkstu galiem tipina pa galdu vai kājām uz priekšu)
Ja cepsi lielu,
(Plaši atvēzētas rokas)
Tad dzīšu tālu.
(Stiepjas uz priekšu, cik tālu var)
Ja cepsi mazu,
(Plaukstas noapaļoti kopā)
Ganīš’ tepat, durvjpriekšā, 2 x
(Ātri sit plaukstu galus pa galda malu vai pa augšstilbiem)
Atpakaļ
CIBRICS UN VIŅA NEDĒĻA

Kas nepieciešams? – nosēsties puslokā vai, ja divatā, viens otram pretī. Visi skaita pirkstu spēli un
kopā rāda attiecīgas kustības.
Pirmdien Cibrics, Cabrics- ko?
(Ritmiski sit plaukstas pa augšstilbiem, plaukstas paveras uz augšu)
Lasa mežā žagariņus.
(Labā roka pamasē katru kreisās rokas pirkstiņu. Tad otrreiz to pašu ar otru roku)
Otrdien Cibrics, Cabrics- ko?
(Tāpat kā pirmajā rindā)
Nes no strauta ūdentiņu.
(Kopā saliktas saujiņas, nedaudz šūpo)
Trešdien Cibrics, Cabrics- ko?
(Tāpat kā pirmajā rindā)
Pavardā kur uguntiņu.
(Parīvē dūrītes, vienu roku paceļ augšā, atver pirkstus)
Ceturtdien Cibrics, Cabrics- ko?
(Tāpat kā pirmajā rindā)
Vāra gardus ķiļķenus.
(Ar vienu roku imitē katlu, ar otru roku- maisa)
Atpakaļ

SĒŅOŠANA-BLĒŅOŠANA
/Inese Zandere/
“Reiz dzīvoja puisītis tuisītis
kādu dienu viņš nolēma iet sēņot blēņot
puisītis tuisītis paņēma līdzi groziņu doziņu un nazīti kazīti
sūnās dūnās bija iemīta taciņa blaciņa
puisītis tuisītis gāja pa taciņu blaciņu kamēr atrada beciņu peciņu
ar nazīti kazīti to nogrieza šņiks šņaks
un ielika savā groziņā doziņā bliks blaks
turpat sūnās dūnās auga gailenīte bailenīte
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puisītis tuisītis ar nazīti kazīti to nogrieza šņiks šņaks
un ielika savā groziņā doziņā bliks blaks
puisītis tuisītis gāja pa taciņu blaciņu līdz kalniņam valniņam
kur zem bērziņiem pērziņiem
auga kundziņš sprundziņš
puisītis tuisītis ar nazīti kazīti to nogrieza šņiks šņaks
un ielika savā groziņā doziņā bliks blaks
tad puisītis tuisītis zem eglēm seglēm atrada baraviku karaviku
ar nazīti kazīti to nogrieza šņiks šņaks
un ielika savā groziņā doziņā bliks blaks
nu groziņš doziņš bija pilns
tāpēc puisītis tuisītis gāja uz mājām kājām
pie mīļās mammas čammas
un vakariņās ēda sēņu blēņu mērci ērci”
Atpakaļ

Matemātikas mācību joma
DZEJOLĪTIS SKAITĪŠANAI

Skaitiet, izmantojot rokas pirkstus
Varam pirkstus skaitīt mēs
Viens, divi, trīs, četri, pieci..
Viens, divi, trīs, četri, pieci
Visi dodas paslēpēs!
Tāpat derēs dzejolītis par 5 kaķiem.
Ieklausieties, bērni, nu, gribu Jums ko pastāstīt! Kaķēni mums dzimuši, tie pēc skaita - pieci.
Domājām, minējām, kā kaķus nosaukt. Un beidzot izlēmām - viens, div', trīs un četri, pieci.
Viens - kaķītis pats baltākais.
Divi - kaķītis pats drošākais.
Trīs - kaķītis pats gudrākais.
Četri - kaķītis pats skaļākais!
Pieci - līdzīgs trīs un divi (trīs plus divi), - tā pati galva aste, tā pati raibā mugura, tāpat sēd grozā
visu dienu.
Tādi nu ir kaķīši - viens un divi, trīs, četri, pieci. Ienāciet pie mums, apskatīt, saskaitīt!
Тāpat turpinam skaitīt konfektes vai monētas, izspēlējot spēli “Veikals”.
Atpakaļ
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Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
ŠĶĒRŠĻU JOSLA
Sagatavošanās un ieteikumi: Vecāki kopā ar bērnu izveido šķēršļu joslu jeb
labirintu. Izmantojot dažādus priekšmetus, kuri mājās ir pieejami- piemēram spilvenus,
bumbas, kastes, grāmatas u.c. Pats svarīgākais, lai bērnam būtu interese, ir vecāku līdzdalība
šajā spēlēšanās procesā.
Spēles gaita: Mamma vai tētis mudina bērnu izlīst cauri šķērslim tā, lai tas neapgāžas, iziet
cauri grāmatām līku- loču, iemest bumbiņu kastē u.tml. Uzdevumi var arī mainīties pēc bērna
radošās izpausmes. Vecāki piedalās uzdevumu veikšanā- iet pāri šķēršļiem kopā ar bērnu vai
arī palīdz ar atbalstu, rokas pieturēšanu līdzsvara uzdevumos, ķer bērna pamestu bumbu u tml.
Atpakaļ

TĀRPIŅI
Sagatavošanās: vecāki kopā ar bērnu var sagriezt vairākas īsas lentītes vai
dzijas gabaliņus un sameklē 1 knaģi katram spēles dalībniekam.
Spēles gaita: Lentītes vai dzijas gabaliņi tiek izbērti vienā istabas malā, uz grīdas. Bērns kopā
ar vecākiem iet pie “mazajiem tārpiņiem” un ar knaģa palīdzību cenšas to satvert un nogādāt
istabas otrā galā. Kad visi “tārpiņi” ir aiznesti, tad no šīm lentītēm bērns kopā ar vecākiem
veido kādu zīmējumu- saulīti; puķīti; mašīnas; robotus un kas vien ienāk prātā.
Ieteikumi: nesot “tārpiņus” no vienas istabas puses uz otru, var istabas vidū novietot dažādus
šķēršļus- pārvarēšanai.
Atpakaļ

Tehnoloģiju mācību joma

KUBA IZGATAVOŠANA
Nepieciešamie materiāli: Zobu bakstāmie kociņi un burkāni.
Izvēlamies sastiprinājumu savienošanai: 8 kociņus un 8 nelielos gabaliņos sagrieztus
burkānus. No iegūtajiem 8 burkānu gabaliņiem un 8 kociņiem, tos savienojot ( 4ar 4) iegūst 2
četrstūrus. Šos 2 četrstūrus savienot kopā ar vēl 4 kociņiem – iegūst kubu. Izvērtē savas
prasmes un izveidoto konstrukciju ( piemēram) tās oriģinalitāti, stabilitāti, savienojumu
precizitāti.
Burkānu vietā var izmantot uzbriedinātus zirņus.
Atpakaļ
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Valodu mācību joma
ĢIMENE
Mūsu 5 pirksti ir ģimene: 1. pirksts (īkšķis) – vectētiņš, 2. pirksts (rādītājs) – vecmāmiņa, 3.
(vidējais) – tētis, 4. – māmiņa, 5. (mazais) – bērniņš. Rotaļai var būt dažādi varianti. Lai
bērnam būtu interesanti, katru reizi var izspēlēt citu variantu.
Šis pirkstiņš – vectētiņš
Tā – vecmāmiņa
Tas garais – tētis
Tā – māmiņa
Bet tas maziņais, tas jau tas labiņais

(1. pirksts),
(2. pirksts),
(3. pirksts),
(4. pirksts).
(5. pirksts).

Varianti
Kreisās rokas pirksti izplesti, ar labās rokas rādītājpirkstu pieskaras pēc kārtas pie
katra kreisās rokas pirksta.
Pirksti dūrītē. Mājiņā. Pa vienam iztaisnojoties, tie izies pastaigāties. (Pēc kārtas paceļ
katru pirkstu.) Tad, sākot no mazākā, ritmiski, pa vienam saliecot kopā, atkal atgriežas
mājās.
“Vectētiņš” pēc kārtas sasveicinās ar visiem (īkšķis pieskaras pie katra pirksta, saka:
“Labrīt! Kā klājas? Paldies, labi. Kā jums?) Sasveicinās abu roku “vectētiņi”,
“vecmāmiņas”, ”tēti”, “māmiņas”, “bērniņi” – “Labdien!” Sasveicinās visi kopā.
Iet gulēt (pa vienam noliec dūrītē).
Pamostas (paceļ no dūrītes).
Dejo.
Atpakaļ

PIRKSTIŅI KĀ PUTNIŅI
Mani mazie pirkstiņi
Lidot grib kā putniņi:
Tie lido augšā, lejā
Un šurpu – turpu dejā,
Tie būvē kokā ligzdiņu,
Un šūpo putna bērniņu.

kustina pirkstus, rokas ķermeņa priekšā
saliek plaukstas krusteniski – kā spārnus;
cilā rokas augšup, lejup
sakrusto abu roku pirkstus, izveidojot ligzdiņu,
šūpo „ligzdiņu”

Atpakaļ
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ZIRNEKLĪTIS PUTRU VĀRA
Zirneklītis putru vāra (abas rociņas izstieptas uz priekšu purina)
pele nesa ūdentiņu (sit plaukstiņas pret grīdu)
pele ceļu nezināja (noplāta rociņas)
zirneklītis parādīja (māj abas rociņas uz priekšu)
te taciņa, te taciņa (rāda kur ir taciņas uz bērna ķermenīša)
un te taciņa (pakutina padusītē)
Atpakaļ

BIZ-BIZ MĀRĪTE
Biz-biz mārīte uz augšu skrien,
Uz augšu vien, uz augšu vien (ar 2 pirkstiņiem iet mazajam no kāju pirkstgaliņiem uz augšu),
Tipina ar mazām kājiņām (pārtrauc "iešanu" un paliek uz vietas tipinot),
Žviuks,uz savām mājiņām (roku strauji atrauj no mazā un, pirkstu galus tirinot, it kā aizlido).
Atpakaļ

KO ES PROTU?
Ar pirkstiem brilles parādu;
Ja gribi – šķēres uztaisu;
Skat, te varens tālskatis,
Te krēsliņš, galds un šūpulis;
Bet figūra vismīļākā
Ir maza, maza sirsniņa.

-

Ar pirkstiem rāda nosauktās figūras
„brilles” – abu roku īkšķus savieno ar saliektiem rādītājpirkstiem, izveidojot riņķus,
pieliek pie acīm kā brilles;
„šķēres”- labās rokas otrais un trešais pirksts izstiepts, tos vertikāli vienu pret otru
kustina, pārējie pirksti pieliekti pie plaukstas;
„tālskatis”- abu roku pirksti saliekti apļveidā, rokas paceļ pie acīm un skatās caur
izveidoto tālskati;
„krēsliņš”- kreisās rokas pirkstus savelk dūrē („sēdeklis”), to piespiež pie atvērtas
labās rokas plaukstas („atzveltne”);
„galds”- pirksti saliekti horizontāli pret otras rokas pirkstiem, veidojot galda virsmu;
„šūpulis”- saliek abu roku plaukstas kopā, pašūpo;
„sirsniņa”- kopā saliek abu roku saliektu pirkstu trešās falangas, savieno abu roku
īkšķu galus, izveidojot sirsniņas kontūru.
Atpakaļ
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VĀRNA
– Vārna, vārna!
– Krā! Krā!
– Kur tu biji?
– Tirgū. (Rīgā, mežā, virtuvē utt., nosauc vienalga kādu vietu.)
– Ko tu tur redzēji? (Nosauc kādu priekšmetu vai dzīvu būtni.)
– Kā tas izskatās? (Ar žestiem, mīmiku atdarina nosaukto lietu vai būtni.)
Bērns un pieaugušais pārmaiņus ir vārna vai jautātājs. Šajā rotaļā svarīga ir emocionālā
saskarsme. Žesti un mīmika palīdz sazināties, ja bērnam ir grūtības verbalizēt.
Atpakaļ

CEĻOJUMS
Mēs ejam, mēs ejam (skaita ritmiski, dziedoši, soļo vai sit ritmu ar plaukstām),
Pār kalniem un pār lejām (akmentiņiem vai kociņiem).
Te pretī nāk viens (ar kustībām un žestiem rāda, kas nāk, otram jāuzmin)...
Atpakaļ

RĪTA DZIESMIŅA
Rotaļā paplašina vārdu krājumu, aktivizē runā ķermeņa nosaukumus. Bērns runājot dzejoli,
rāda kustības ar nosaukto ķermeņa daļu.
-Kad saule mosties sāk,
mēs varam vingrot sāktAr pirkstiņiem, ar pirkstiņiem
Mēs varam vingrot sākt. ( Bērns rada vingrinājumu ar pirkstiņiem )
-Kad saule mosties sāk,
Mēs varam vingrot sāktAr rociņām, ar rociņām,
ar savām rociņām.
-Kad saule mosties sāk,
Mēs varam vingrot sāktAr kājiņām, ar kājiņām,
Ar savām kājiņām.
-Kad saule mosties sāk,
Mēs varam vingrot sāktAr pleciņiem, ar pleciņiem, ar saviem pleciņiem
-Kad saule mosties sāk,
Mēs varam vingrot sāktAr…( bērni paši izdomā, ko vēl varētu izvingrināt )
Atpakaļ
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CEĻOTIES NO RĪTA
Rotaļā paplašina vārdu krājumu, aktivizē runā ķermeņa nosaukumus un darbības vārdus.
Mazgā zobiņus ceļoties no rīta,
Izdzer pieniņu ceļoties no rīta,
Ķemmē matiņus ceļoties no rīta,
Ej uz dārziņu ceļoties no rīta
Spēlē plaukstiņas ceļoties no rīta,
Lēkā kājiņas ceļoties no rīta.
Dziedi dziesmiņu ceļoties no rīta.
Lalā, lala lā, ceļoties no rīta.
(Darbība atbilstoši tekstam)
Atpakaļ

JA TU GRIBI, JA TU VARI!
Bērni rāda dažādas kustības. Kopā dziediet:
Ja tu gribi, ja tu vari dari tā!
Ja tu gribi, ja tu vari dari tā!
Ja tu gribi, ja tu vari dari tā:
Bērns rāda kādu kustību, kopā ar bērnu atkārtojiet. Nodziediet vai noskandiniet
dziesmiņu vēlreiz un veiciet citu kustību. Tad nodziedot vai noskandinot trešo reizi,
rādiet iepriekš veiktās kustības citu aiz citas. Rotaļu var spēlēt ilgāk, katru reizi pēc
nodziedātās rindiņas rādot citu kustību. Dziedot dziesmiņu pēdējo reizi, ir jāatceras,
kādā secībā kustības tika rādītas.
Atpakaļ

PAŠĀ RĪTA AGRUMĀ
Ar šīs dziesmiņas palīdzību bērni labāk un ātrāk var iegaumēt un atpazīt burtiņus. Izlieciet
dažādu burtu kartītes uz galda, grīdas, zālē utt. Skaitot šo dzejoli, bērnam jāsameklē
“pazudušais” burtiņš.
Pašā rīta agrumā
Pazuda mums burtiņš A.( vai F,R,U,N,Ī,D u.tt)
Šķīrām, šķīrām grāmatā –
Neatradām burtu A.
Meklējam to istabā,
Beniņos un pagrabāKur tu esi, burtiņ A?
Šurpu turpu pagalmā,
Pat uz ielas izskrējāmĶer nu vēju laukā, jā!
Burtiņ A, klau burtiņ A,Nu kā tad tā!!!
Kur tu esi, burtiņ A?
Rotaļu var vēl sarežģīt, nosaucot vārdus, kas sakas ar šo burtu.
Atpakaļ
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MAN IR SOMIŅA, SOMIŅA, SOMIŅA…
Rotaļājoties ar bērnu, aktivizējiet vārdu krājumu, pēc vārdiem “kas tas (tā ) ir” bērns izņem
no somiņas mantu un rādot nosauc kas tas vai tā ir.
Man ir skaista somiņa, somiņa, somiņa,
Tajā iekša ir mantiņa, mantiņa, mantiņa
Tūlīt mantu paņemšu, paņemšu, paņemšu,
Visiem bērniem rādīšu, rādīšu
Kas tas (tā) ir?
Atpakaļ

ZĪLES
1.Satvert un saspiest zīli ar īkšķīti un pārējiem pirkstiem pēc kārtas.
2. Rullēt zīli starp plaukstām: - uz priekšu, atpakaļ; - apļojot.
3. Nolikt vairākas zīles rindā uz galda: - ar katru pirkstu veikt plūstošu zigzaga kustību starp
zīlēm; - veikt punktētu kustību starp zīlēm; - „izsoļot” ar 2., 3. pirkstu starp zīlēm.
4. Uz galda divas zīles. „Zīmēt” astoņnieku ar pirkstu galu dažādos virzienos ap zīlēm.
Atpakaļ

PRIEŽU SKUJAS
1. Rullēt starp izstieptām plaukstām.
2. 2. Virpināt, turot to starp īkšķi un rādītājpirkstu, īkšķi un vidējo pirkstu, īkšķi un zeltnesi,
īkšķi un mazo pirkstiņu. Vingrinājumu izpildām gan ar labo, gan ar kreiso roku.
3. 3. Novietot pārmaiņus īsās un garās skujas vertikāli uz galda: - ar pirkstu vilkt skuju pa
galdu; - „izsoļot” ar 2.,3. pirkstu pa skujiņām.
Atpakaļ

ČIEKURI
1. Noķert pieaugušā mestos čiekurus.
2. Mētāt čiekurus no vienas rokas otrā.
3. Nolikt uz galda labās rokas plaukstu ar izplestiem pirkstiem, kreisā rokā čiekurs: - ar
čiekuru uzsist pa galdu katra pirksta galā; - „zīmēt” (vilkt pa galdu) ar čiekuru apkārt visiem
pirkstiem ar nepārtrauktu vai punktētu kustību.
Pēc tam to pašu atkārtojam noliekot uz galda labās rokas plaukstu, bet čiekuru turot kreisajā
rokā.
4. Turot katrā plaukstā čiekuru: - reizē aizvērt un atvērt abas plaukstas, čiekurus paslēpjot un
parādot; - saspiest plaukstas; - pārmaiņus aizvērt un atvērt plaukstas (labā plauksta aizvērtakreisā atvērta, kreisā aizvērta-labā atvērta u.t.t.).
5. Mest čiekurus grozā.
6. Nolikt vairākus čiekurus gareniski uz galda vienu uz otra ar atstarpēm, un „izsoļot” ar 2.,3.
pirkstu starp tiem.
Atpakaļ
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KASTAŅI
1. Turot kastani saujā, ar īkšķīti glaudīt uz priekšu, atpakaļ.
2. Satvert un saspiest kastani ar īkšķi un pārējiem pirkstiem pēc kārtas.
3. Rullēt kastani starp plaukstām: - uz priekšu, atpakaļ; - apļojot.
4. Uzlikt plakanus kastaņus uz izstieptu plaukstu virspusēm: - cilāt reizē abas rokas uz augšu,
uz leju, pa labi, pa kreisi; - cilāt rokas pārmaiņus uz augšu, uz leju, uz priekšu, atpakaļ; - šūpot
abas rokas uz priekšu, atpakaļ; - veikt apļveida kustības pret galda virsmu.
5. Nolikt vairākus kastaņus rindā uz galda: - ar pirkstu veikt plūstošu zigzaga kustību starp
kastaņiem; - veikt punktētu kustību starp kastaņiem.
6. Nolikt uz galda divus kastaņus. „Zīmēt” astoņnieku ar rādītājpirksta galu dažādos virzienos
ap kastaņiem.
7. Sabērt traukā mazus kastaņus, zīles, arbūza vai saulespuķu sēklas. Nolikt uz galda trīs
tukšus trauciņus. Bērnam jāizlasa un jāieliek vienā traukā mazie kastaņi, otrā traukā zīles, bet
trešajā traukā arbūza vai saulespuķu sēklas.
8. Pirkstu un plaukstu masāža ar kastani. Vingrinājumu izpildām, turot kastani vispirms
labajā, tad kreisajā rokā. Šo vingrinājumu var veikt arī izmantojot zīli, čiekuru.
Atpakaļ

LAPAS
1. Turot katrā rokā lapas aiz kātiņa, šūpojot zigzaga kustībā, virzīt rokas uz leju,
imitējot lapu krišanu. Kustību var veikt: - ātri, lēni; - simetriski; - asimetriski.
2. Nolikt vienu lapu uz galda. Pārmaiņus ar abu roku rādītājpirkstiem „iet” pa lapas kātiņu uz
augšu, tad ar pirkstu pa galdu apvilkt lapas kontūru.
3. Nopūst lapu: - no galda; - no izstieptas plaukstas;
4. Pūst lapu, kas iesieta diegā.
Atpakaļ
ATRODI ĒNU
Mērķis – Atrast ēnu atbilstošai bilde
Atpakaļ
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Kopā ar bērnu novērojiet augu, dzīvnieku un sēņu pazīmes, salīdziniet
augus, dzīvniekus un sēnes savā starpā.

Vērojiet ar bērnu smilšu, mālu, akmeņu un ūdens struktūru, salīdzinot tos (berams,
lejams, smags, viegls utt.). Palīdziet bērnam eksperimentēt un vērot ūdens īpašības (sasaldējot
ūdeni, vārot ūdeni).

Piedāvājiet bērnam dažādu materiālu un formu priekšmetus
(papīra, plastmasas, akmens, koka) un rosiniet viņu tos salīdzināt,
raksturot to īpašības un izmantošanas iespējas.

Dodoties pastaigā ar bērnu, līdzi ņemiet A4 lapas un krītiņus. Nonākot parkā vai mežā,
katrs var izvēlēties savu koku, vēlams dažādus. Protams, vispirms jānoskaidro kā katru koku
sauc, pēc kā to var pateikt. Varat palīdzēt uzrakstīt uz lapas koka nosaukumu, ja bērns to vēl
nespēj. Pēc tam katrs dodas pie sava izvēlētā koka. Pieliekot lapu pie koka stumbra un turot
krītiņu guļus, katrs ”uzkrāso” koka mizas faktūru. Pēc tam var faktūras salīdzināt, izpētīt.
Kopīgi var šos kokus izmērīt ar sprīžiem, plaukstām, soļiem. Var visa ģimene apķerties ap
koku un skatīties, vai tas izdodas.

Kopā ar bērnu vērojiet debess ķermeņus (Mēness, Saule, zvaigznes)
dažādās diennakts daļās (rīts, diena, vakars, nakts) un mudiniet bērnu
raksturot tos.

Dodoties pastaigā ar bērnu, vērojiet dažādas virsmas - līdzenas un nelīdzenas. Rosiniet
bērnu pamanīt šīs virsmas, atšķirt tās.

Mainoties gadalaikiem, laikapstākļiem, diennaktij, mudiniet bērnu
stāstīt par novērotajām pārmaiņām dabā.

Dodoties uz/no bērnudārzu, pārrunājiet ar bērnu norises dabā, laikapstākļos, dzīvnieku
un cilvēku ikdienā. Lūdziet bērnam salīdzināt rītu ar vakaru, vakardienu ar šodienu.
Ieklausīties putnu balsīs un atdarināt tās, ievērot apģērba maiņu gadalaikos, sētnieku darbu un
darbarīkus – krītošas lapas vai sniega šķūrēšana utt.

Piemājas lielākajā peļķē ļaujiet bērnam peldināt dažādu materiālu
“kuģīšus” un kopā pētiet, kas peld, kas grimst utt.

Dodoties pastaigā ar bērnu, varat uzspēlēt dažādas spēles, kas attīstīs bērna vērīgumu,
analītiskās prasmes (piemēram, nosauksim skaļi visas lietas, kas sākas ar burtu…(izdomā
katrreiz citus burtu); kurš pirmais ieraudzīs kaut ko…( zilu, sarkanu utt.); kurš ieraudzīs kaut
ko apaļu, trijstūrainu…; šodien nosauksim visas lietas, kas gatavotas no stikla, plastmasas…;
šodien sauksim lietas, kas noderētu mums mājās, ciemos ejot…). Pēc pastaigas novēroto vai
piedzīvoto var attēlot zīmējumos vai arī pastaigas laikā nosauktās lietas var ar telefonu
nofotografēt, izprintēt un veidot kolāžas.

Kopā ar bērnu pārrunājiet drošības noteikumus, kas jāievēro saskarsmē
ar augiem, sēnēm un dzīvniekiem un ik pa laikam pārliecinieties, ka bērns tos
saprot un ievēro.
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Mudiniet bērnu izmest atkritumus tiem paredzētajās vietās.


Saudzējot dabu, kopā šķirojiet atkritumus (piemēram, papīru, plastmasu) un māciet
bērnam taupīt materiālus (piemēram, papīru) un dabas resursus (piemēram, ūdeni)!

Iesaistiet bērnu apkārtnes sakopšanas darbos - grābt lapas ar
grābekli, apliet puķes, ar lāpstu tīrīt sniegu u.c. Esiet saprotoši, jo
bērnam ne vienmēr tas izdosies tik labi, kā vēlētos, taču praktiska
darbošanās palīdzēs bērnam šīs prasmes attīstīt!

Kopā ar bērnu izstrādājiet un pārbaudiet drošu ceļu uz bērnu dārzu. Izstaigājiet,
pārrunājiet un tad vakarā kopīgiem spēkiem izgatavojiet drošā ceļa karti. Tas būs gan
interesanti, gan noderīgi. Pārrunājiet arī drošības noteikumus, kas jāievēro ceļā.

Kopā ar bērnu sagatavojaties ģimenes vakariņām - iepērkoties
vakariņām, bērns var palīdzēt Jums izvēlēties veselīgus produktus,
meklēt konkrētos pārtikas produktus veikalos, izlasot to nosaukumus.
Pēc veikala apmeklēšanas kopā gatavot - griezt, svērt, mizot
(piemēram, no kartupeļu mizām var arī veidot zupas nosaukumu).
Pēdējais posms - galda klāšana, ko uzticiet bērnam, palīdzot nostiprināt zināšanas par galda
piederumu izvietojumu.

Piedāvājiet bērnam dažādas izglītojošas aktivitātes, piemēram, “Atmini, kas es
esmu!”, “Rudens pikniks mežā”, “Skudru pūznis”, “Zirnekļu tīkls”. (59., 60. lpp.)
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Kopā ar bērnu vērojiet, klausieties, spēlējieties un iztēlojieties,
radiet un īstenojiet ideju sevi interesējošā mākslinieciskā darbībā,
izspēlējiet pašu izdomātu vai literārā darba sižetu.
Piedāvājiet bērnam aktivitāti “Brīnumbrilles”. Nepieciešamas neparastas brilles. Tam

kam ir brilles, tas stāv vidū attēlojot ar kustībām dzīvnieku, sporta veidu, vai ko citu. Pārējie
min darbības.
Piedāvājiet bērnam ēnu teātri “Ezis un zaķis”. (60. lpp.) Ēnu teātrim

nepieciešams balts palags, slotas kāts, galda lampa, pagarinātājs, mīkstās rotaļlietas
(ezis, zaķis), pirkstu lelles, ģeometriskās figūras, izgriezti dzīvnieku vai transporta
līdzekļu silueti - jebkas, ko vien par paslēpt aiz palaga un rādīt bērnam ēnu
teātri. Ir iespēja izvēlēties kādu pasaku vai stāstu un rādīt to bērnam. Var
izmēģināt kaut ko rādīt ar un bez ieslēgtas lampas. Lai bērns pats min, kas ir
vajadzīgs.
Kopā ar bērnu zīmējiet, gleznojiet, veidojiet, radiet kolāžas, mērķtiecīgi variējiet un

kombinējiet krāsas, līnijas, laukumus, tekstūras dažādos formātos un ritmos, eksperimentējiet
ar paša izvēlētiem materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem.
Piedāvājiet bērnam aktivitāti “Zvaigznīte”. Aktivitātei būs nepieciešama kartona

kartiņa/ kvadrāts, zīmulis, lineāls, ķirbju sēkliņas, PVA līme un otiņa. Kopā ar bērnu jāzīmē
zvaigzni uz kartona kartiņas, izmantojot zīmuli un lineālu. Bērnam jādarbojas ar
dabas materiāliem - uz katras ķirbju sēkliņas ar otiņu jāuzklāj nedaudz līmes un
tad sēkliņa jāuzlīmē uz līnijas. Papildus variants - kopā var improvizēt un radīt
interesantu darbiņu.

Aktivitāte “Sēņu groziņš”. (61. lpp.) Lai uzzīmētu groziņu ar rudens sēnēm, būs
nepieciešami šādi materiāli: zīmēšanas papīrs parastais zīmulis, dzēšgumija, otas un guaša
krāsas.

Aktivitāte “Zīmē ar skoču”. Lai izveidotu attēlu, būs nepieciešami
šādi materiāli: skočs, balta papīra lapa, ūdenskrāsas, otas un ūdens
trauciņš. Paņemiet baltu papīra lapu. Mudiniet bērnu uzlīmēt uz tās skoča
strēmelītes. Ar ūdenskrāsām bērnam jāizkrāso savs darbiņš. Veidojas
interesants zīmējums.
Gleznošana ar ziepju burbuļiem. Būs nepieciešams: ziepju burbuļu šķidrums, pārtikas

krāsvielas, glāzītes. Katrā glāzītē samaisa ziepju šķidrumu ar krāsu un ļauj bērnam izpūst
burbuļus uz papīra.
Putotas krāsas. Būs nepieciešamas skūšanās putas, PVA līme,

pārtikas krāsas. Samaisa sastāvdaļas trauciņos un ļauj bērnam uzzīmēt kādu
mīkstu un apjomīgu zīmējumu.
Veidojiet dzīvnieka siluetu no žurnālu izgriezumiem. Uzzīmējiet kāda dzīvnieka

siluetu, no žurnāliem izgrieziet papīra strēmelītes un bērnam iedodiet līmes zīmuli. Bērnam
jāaizlīmē uzzīmētā dzīvnieka iekšējā daļa.
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Pēdas mājas apstākļos. Parādiet bērnam, kādas pēdas uz papīra var
atstāt figūriņas, kas izgrieztas no kartupeļiem un citiem dārzeņiem. Lai vēl
interesantāk un ķēpīgāk, figūras var pamērkt guaša krāsās.
Pieradiniet bērnu palīdzēt virtuvē. Kamēr mamma vai tētis gatavo, piedāvājiet

mazajam uz šķīvīša izveidot cilvēku figūras ar kleitām no salātu lapām, parādiet, kā rūpīgi var
izveidot cilvēkam galvu no maizes kumosiņa. Bērns var izdomāt arī garnējumu jebkuram
ēdienam. Jā, daži var teikt, ka spēles ar ēdienu nav laba lieta, bet ģimene šo visu pēc tam
apēdīs. Ļaujiet bērnam darboties.

Veidojiet neparastu zīmējumu kopā ar bērnu. Būs nepieciešama
zobu pasta, sāls, līme un krāsas. Zīmējumus veidojiet uz krāsaina papīra,
bet no virspuses, kamēr līme nav nožuvusi, pakaisiet sāli. Vai arī uz lapas
uzzīmējiet koku un māju kontūras, bet pārējo laukumu noklājiet ar plānu
kārtiņu vislētākās zobu pastas (lai nebūt žēl iztērētā materiāla). Rezultātā šis radošais darbiņš
iegūs ziemīgas ainavas izskatu.
Radiet arī mājās ko interesantu, piemēram, akvāriju uz papīra lapas. Lai bērns pats

pielīmē vasarā pie jūras salasītus gliemežvāciņus, no krāsainā papīra izgrieztas zivtiņas,
augus. Pamēģiniet radīt trīsdimensiju efektu – zivtiņas līmējot virs jūras augiem. Gan
meitenēm, gan zēniem par lielisku izklaidi kļūs aplikācijās veidot pilsētu - iepriekš izgrieziet
mašīnas, mājas, veikalus, cilvēkus, kokus. No žurnāliem izgrieztus attēlus ar dārzeņiem un
augļiem līmējiet uz vienreizējās lietošanas šķīvjiem – tā jūs varat saplānot sev arī kādu
ēdienkarti tuvākajām dienām. Var bērnam mācīt nevis griezt, bet plēst papīru – redzēsiet paši,
cik unikālas formas aplikācijas izdosies.
Muzicējiet kopā ar bērnu; dziediet, spēlējiet skaņu rīkus, izpildiet

muzikāli ritmiskas kustības.
Labi noder emociju sejiņas, kuras iepriecina bērnu un rosina attēlot un ievērot

attiecīgo emociju. Emocijas lieto, lai koncentrētu bērnu kādam darbiņam, vai klusinātu
troksni, rosinātu uz pozitīvu komunikāciju. Var izmantot dziesmu "Ja tu priecīgs esi",
izdziediet melodiju un attēlojiet dažādas emocijas. (61. lpp.)
Dziediet un dancojiet kopā ar bērnu. Tas atbrīvo, tas palīdz

attīstīties koordinācijai, tas vieno, tas sasmīdina, tas uzlabo omu un palīdz
izkustēties no klub-krēsliem un dīvāniem!
Skandiniet īsas dziesmiņas, tās skanējumu papildiniet ar dažādiem skaņu rīkiem

(62. lpp.)
Runājiet dzejoļus, mainot balss skaļumu un runas tempu, atbilstoši

dzejoļa saturam!
Ieslēdziet mūziku un dejojiet vienkāršus deju soļus, atbilstoši mūzikas ritmam un

tempam!
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”Atrodi pāri” – vecāku uzdevums ir sagatavot skaņu šeikerīšus, kas

pildīti ar griķiem, rīsiem, zirņiem, mannu, u.c. Bērnam paskandinot vienu
no šeikeriem, jāatrod tā pāris.
„Aklās vistiņas” – bērnam ar aizsietām acīm jānosaka, kur telpā atrodas skaņas avots.

Savukārt, otram dalībniekam intensīvi jāplaukšķina. Šī rotaļa palīdz ne tikai attīstīt orientāciju
telpā, bet arī attīsta bērna kustības, līdzsvara izjūtu.
Turpiniet iepazīt tuvāk un svinēt ģimenē latviešu tradicionālos svētkus un iepazīties arī

ar citu tautu tradicionālajiem svētkiem – raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes utt.

46

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi


Grupējiet priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, piemēram,
krāsas, lieluma formas, nozīmes, materiāla.

Pastaigājoties ar bērnu, spēlējiet spēli „Manas mazās actiņas redz…” Piemēram:
„manas mazās actiņas redz lielas sarkanas lietas”, tad bērns nosauc visus lielos, sarkanos
objektus, vai savukārt „Manas mazās actiņas redz visu, kas ir no koka”.

Kārtojot mantu kasti, dodiet bērnam konkrētu uzdevumu – tagad kastē
saliec visas sarkanās mantiņas, visas mašīnas, visas mīkstās rotaļlietas utt.


Praktiski darbojoties veidojiet skaitļa sastāva dažādas variācijas desmit apjomā.


Uzdevums: „Ieliec bļodā 7 pupiņas, bet lai visas nebūtu vienādas. Cik,
kuras krāsas pupiņu tu ieliki, cik pupiņu ir kopā? Ja vari – pieraksti ar cipariem!”

Ziemīgi apgūt matemātikas pamatus palīdzēs sniega vīrs. Cik dienas līdz Jaunajam
gadam (Lieldienām, dzimšanas dienai utt.) vai Ziemassvētkiem, tādu cepuri ar ciparu jāuzliek
galvā. Arī sniegavīra tērps jāizgrezno atbilstoši.


Ar lineālu mēriet garumu.


Ar lineālu izmēriet spēļu mašīnai attālumu starp riteņiem, ja bērns
prot, var pierakstīt.

Ar mērlenti mēriet visu, kas bērnam interesē – īpaši sadzīves priekšmetus un lietas,
kas saistītas ar pašu bērnu (ķermeni) – pirkstu garums, vidukļa, galvas apkārtmērs –
salīdzinām ar mammas, tēta mērījumiem.

Izsakiet un lūdziet bērnam izteikt pieņēmumu par skaitu attēlos,
priekšmetu kopās un skaitot to pārbaudiet.

Ikdienas situācijās uzdodiet jautājumus bērnam un lūdziet prognozēt: „Kā tu domā, cik
konfekšu ir šajā traukā? Pārbaudīsim vai tev bija taisnība.” „Cik mandarīnu ir maisiņā?
Pārbaudīsim!” „Cik cepumu ir paciņā? Saskaitīsim.” utt.

Praktiski darbojoties kopā ar bērnu, skaitiet priekšmetus, lietas
desmit apjomā.

Piedāvājiet bērnam aktivitāti “Kauliņu mešana”. Noteikti jūsu mājās ir atrodami
vismaz pāris metamie kauliņi. Pirms spēlēt “Cirku” vai arī kādu citu spēli, izmantojiet tos, lai
apgūtu skaitīšanas pamatprasmes. Sāciet ar vienu kauliņu un metat tos pēc kārtas – kopīgi
saskaitiet uzmestos punktus un rezultātus pierakstiet. Kuram spēlē veicās vislabāk, kurš
ieguva visvairāk punktu? Kad ar vienu kauliņu vairs nav interesanti, varat spēli padarīt
sarežģītāku, metot uzreiz divus kauliņus un rezultātu sasummējot.

Aktivitāte “Paspēlēsimies kafejnīcās”. Reti kurš bērns mājās nav
spēlējies kafejnīcās, gatavojot mammai zupu, pasniedzot tētim kūku.
Sagatavojiet kafejnīcas ēdienkarti, lūdzot bērnam uzzīmēt tajā dažādus ēdienus
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un pierakstot to cenas, piemēram, vērtībā no 1 līdz 5 (izmanto apaļus skaitļus). Sagatavojiet
arī rotaļu naudiņu un spēlēšanās kafejnīcās var sākties pa īstam! Izvēlieties no ēdienkartes
piedāvāto un par to attiecīgi norēķinieties. Apmainieties ar lomām – iedodiet bērnam,
piemēram, piecas naudiņas un mudiniet viņu iegādāties no ēdienkartes ēdienus, kas pieejami
šajā cenā.

Aktivitāte “Balonu teniss”. Uztaisīt raķetes var no kartona šķīvjiem un,
piemēram, lineāla. Uzpūtiet balonu un palūdziet uzsist to uz šķīvja vismaz 20
reizes. Galvenais mērķis - neļaut balonam pieskarties grīdai. Ja tas nokrīt
zemē, jāsāk skaitīt no jauna.


Skaitu apzīmējiet ar tam atbilstošiem cipariem, lūdziet bērnam rakstīt ciparus.


Rakstot ciparus, pievērsiet uzmanību ciparu rakstības virziena pareizībai
(lai nav spoguļattēls).

Uz paplātes var uzbērt mannā putraimus, smiltis, un ļaut bērnam rakstīt un pēc tam
atkal rakstīto nodzēst.

Ierosiniet bērnam savā istabā veikt lietu uzskaiti. Sastādiet tabulu, kurā
kopā ar bērnu ierakstiet lietas, kuras šodien saskaitīsiet – mašīnas, mīkstās
rotaļlietas, aizkarus, utt. Tad bērnam uzdevums saskaitīt un pareizo skaitli
ierakstīt tabulā. Tā var rotaļāties arī citās mājas telpās. Ieteicams, lai skaitāmo
priekšmetu daudzums nepārsniegtu 20.

Daliet augļus, dārzeņus daļās. Dalīšana vairs nav tikai ciparu atpazīšana. Var zīmēt
ābolus un burkānus uz papīra, bet nekas nevar būt efektīvāks par īstu ābolu, ko sagriež četrās
daļās, lai saprastu, ka saliekot koptā tās veido vienu veselu apaļu augli, ko var arī apēst.
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Kopā ar bērnu klājiet galdu, izkārtojot galda piederumus, salvetes.
Bērnam ļaujiet saklāt svētku galdu, izrotāt telpu. Palīdziet bērnam apgūt un
ievērot manieres pie galda, piemēram, sakošļāt ēdienu ar aizvērtu muti,
pietur ēdienu vajadzības gadījumā ar dakšiņu un sagriež ar nazi.


Pārrunājiet ar bērnu ģimenes svētku tradīcijas, tās apkopojiet, veidojot plakātu.

Kopā ar bērnu izstaigājiet (izbrauciet ar sabiedrisko vai auto)
ceļu uz skolu un mājup,
pievēršot bērna uzmanību apkārtnē
nozīmīgajiem objektiem. Lai bērns ceļu labi iegaumētu, to ir ieteicams
darīt regulāri!



Bērnam palīdziet no galvas iemācīties mājas adresi un vecāku telefona numuru.


Kopā ar bērnu vērojiet apkārtnē, attēlos, filmās un citur dažādus
cilvēkus un viņu emocijas. Aiciniet bērnu raksturot savas izjūtas ikdienas
situācijās (priecājos, bēdājos, dusmojos u. c.). Runājiet ar bērnu par
dažādām emocijām, nosauciet savas un citu emocijas, rosiniet bērnu runāt
par viņa emocijām.(Kā tu šobrīd jūties? Kā tu jūties, kad esi saņēmis sev
patīkamu lietiņu? Kā tu jūties, kad tev kaut kas sāp? Kā tu jūties, kad esi
priecīgs, laimīgs? utt.)

Pārrunājiet ar bērnu un pievērsiet uzmanību drošībai ikdienas dzīvē, laukumiņā uz
ielas, kad jāvēršas pēc palīdzības. Sarunā ar bērnu noskaidrojiet, kuros gadījumos un kāpēc
jāvēršas pie pieaugušā pēc palīdzības. Piedāvājiet rotaļā izspēlēt dialogus, kuri reālajās dzīves
situācijās palīdzēs sev un citiem izvairīties no apdraudējuma.

Iepazīstiniet bērnu ar glābšanas dienestu pamatfunkcijām.
Noskaidrojiet, kā rīkoties droši, kā saņemt nepieciešamo palīdzību, kuros
gadījumos zvanīt uz ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.

Kopā ar bērnu aplūkojiet attēlus un videoierakstus par Latviju. Stāsiet un jautājiet
bērnam par Latviju (kartē var sameklēt Latviju, stāstīt par robežvalstīm, par laukiem, upēm,
ezeriem, dažādu tautību cilvēkiem).

Pārrunājiet, kā cilvēki Latvijā svin svētkus. Pastāstiet, ka 18.novembris
ir Latvijas dzimšanas diena. Stāstiet, kas dzīvo Latvijā, un kāds ir mūsu valsts
karogs, himna. Pastāstiet, ka ar cieņu jāizturas pret valsts simboliem.

Kad bērns mājās paveicis kādu darbiņu, lūdziet viņam/viņai par to pastāstīt, kā arī dot
novērtējumu par savu darbu - kas izdevās labi, ko nākamreiz darīs citādāk.

Kad spēlējat kopīgu spēli, lūdziet bērnam izskaidrot spēles
noteikumus.

Pārrunājiet ar bērnu mājas kārtības noteikumus un drošības noteikumus un mudiniet
bērnu tos ievērot.
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Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi


Ļaujiet bērnam patstāvīgi apģērbties (sasiet apavus,
rāvējslēdzēju, sapogāt pogas), pārbaudīt sava apģērba kārtību.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi

aiztaisīt
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Ar prieku iesaistieties visa ģimene fiziskajās aktivitātēs,
demonstrējiet paraugu, iedrošiniet, atbalstiet un veidojiet bērnam
veselīga dzīvesveida ieradumus.


Piedāvājiet bērnam spēli “Foto orientēšanās”. (62. lpp.)



Piedāvājiet bērnam aktivitāti “Ģimenes stafete”. (63. lpp.)


SKRIEŠANA — izmantojiet bērnu laukumiņu, ejot uz mājām! Sacentieties, kurš
pirmais aizskries līdz tuvākajam kokam, krūmam, ceļa zīmei! Uzspēlējiet spēli „Sunīši” —
viens ķer, otrs bēg! Kad noķer, mainās lomām.

LĒKŠANA — ejot uz mājām no bērnudārza, uzkāpt uz paaugstinājuma
(akmens, apmale, kāpnes) un izpildīt lēcienus. Lēcieni uz abām kājām un vienas
kājas; lēcieni pāri priekšmetiem, grāvim; uzlēcieni un nolēcieni no
paaugstinājuma; lēcieni pa „ciņiem”.

Pārvietojiet un lūdziet bērnam pārvietot priekšmetus sev un citiem drošā veidā,
izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai: tverot, padodot, ripinot, velkot, stumjot, metot,
sperot.


Piedāvājiet bērnam aktivitāti “Bumbu grozs”. (63. lpp.)


Piedāvājiet bērnam jautru aktivitāti - skrienot un turot virs galvas plastmasas bļodu,
jāsavāc priekšmeti, kas novietoti istabā. Pēc tam visi salasītie priekšmeti ir jāpārliek kastē.

Rosiniet bērnu pārvietoties sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās
un kustību rotaļās; apvienojot soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, noturot
līdzsvaru, izvēloties pārvietošanās veidu atbilstoši situācijai.


Piedāvājiet bērnam rotaļu “Gudrie tūristi”. (63. lpp.)


Piedāvājiet bērnam interesantu nodarbi. Uz galvas smilšu maisiņš
– apsēsties, pietupties, nogulties tā, lai tas nenokrīt. Tāpat var arī rāpot
taisnā virzienā ar grāmatu uz muguras.

Palīdziet bērnam imitēt rāpšanās roku kustību prasmi, piesienot vienu virves galu pie
galda, krēsla vai gultas, otrs virves gals paliek brīvs, bērns noguļas uz muguras un ar rokām
pievelkas, lai tuvotos galdam.

Palīdziet bērnam trenēt līdzsvaru! Nostāties un nostāvēt uz dažādiem koka
klučiem līdzsvarā. Uz vienas kājas kā “flamingo”.

Lai palīdzētu bērnam attīstīt koordināciju, varat piedāvāt vēl kādu jautru aktivitāti.
Lēnām noiet distanci turot mutē karoti, kur galā novietota bumbiņa. Uzdevums ir noiet
distanci tā, lai bumbiņa neizkrīt no karotes.
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Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi


RIPINĀŠANA — dažādu priekšmetu ripināšana pa istabu un brīvā dabā
(dažādu izmēru bumbas, dažādi priekšmeti) pāros un mērķī. Bumbas ripināšana
rāpojot. Bumbas ripināšana pāros. Bumbas ripināšana mērķī. Bumbas ripināšana
pa joslu.

Koordinācijas attīstībai – apvienot 2 kustības reizē, kas attīsta bērna vispārējo
koordināciju un līdzsvaru, spēju dalīt uzmanību un ātri pielāgoties jauniem apstākļiem.
Piemēram, lecot uz priekšu ar abām kājām (labās, kreisās, atmuguriski) sasit plaukstas virs
galvas (priekšā, aizmugurē, lecot mainīt roku stāvokli – rokas augšā, priekšā u.c.)

Apvienojiet sportu ar matemātiku! Bērnam lecot uz priekšu ar abām
kājām, uz katru lēcienu jāsaskaita blakus noliktās rotaļlietas un skaļi jānosauc,
cik to ir (var blakus būt lapas ar dažādiem attēliem, kas jānosauc, vai kāda
matemātiska izteiksme).

Mudiniet bērnu mēģināt iet uz priekšu pa vienu līniju, uz galvas turot smilšu maisiņu
vai kādu mantiņu, papildus atbildēt uz kādiem vecāku jautājumiem, piemēram, - nosauc
rotaļlietas, kuras tev atrodas istabā? – nosauc krāsas, kuras zini u.c.

Sporta un matemātikas apvienošana – spēles ar metamo kauliņu. Kādu
ciparu uzmet, tik reizes jāizpilda attiecīgais vingrinājums. Pirms tam izdomājiet
uzdevumus, kurus jāpilda, piemēram: 3 lēcieni uz priekšu uz labās kājas; 4 reizes
palekties uz augšu kā vardītei un virs galvas sasit plaukstas; 2 reizes lecot
apgriezties par 360 grādiem; turot uz izstieptas labās rokas mantiņu 5 reizes apiet
apkārt galdam.

VINGRINĀJUMI STĀJAI — vingrojiet no rīta kopā ar bērnu! Izmantojiet sarullētu
dvieli, slotaskātu, garu lineālu vai nūju! Var izmantot smilšu maisiņus, klucīšus, vingrošanas
apļus, hanteles.

VINGRINĀJUMI PĒDAI — ļaujiet bērnam staigāt basām kājām! Iet pa
virvīti, tauvu un nūju ar pielikšanas soļiem un, liekot pēdu pie pēdas. Ar kāju
pirkstiem salasīt pogas, mazas mantiņas. Staigāt pa dažādu materiālu segumiem
— smiltīm, oļiem… Dažādu prasmju apvienošana šķēršļu joslā.


Ļaujiet bērnam lēkāt klasītes, ko var zīmēt uz asfalta.


labi.

Paskaidrojiet bērnam, ka ir noteikta kārtība, lai visi kopā justos


Pārrunājiet, kuras ir ikdienā veicamās darbības, piemēram, ēdienreizes, atpūta, un
kāpēc tieši nepieciešamas.

Izveidojiet kopā ar bērnu dienas režīma karti ar zīmējumiem vai
simboliem, aiciniet ik dienas veikt dienas režīmā plānoto darbību vai aktivitāti.
Paslavējiet bērnu par dienas režīma ievērošanu!

Demonstrējiet un aiciniet veikt ar personīgo higiēnu saistītās darbības, sniedziet
bērnam īsas norādes, sekojiet, lai bērns ievērotu iepriekš pārrunātos higiēnas noteikumus!
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Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi


Kopā ar bērnu gatavojiet ēst un klājiet galdu. Akcentējiet bērna
uzmanību uz to, kā griež, rīvē, maisa salātus, gatavo citus ēdienus.
Pārrunājiet, kāpēc uzturā jālieto veselīgi produkti un kuri ir veselīgi
produkti. Kopā pētiet, lasiet receptes, pārrunājiet ēdienu sastāvdaļas,
kopā sveriet, beriet, mēriet. Galdu klājot, pārrunājiet, kādi trauki ir
nepieciešami un cik.

Kopā ar bērnu veidojiet iepirkumu sarakstu un dodieties uz veikalu iepirkties. Kopā ar
bērnu noskaidrojiet, kādi produkti, preces nepieciešamas, sastādiet iepirkumu sarakstu (ļaujiet
bērnam rakstīt, zīmēt nepieciešamos produktus). Dodoties uz veikalu, ļaujiet bērnam meklēt
nepieciešamos produktus un preces, savukārt mājās mudiniet bērnu palīdzēt izkārtot nopirkto
tam paredzētajā vietā - ledusskapī, plauktā, skapītī.

Esot dabā (parkā, pie ūdenstilpnēm u.c.), kopā ar bērnu vāciet dažādus
dabas materiālus, pārrunājiet, kas un kādi tie ir. Mudiniet bērnu veidot dažādus
radošos darbiņus no dabas materiāliem (kolāžas, foto rāmīšus, krāsot
akmentiņus utt.). Lūdziet bērnu pastāstīt par to, ko viņš vēlas īstenot un pēc
darba pabeigšanas mudiniet bērnu par to pastāstīt.

Ejot pastaigā, kopā ar bērnu salasiet dažādus dabas materiālus - zīles, kastaņus u.c.
Lūdziet bērnam kārtot tos, veidojot kāda priekšmeta vai dzīvas būtnes siluetu, piemēram,
ezīti, zaķīti, koku utt.

Kopā ar bērnu veidojiet apsveikuma kartiņas, ielūgumus,
dāvaniņas draugiem, radiniekiem, rakstot tekstu kartiņās, ielūgumos,
noformējot tās zīmējot, aplicējot; lokat, zīmējat, dekorējat dāvanu
kastītes, pārrunājiet svētku svinēšanas gaitu, izvērtējot vairākas iespējas
utt.

Mudiniet bērnu darboties ar plastilīnu, veidojot dažādus elementus – dzīvniekus,
burtus, ciparus, ēdienus utt. Lūdziet bērnam savienot kopā dažādas detaļas un izmantot
dažādus dabas materiālus (kociņus, akmentiņus utt.), kombinējot tos.

Mudiniet bērnu griezt dažādus elementus no veciem katalogiem,
žurnāliem ar šķērēm, veidojot kolāžas no izgrieztajiem attēliem. Tāpat
bērns var izgriezt burtus, ciparus un tos līmēt, veidojot vārdus. Bērns var
izplēst no papīra vienkāršus siluetus, vingrināties papīra locīšanā pēc
nosacījuma (origami). (64. lpp.)

Bērnu mudiniet veidot no veidošanas materiāla (plastilīna) regulāras un neregulāras
formas. Piemēram, izveidot peli. (64. lpp.)

Iedodiet bērnam trīs dažādu krāsu dzijas pavedienu (aptuveni 30 cm
garus) un lūdziet bērnam galā izveidot mezglu. Pieturiet galu (mezglu) un
mudiniet bērnu pīt pīni. Saņem rokās trīs brīvos pavedienu galus, liek
malējo pavedienu pamīšus pāri vidējam virzienā no labās un no kreisās
puses. Kad pīnīte gatava, sasien mezglu.


Mudiniet bērnu tīt dziju kamolītī vai tīt dziju apkārt tualetes papīra rullītim.
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Tehnoloģiju mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi


Kopā ar bērnu gatavojiet sviestmaizi, ļaujot bērnam pašam uzsmērēt
sviestu uz maizes, nogriezt desu vai sieru.

Lūdziet bērnam pastāstīt par to, kas ir veselīgs uzturs, kas ir jāēd regulāri, kas ir
daudzveidīgs ēdiens.

Kopā ar bērnu pievērsiet uzmanību pareizai rakstāmpiederumu
turēšanai. Pirksti ir nedaudz saliekti un brīvi, aptver pildspalvu, to īpaši
nesaspiežot. Rādītāja pirksts ir tikai viegli uzlikts uz pildspalvas vai zīmuļa. Tā
jāaptver apmēram 2 cm virs pildspalvas vai zīmuļa gala.

Pareiza rakstāmpiederumu turēšana
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Tehnoloģiju mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi



Turpiniet attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai.


Nepieciešamas divas krūzes un sausi zirņi. Vienā krūzē
ieberiet sausos zirņus. Bērns, atkārtojot aiz pieaugušā katru zilbi, vārdu, skaitot dzejoli,
pārliek pa vienam zirnim no vienas krūzes otrā. Sākumā ar vienu roku, tad ar abām rokām
vienlaicīgi. Var izmantot arī dažādus pirkstus – pārmaiņus ar īkšķi un rādītājpirkstu, īkšķi un
vidējo pirkstu, īkšķi un zeltnesi, īkšķi un mazo pirkstiņu. Ar šo rotaļu, mēs ne tikai
nostiprināsim pareizu skaņu izrunu, bet arī attīstīsim sīko motoriku un kustību koordināciju.



Piedāvājiet bērnam aktivitāti “Pasaka par mēlīti”. (67. lpp.)

Piedāvājiet bērnam aktivitāti “Vinnijs Pūks”. (68. lpp.)


Veiciet dažādus artikulācijas vingrinājumus lūpām, mēlei mājas
apstākļos pie spoguļa kopā ar pieaugušo. (68. lpp.) Lai vēlamais rezultāts tiktu
sasniegts vingrinājumus nepieciešams izpildīt vairākas reizes dienā.

Lai sekmētu pareizu, ritmisku ieelpu un izelpu, aktīvi izrunājot skaņas,
zilbes, vārdus izelpas brīdī, pildiet kopā ar bērnu dažādus elpošanas, pūšanas vingrinājumus.
Šie vingrinājumi palīdz uzlabot izelpas ilgumu un spēku. (71. lpp.)

Spēlējiet spēli “Ogas” 1. Oga (dzērvene, brūklene) uz mēles: - noturēt
ogu uz izstieptas mēles; virzīt mēli ar ogu mutē un atpakaļ; virzīt izstieptu mēli
ar ogu pa labi, pa kreisi. 2. Bīdīt ogu ar mēles galu pārmaiņus abos vaigos. 3.
Satvert ogu ar lūpām: lūpas saspiest, atslābināt. 4. Turēt ogu sev priekšā uz
plaukstas un ar izstieptu mēles galiņu laizīt to. 5. Saspiest ogu ar mēles galu
pret aukslējām.

Vingrinājumi mīksto aukslēju aktivizēšanai. „Žāvāšanās” – plati atvērta mute, atdarina
žāvāšanos. „Paklepošana” – atdarina klepošanas kustības. „Kakla skalošana” – atdarina kakla
skalošanas kustības. „Smiekli” – bērns smejas ha – ha – ha! He – he – he! Hi – hi – hi! Hu –
hu – hu! Ho – ho – ho! „Čuksti” – patskaņu a – a – a bērns atkārto čukstus. „Fotogrāfēšana” –
bērns skatās mākoņos. Galva atliekta, pirksti „spiež fotoaparāta pogu” – k – k – k. Tiek
nofotografēti mākoņu „spilveni”. „Dzeguzes dziesma” – bērns atdarina dzeguzes dziesmu –
ku – kū, ku – kū, ku – kū.

Kopā ar bērnu vingrinieties vārdu izdomāšanā ar konkrētu skaņu.
Rosiniet bērnu atšķirt un nosaukt skaņas vārdā, pareizi izrunājot visas
skaņas.

Turpiniet padziļināt bērna priekšstatus par dažādiem priekšmetiem, lietām, dzīvām
būtnēm, iesaistiet bērnu sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu.

Paplašinot bērna vārdu krājumu, izspēlējiet Emociju rotaļu. (64. lpp.)
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Valodu mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi


Aktivitāte “Ceturtais liekais”. Noliekam uz galda trauku ar 3 dārzeņiem
un 1 augli. Nosauciet tos, un rosiniet bērnu atrast „lieko”, kā arī paskaidrot –
kāpēc tas ir lieks? Piemēram: tomāts, burkāns, kartupelis, citrons. Lieks ir
citrons, jo tas ir auglis, bet pārējie ir dārzeņi.

“Vingrinājumi roku attīstībai”. Kopā ar bērnu veidojiet mazas pirkstu lellītes, zīmējiet
figūras ar pirkstiem un spēlējiet ar tiem „teātri”. Izmantojiet materiālu, kas stimulē rokas
izjūtu, mālu, smilti, krāsas, ūdeni, zemi, cepamo mīklu u.tml. Spēlējiet bumbu visdažādākajos
veidos - viens ar otru, metot pret sienu, ķerot, ripinot, atsitot utt. Spēlējiet dažādas spēles ar
rokām, piemēram, piespiežot roku pie galda, lai bērns mēģina pacelt pa vienam pirkstam, tad
divus kopā u.tml.

Rosiniet bērnu raksturot priekšmeta atrašanās vietu attiecībā pret sevi
un citiem priekšmetiem telpā.


Aktivizējiet vārdus, kas izsaka dažādas darbības saistībā ar pieaugušā darbu, dabas
norisēm, dzīvnieku darbībām, kustībām.

Ikdienā sarunājoties ar bērnu, aktivizējiet darbības vārdus, kas raksturo
putnu darbību, cilvēku darbību, dabas parādību norises veidu.


Aiciniet noklausīties pasaku, literāru darbu, pastāstīt kādas personas darbojās šajā
stāstā, lūgt bērnu atstāstīt notikumus, izdomāt teksta turpinājumu.


Rosiniet bērnu veidot sižetiskus stāstus pēc attēlu sērijas.



Vingriniet bērnu stāsta stāstīšanā, pēctecīgi izklāstīt domu.



Mudiniet bērnu izmantot stāstījumā tēlainās izteiksmes līdzekļus – salīdzinājumus.

Rosiniet bērnu stāstīt par redzēto, lasīto, pārdzīvoto, par visiem objektiem
un parādībām, kuru bērns sastop savā ikdienas dzīvē. (73. lpp.)



Piedāvājiet bērnam sacerēt īsus stāstus par noteiktu tēmu.



Rosiniet bērnu uzdot, atbildēt un sacerēt mīklas.



Kopā ar bērnu izspēlējiet dažādas pirkstiņu rotaļas. (65. lpp.)


Veidojiet bērnam gramatiski pareizu runu.


„Saskaiti!” Piedāvājiet bērnam saskaitīt līdz 10 dažādus priekšmetus.
Piemēram, zaļus gurķus, dzeltenas salvetes u.c. Piemēram, viens zaļš gurķis, divi zaļi gurķi,
trīs zaļi gurķi, četri zaļi gurķi, utt.

Pajautājiet: “Kur stāv krūze?” (uz galda); “No kurienes es paņēmu
šķīvi?” (no skapja); “Kur ir ābols?” (grozā); “No kurienes es izņēmu ābolu?”
(no groza). Tādā veidā mēs vingrināmies lietot prievārdus uz, no, zem, pie, aiz.
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Valodu mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi


Māciet bērnam atšķirt materiālus ar aktivitāti „No kā pagatavots
priekšmets?”. Salvete ir no papīra – papīra salvete, glāze ir no stikla – stikla glāze,
karote ir no metāla – metāla karote.

„Pagatavosim sulu un ievārījumu”. Jautājiet bērnam, kas tā būs pa sulu? Sula no
āboliem – ābolu sula, sula no burkāniem – burkānu sula, utt. Kāds ievārījums iznāks no
avenēm, ķiršiem, zemenēm? Bet pēc tam otrādi: burkānu sula ir no kā? (no burkāniem), aveņu
ievārījums ir no kā? (no avenēm).

Bērna runas attīstības veicināšanai izmantojiet ritmiskas, skanīgas
latviešu tautasdziesmas, bērnam tās sagādā prieku par skaņu, ritmu, atskaņām,
atkārtojumiem un skaņu atdarinājumiem.


Rosiniet bērnam saklausīt kļūdas un tās labot, veicinot vēlmi pareizi runāt.


Dzirdes uzmanības vingrinājumi – izrunājot skaņas, bērns ir spiests
neapzināti lietot dzirdes kontroli. „Ieklausies un nosaki!” Pieaugušais lēni izrunā
vārdus „avīze”, „vēstule”. Bērnam jānosaka, kuras skaņas dzirdamas abos vārdos
(a, e). Šis vingrinājums noder pie to skaņu diferencēšanas, kuras bērns neizrunā
pareizi, samainot vietām vai aizvietojot tās.

„Kurš vārds garāks?” Pieaugušais nosauc vārdus „ota”, „rakstāmgalds” utt., bērnam
jānosaka, kurš vārds garāks.

„Nosaki, kas skan!” Lūdziet bērnam aizvērt acis. Jūs tikmēr čaukstināt
papīru, piesitiet ar pirkstu galdam, parūciet kā lācis, paskandiniet zvaniņu. Kad
bērns atver acis, viņam jānosaka, ko dzirdējis. Var pārrunāt ar bērnu, kas skan,
kas rūc, kas mauj, rej, svilpo, čaukst utt.

„Skanošie kluči” – bērns pakrata un saklausa katra klucīša skaņu, un katram klucītim
atrod draugu – atrod divus klucīšus, kas skan vienādi. Variet izmantot Actimel pudelītes,
ieberiet tajās dažādas lietas – divās pudelītēs griķus, divās – rīsus, divās smiltis, divās –
magoņu sēklas utt. un aizlīmējiet vāciņu. Sajauciet vietām, lai bērns atrod divas vienādās
pudelītes.

„Visbiežākā skaņa” – tiek saukti vairāki vārdi, bērns uzmanīgi klausās un pasaka, kura
skaņa ir visbiežāk saklausāma.
lietus, Laima, lūpas (L)
rika, roka, robi (R)
rieksti, rati, ragavas (R)
lāpsta, lācis, lāde (L)
kabata, kafija, konfekte (K) Tornis, trauki, tulpe (T)
taka, telefons, tēja (T)
klavieres, knaģis, kaza (K)

„Kuģu lādēšana” – pastāstiet, ka dodoties ceļā, liksim kuģī lietas, kas sākas ar noteiktu
skaņu, piemēram, R. Bērns nosauc vārdu ar attiecīgu skaņu un met bumbu brālim/māsai vai
mammai, tētim. Rotaļas gaitā var minēt savā starpā neatkarīgus vārdus.
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Valodu mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi


Sarunājoties ar bērnu, veidojiet teikumus pēc izteikuma mērķa izsaukuma, vēlējuma, jautājuma.


Vingrinieties vārdu darināšanā ar izskaņu un priedēkli.

Rosiniet bērnus atšķirt un nosaukt skaņas vārdos – piedalīties daudzveidīgās
darbībās, kurās jāsaklausa, jāatšķir un jānosauc skaņas.


Spēle “Attēls-skaņa-burts-vārds”. Spēlē dotas kartītes ar attēliem un burtiem. Bērns
aplūko attēlu, pa vienai, skaidri, izrunājot skaņas, atrod tām atbilstošo burtu un izvieto tos
pareizā secībā. Kad burti ir novietoti, izveidojas vārds. Zemāk vai uz atsevišķas lapas burtus
var uzrakstīt. Zem attēla var nelikt burtus, bet uzreiz meklēt kartīti, uz kuras ir atbilstošais
vārds.


Rosiniet bērnus lasīt, rakstīt, un pārliecinieties, vai bērns saprot izlasīto.


Spēle ”Saliec un izlasi”. Salieciet vārdus no burtiem, ievērojot virzienu, lasiet vārdus,
saprotot izlasīto. Spēlē dodiet kartītes ar attēliem un burtiem. Bērnam skaidri jānosauc kāda
objekta nosaukums (piemēram, lācis, māja). Bērns pa vienai, skaidri izrunājot skaņas, atrod
tām atbilstošo burtu un pareizā secībā izvieto uz galda. Izlasa salikto vārdu un no dotajiem
attēliem atrod pareizo attēlu.

Spēle “Attēls-skaņa-burts” Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu –
bērnam jāatrod skaņai atbilstošu burtu un jāparāda to. Spēlē dotas kartītes
ar attēliem un burtiem. Bērnam jānosauc objekts, kas redzams uz kartītes.
Bērns skaidri nosauc vārdu, tad nosaka pirmo (vidējo, pēdējo) skaņu
vārdā, atrod tai atbilstošo burtu un novieto zem attēla. Nepieciešamo burtu
var uzrakstīt, izveidot no plastilīna, izlikt no aukliņas, podziņām u.c. materiāla. Apgūto vai
apgūstamo skaņu un burtu bērns var meklēt un atzīmēt avīžu, žurnālu rakstos.

Aktivitāte “Atrodi vārdus”. Vispirms variet kopā ar bērnu aplūkot attēlus ar
attiecīgajiem putniem vai ziemas pazīmēm, nosauciet tos un tad atrodiet attiecīgos
nosaukumus. Lai nostiprinātu zināšanas, ļaujiet bērnam pašam uzrakstīt atrastos nosaukumus.

Rosiniet bērnus rakstīt rakstītos burtus neierobežotā laukumā – uz lapas, asfalta,
smiltīs, putraimos, mannā utt.

Izveidojiet savu alfabēta lapu – uzrakstiet burtiņu un klāt piezīmējiet
lietu, kas sākas ar šo skaņu.

Attīstot bērnā prasmi klausīties tekstu, līdziet bērnam nosaukt tajā darbojošās
personas, atstāstīt notikumus, izdomāt teksta turpinājumu - pēc teksta klausīšanās meklēt
atbildes uz jautājumiem, izmantojot attēlus, vārdu kartes, atstāstīt notikumus pareizā secībā ar
atbalsta materiāliem vai bez tiem.

Pieaugušais vai kāds, kurš māk lasīt (piemēram, brālis vai māsa) nolasa
bērnam pasaku, vai kopīgi noklausās audio pasaku. Izmantojot attēlu kartītes,
bērns atstāsta pasaku un izliek attēlu kartītes pareizā secībā.
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Valodu mācību joma

Vecumposms: 5 gadi – 6 gadi

Pielikumi
5 – 6 gadu vecu bērnu aktivitātes
Dabaszinību mācību joma
ATMINI, KAS ES ESMU!
Šo spēli var spēlēt arī divātā. Pirms spēles dalībnieki vienojas par tēmu. Tās var būt lietas
tepat istabā, tie var dzīvnieki, augi. Piemēram: šodien būsim dzīvnieki.
Spēles dalībnieks iedomājas, kas viņš ir par dzīvnieku (piemēram, lapsa). Otrs dalībnieks
drīkst uzdot jautājumus uz kuriem var atbildēt ar “JĀ” vai “NĒ”. Kad viens atmin, tad min
otrs. Var dot arī ķīlas un pēc tam tās izpirkt. Vai vienotie, kas zaudētājam būs jādara.
Atpakaļ

RUDENS PIKNIKS MEŽĀ
Vecāki sagatavo pārsteigumu trasi mežā, paredzot dažādus šķēršļu pārvarēšanas veidus
(paslēptuves) ,izejot 10 paslēptuves, bērni nonāk piknika vietā kopā ar vecākiem. Trases
pārvarēšana notiek vadoties pēc vecāku sagatavotas kartes un norādēm. Finiša vietā visus
gaida ugunskurs un piknika galds.
Sagatavošanas darbs- nepieciešams izgatavot papīra kartes, kurās uzzīmēta trases karte un
norādītas noslēpto mantu vietas un vietu apzīmējumi.
Atpakaļ

SKUDRU PŪZNIS
Nepieciešamie materiāli: mērlente, zīmēšanas papīrs, krāsainie zīmuļi.
Vai esat ievērojuši, cik ļoti bērnu uzmanību piesaista skudras, skudru pūznis? Bērnus interesē,
kā skudras to uzbūvējušas.
Saulainā dienā kopā ar bērniem dodieties apskatīt skudru pūzni! Mēģiniet pievērst bērnu
uzmanību celtnes formai! Ierosiniet bērnam pēc acumēra noteikt šīs konusveidīgās celtnes
augstumu un salīdzināt to ar savu augumu! Pastāstiet bērnam, ka pūznis var sasniegt pat 1,5 m
augstumu, un tad parādiet bērniem to uz mērlentes.
Kopīgi pārrunājiet, no kādiem materiāliem skudras ir izveidojušas savu pili! (bērni pamanīs,
ka pūznis ir taisīts no sīkiem zariņiem, zāļu stiebriem, nosegts ar skujām). Pastāstiet bērniem,
ka pūžņa iekšpusē ir silts un sauss. Lielajā pūznī ir plaša pazemes daļa ar vairākiem stāviem
un ejām.
Skudru māte dēj oliņas, no kurām izšķiļas kāpuri. Tie aug un attīstās. Kad kāpuri izauguši, tie
pārvēršas par kūniņām, no kurām pēc vairākām nedēļām „iznāks” jaunas skudras. Kopā ar
bērniem sameklējiet pūznī kūniņu un to aplūkojat.
Atpakaļ
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Aiciniet bērnus novēroto uzzīmēt!
ZIRNEKĻA TĪKLS
Rudenī laiks kļūst arvien vēsāks. Rītos zāle mirdz rasas un zirnekļu tīklu sudrabā.
Pastaigas laikā kopā ar bērniem atrodiet zīdaino tīklu, noskaidrojiet, kas tīklu ir darinājis.
Uzmanīgi aplūkojiet, cik vietās tīkls ir piestiprināts. Piedāvājat bērnam vai pavedienus var
saskaitīt, ko atgādina austais tīkls. Lai bērni labāk izprastu tīkla uzbūvi un kādam mērķim tas
kalpo, mudiniet viņus uzmanīgi pieskarties tīkla spirālveida pavedieniem. ( bērni konstatēs, ka
tie ir ļoti lipīgi, ļoti smalki un elastīgi.). rosiniet bērnus izdarīt secinājumus, ka šie lipīgie
pavedieni ir veidoti, lai tīklā iekristu medījums- muša vai cits kukainis. Paskaidrojat bērnam,
ka iekritušos kukaiņus zirneklis apēd, tātad ar tīkla palīdzību zirneklis gādā sev barību.
Piedāvājat bērniem uzmanīgi pavērot apkārtni ap tīmekli, varbūt izdosies iepazīties arī
ar pašu audēju- paprāvu zirnekli. Pastāstiet bērniem, ka zirnekļu māte dēj olas, no
kurām pasaulē nāk jaunā paaudze. Zirnekļi cilvēkam nav bīstami! Dodoties mājās
pārrunājiet redzēto par zirnekli.
Atpakaļ

Kultūras un pašizpausmes mākslā mācību joma

ĒNU TEĀTRIS. “EZIS UN ZAĶIS”
Ezis sarunāja ar savu brāli, otru ezi, zaķi piemuļķot.
Mežmalā bija dziļš grāvis. Abi eži nostājās- viens vienā grāvja galā, otrs otrā, un tad tas ezis,
kas šinī grāvja galā, teica uz zaķi: “Nu, klausies, zaķi! Tā tu izlielies, ka esi liels skrējējs, bet
man gandrīz prāts tevi noskriet.”
“Ej, ej, ej! Tad lai man ūsas norauj, to neticu.”
“Ko tur ticēt, ko neticēt, derēsim: ja tu mani noskrietu, tad izrauj manam kažokam desmit
dzeloņus; ja es tevi noskrietu, tad izraušu no tavām ūsām desmit spalvas. Jā? Vai tā paliek? “
“Zināms! Bet man tikai žēl tava kažoka. “
“Un man atkal tavu ūsu. Bet tad nu tu, zaķi, kā liekas, skriesi pa grāvja malu, es pa grāvja
dibenu.”
Labi. Zaķis aizskrēja kā viesulis un karstumā nemaz neapskatījās, vai ezis arī skrien vai ne.
Aizskrēja otrā galā, bet ezis jau priekšā: “Vai dzirdi! Kur tu tik ilgi? Es gandrīz nosalu, tevi
gaidīdams.”
“Nē, nē, ezīt, man šoreiz nokļūdījās, skriesim vēl atpakaļ.”
“Labi, skriesim!”
Un zaķis aizskrēja kā viesulis. Bet otrā galā atkal ezis jau priekšā: “Vai dzirdi! Ko tu te mani
saldē, dod tās ūsas!”
“Nē, nē, nē, ezīt, skriesim vēl tikai šoreiz, kas tad būs, tas būs. “
Zaķis aizskrēja kā viesulis. Bet otrā galā atkal ezis jau priekšā: “Vai dzirdi, dod tās ūsas,
vairāk ar tevi neskriešos.”
Neko darīt, bija jādod. Ezis izrāva zaķim desmit ūsu spalvas un iebakstīja piecas savam
brālim pie lūpām, piecas sev pašam. No tā laika visiem ežiem tādas zaķa ūsiņas pie lūpām.
Atpakaļ
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SĒŅU GROZIŅŠ
Plaukstu noliec lapas pašā lapas vidū. Ar parasto zīmuli apvelc savas
kreisās rokas kontūru

Uz katra pirksta uzzīmē kādas sēnes cepurīti un uzzīmē groziņa kontūru
apkārt savai rociņai

Piezīmē trūkstošās detaļas – koku zariņus, rudens lapas, ogas,
gliemezīšus vai vabolītes. Pēc tam izrotā savu groziņu ar latviešu tautas
rakstiem

Groziņš gatavs

Atpakaļ

JA TU PRIECĪGS ESI
Dziesmai ir 8 panti. Izdzied emocijas un tad tās variē:
1. Ja tu priecīgs esi šodien buču dod.....
2. Ja tu draudzīgs esi šodien roku dod....
3. Ja tu laimīgs esi šodien aplaudē.... 4. ja tu enģelītis esi dari
tā (smaida, saliekot rociņas zem zoda).....
5. Ja tu domīgs esi šodien dari tā.......
6. Ja tu priecīgs esi šodien dari tā (buča un roka)...
7. Ja tu priecīgs esi šodien dari tā (aplaudē, smaida kā enģelīši, domīgs).....
8. Ja tu priecīgs esi šodien dari tā ( katrs rāda ko grib).......
AIZSŪTI KĀDAM BUČU!
Atpakaļ
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ROTAĻA “ĶIMENES UN DRIĢENES”
Nepieciešams: Ritma kociņi
1. solis: bērns iemācās skandēt skaitāmo pantu. Pieaugušais rosina bērnus padomāt, ar kādām
kustībām varētu papildināt skandēšanu. Skandē, apvienojot ar dažādām kustībām pēc bērna
izvēles.
No ķimenēm uz driģenēm,
No driģenēm uz dadžiem
Ar trijiem, četriem lēcieniem
Lec sienāži un spradži. (J. Baltvilks)
2. solis: bērns un kāds no vecākiem sēž uz ceļiem uz grīdas, katram rokās ritma kociņi.
Skandējot skaitāmo pantu, darbojas ar ritma kociņiem pēc shēmas:
No ķimenēm – rokas neatlaižot, noliek sev priekšā uz grīdas ritma kociņus
uz driģenēm – sakrusto sev priekšā rokas, noliek un atlaiž ritma kociņus
No driģenēm – rokas paralēli viena otrai, paņem kociņus
uz dadžiem – rokas izpleš plati, noliek kociņus priekšā
Ar trijiem, četriem lēcieniem – paņem kociņus
Tos vertikāli trīs reizes ritmiski piesit pa grīdu.
Lec sienāži un spradži – runas ritmā viegli piesit kociņus vienu pret otru
Atpakaļ

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

SPĒLE “FOTO ORIENTĒŠANĀS”
Sagatavošanās un ieteikumi: vecāki sagatavo vairākas lapiņas. Uz katras no tām tiek uzrakstīts
viens burts (raksta tādus burtus, lai no visiem kopā sanāktu kāds vārds), bet otrā pusē kāds
sportisks uzdevums, piemēram, 10 x palecies/ pietupies/ nostāvi uz vienas kājas/ padejo u.t.t.
Katru no lapiņām paslēpj dažādās vietās (mājās / dārzā), un šo vietu nofotografē telefonā.
Fotogrāfijas uzņem tā, lai bērnam būtu nedaudz jāpiedomā, kur tas varētu būt (piemēram,
kādu tuvplānu, kur tā skaidri nav redzams vai attēlā ir redzama daļa no durvju stūra, galda vai
ledusskapja… jo tomēr savās mājās bērns orientējas ļoti labi. Ja nofotografēsiet visu skapi vai
galdu, tad bērnam uzreiz būs skaidrs kur tas atrodas, un spēle beigsies ļoti ātri).
Spēles gaita: Vecāki parāda telefonā vienu no attēliem, un bērns iet šo vietu meklēt. Atrodot
vietu, bērnam ir jāatrod arī lapiņa uz kuras ir uzrakstīts vienā pusē uzdevums, otrā burts.
Bērns nosauc atrasto burtu, izpilda uzdevumu, un tikai tad var apskatīt nākamo attēlu. Vecāki
seko bērnam līdzi, un nepieciešamības gadījumā palīdz ar norādēm - silts / auksts (ja nevar
atrast). Kā arī palīdz ar uzdevuma izlasīšanu (ja nepieciešams), un drošības noteikumu
ievērošanu.
Kad visas lapiņas ir atrastas, bērns tās novieto uz galda ar burtiem uz augšu, un mēģina no
tiem izveidot vecāku uzrakstīto vārdu. Ja nepieciešama palīdzība, tad vecāki atkal nedaudz
piepalīdz, uzdodot dažādus jautājumus, uz kuriem atbildot, bērns nonāks pie pareizās atbildes.
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Piemērs:
Š O K O L Ā D E
Tātad: 8 lapiņas ar 8 burtiem un 8 uzdevumiem.
Un balvā var saņemt mazu šokolādīti !
Ticiet man, bērns būs sajūsmā, un arī jums būs interesanti vērot savu mazo pētnieku, kurš
dodas meklējumos un ir sajūsmināts par atrasto lapiņu.
Atpakaļ

AKTIVITĀTE “ĢIMENES STAFETE”
Sagatavošanās: Nepieciešamas vairākas A4 lapas, skočs, bumbiņa un nūja.
Lapas ar īsākajām malām pielīmē pie grīdas , veidojot tādus kā puslokus uz augšu (“vārtus”).
Aktivitātes gaita: ar nūjas palīdzību bumbiņa ir jāizripina cauri, izveidotajiem papīra vārtiem.
Ieteikumi: Ja nav nūja, var izmantot slotas kātu/ nūju/ cepšanas lāpstiņu/ grāmatu vai jebkuru
citu priekšmetu (pēc radošuma). Varat izveidot tādas kā ģimenes sacensības. Nobeigumā
varat bumbiņu pūst ar elpu cauri “vārtiem”.
Atpakaļ

BUMBU GROZS
Inventārs: dažāda izmēra bumbiņas, teritorijas ierobežojums (vingrošanas aplis, ar līmlenti
uzlīmēta figūra, kastes vāks, virve sasieta kopā, avīze vai papīrs u.c.)
Rotaļas apraksts: No sākuma bumbas ievietot bumbas konkrētā mērķī (teritorijas
ierobežojums), bērns noguļas uz muguras ar kājām pieskaroties pie vingrošanas apļa –
uzdevums satvert bumbu ar abām pēdām un veikt “svecītes” kustību pārliekot bumbu aiz
galvas.
Atpakaļ

GUDRIE TŪRISTI
Rotaļas apraksts: Spēlē jāpiedalās pāra skaita dalībniekiem. Dalībnieki nostājas vienā rindā.
Pretim katram dalībniekam, aptuveni divu metru attālumā, nostājas cits dalībnieks. Spēles
uzdevums ir pirmajam nokļūt līdz pretim stāvošajam spēlētājam.
Dalībnieki liekot pēdu aiz pēdas un nosaucot tūristam nepieciešamās lietas, cenšas sasniegt
mērķi.
Nosauktās lietas nedrīkst atkārtoties. Uzvar dalībnieks, kurš visātrāk nonācis līdz
mērķim. Tad dalībnieki mainās lomām un turpina spēli.
Noteikumus var mainīt, piemēram, liekot/rāpot nosaukt pilsētas, valstis, upes, kalnus,
kokus utt.
Atpakaļ
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Tehnoloģiju mācību joma
ORIGAMI LOCĪŠANA
Taisnstūri saloka uz pusēm, savienojot īsākās malas. Saloka vēlreiz uz pusēm un atver vaļā
(redzama viena locījuma līnija – viduslīnija). Noloka augšējos stūrus pie viduslīnijas. Virsējās
kārtas apakšējo malu uzloka uz augšu ( tāpat izdara otrā pusē). Atver trijstūri tā, lai atkal
izveidotos kvadrāts. Figūru atver aiz stūriem – kuģis gatavs.
Atpakaļ

PLASTILĪNA PELES VEIDOŠANA
Sadalīt plastilīna gabalu divās vienādās daļās. No viena gabala starp plaukstām izveltnē apļu
formu – ķermeni. Otru plastilīna gabalu sadala 3 daļās. No viena gabaliņa izveido konusu galvu. Otru gabaliņu izrullē starp plaukstām, kā tievu desiņu – astīti. No trešā gabaliņa izveido
2 mazus „plācenīšus” – austiņas. Pievieno pie ķermeņa galvu un astīti. Papildina ar sīkām
detaļām: pielīmē deguntiņu, actiņas, ķepiņas, ūsiņas.
Atpakaļ

Valodu mācību joma

EMOCIJAS
Bērnam tiek dotas emociju sejiņas, kad ir nosaukta atbilstoša emocija, bērns savu sejiņu
parāda, skaitiet dzejoli un parādiet kustības atbilstoši tekstam:
Ja tu priecīgs esi šodien dari tā: (sasit plaukstas) 2x
Ja tu priecīgs esi šodien dari tā: (sasit plaukstas)2x
Ja tu dusmīgs esi šodien dari tā (piesīt kāju) 2x
Ja tu dusmīgs esi šodien dari tā: (piesīt kāju) 2x
Ja tu bēdīgs esi šodien dari tā: (raudi) 2x
Ja tu bēdīgs esi šodien dari tā: (raudi) 2x
Ja tu bailīgs esi šodien dari tā : (saki ū, ū) 2x
Ja tu bailīgs esi šodien dari tā : (saki ū, ū) 2x
Ja tu bailīgs esi šodien dari tā : (saki ū, ū) 2x
Ja tu bailīgs esi šodien dari tā : (saki ū, ū) 2x
Ja tu bailīgs esi šodien dari tā : (saki ū, ū) 2x
Ja tu domīgs esi šodien dari tā : (saki hmmm) 2x
Ja tu domīgs esi šodien dari tā : (saki hmmm) 2x
Ja tu miegains esi šodien dari tā (žāvāties) 2x
Ja tu miegains esi šodien dari tā (žāvāties) 2x
Ja tu priecīgs esi šodien dari tā:
Ja tu priecīgs esi šodien dari tā: (sauc juhū)
Atpakaļ
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VISI PIECI
Viens pirkstiņš – tiku taku,
Otrs pirkstiņš – briku braku,
Trešais pirkstiņš – žvīkst žvāks,
Ceturtais – brīkšķ, brākšķ,
Piektais pirkstiņš – aliņā!

Vienas rokas pirksti pēc kārtas viegli masē
otras rokas pirkstus, sākot no mazā pirksta.
Turpina iepriekšējo kustību
Turpina iepriekšējo kustību
Īkšķi aptver ar otras rokas pirkstiem, izveidojot
it kā aliņu
Turpina iepriekšējo kustību
Atpakaļ

PUTNIŅŠ NO RĪTA
Ar labās rokas īkšķi un rādītājpirkstu izveido „knābīti”, to
ritmā virina
„Knābītis” aizvērts, ar vidējo pirkstu to „slauka” no
virspuses
Pietupjas, ar pirkstiem „knābā” pa grīdu
Turpina iepriekšējo kustību

Kurš putniņš agri ceļas,
Tas knābīti nosalucīj;
Kurš putniņš agri ceļas,
Agri ēda brokastiņ’.

Atpakaļ

EZIS TIRGŪ
Ezīt’s iejūdz zirgu,
Ezīt’s brauks uz tirgu.
Nopirks bērniem kriņģeļus,
Lielākus uz mazākus.

Atdarina grožu turēšanu
Atdarina braukšanu ar zirgu
„Skaita” saujā „naudu”
Rāda „lielākus” un „mazākus”
Atpakaļ

PIECI VILKI
Pieci vilki vilku vilka,
Pa slidenu ledutiņu.
Divi kalti, trīs nekalti,
Visi līdzi stīvējās.

Labās rokas pirksti sakrampējuši kreisās rokas vidējo
pirkstu un atdarina vilkšanas kustības
Glauda plaukstu pret plaukstu
Rāda īkšķi un rādītājpirkstu, tad tos paslēpj un rāda trīs
pārējos pirkstus
Abu roku pirksti sakrampējas un atdarina vilkšanu
Atpakaļ

TIPU, TAPU, KAĶĪT’S
Tipu, tapu, kaķīts’s nāk,
Skribu skrabu, skrāpēt sāk,
Paiju paiju, paijāt māk,
Tipu tapu, mājās nāk.

Sēžot uz grīdas, ar pirkstiem „tipina” pa stilbiem
Atdarina vieglu skrāpēšanas kustību
Paijā
Ar pirkstiem „tipina” pretējā virzienā
Atpakaļ
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KUMELIŅŠ
Kal, kalvīt’, ko kaldams,
Apkal manu kumeliņu;
Apkal manu kumeliņu
Ar sudraba pakaviem.

Bungo pa ceļiem ar pirkstu galiem
Saliek abas rokas kulaciņos, viegli sit vienu pret otru
Turpina iepriekšējo kustību
Sasit pēc kārtas visus abu roku pirkstus vienu pret otru
Atpakaļ

VARA RATI
Vara rati, gari plati

Izstiepj rokas uz augšu, uz sāniem

Ratu ratiem garām trauc.

Ātri soļo uz vietas

Rībēdami, ripodami

Pirksti saliekti dūrītēs, apļo vienu roku ap otru
Sasit plaukstas

Riteņi cits citam sauc.

Atpakaļ

SPRUKS
Kā mēs skrējām!

Bungo pa ceļiem ar pirkstu galiem

Kā mēs ķērām!

Kustina rādītājpirkstu un vidējo pirkstu

Suns pa priekšu,

Krūmos iekšā –

Pirksti dūrēs, īkšķi vērsti uz augšu, kustina tos
Izstiepts rādītājpirksts un vidējais pirksts, 4. un 5. pirksts –
saliekti, tos pārsedz īkšķis
Skrāpē pa ceļiem ar nagiem

Spruks!

Sasit plaukstas

Zaķis pa priekšu –

Atpakaļ

PASACIŅA
Virtuvē uz ēdamgalda
Podiņš piena, svaiga, salda,
Kaķīt’s brīnās, gribas tam
Arī klāt tikt podiņam.

Apļo dūri virs dūres
Turpina iepriekšējo kustību
Kreisā roka aptver labo roku – „kaķa galviņu
Turpina iepriekšējo kustību

Beidzot pods ir kaķa ziņā
Galvu iebāzis tas viņā,
Dzer un dzer to saldo pienu
Kā to galvu ārā dabūt?

Ar kreiso roku atveido bļodiņu
Turpina iepriekšējo kustību
Ar labās rokas vidējo pirkstu imitē piena laizīšanu
Izplešot rokas, ritmiski cilā plecus – brīnās

Nu ar podu galviņā
Kaķīt’s skrien pagalmā
Ceļu akmens aizšķērso
Grūž ar galvu kaķēns to

Ar abām rokām apķer galvu, šūpo to pa labi, pa kreisi
Labās rokas otru un trešo pirkstu ātri kustina pa
ceļgaliem
Kreisā roka dūrē - „akmens”
Labā roka – „kaķa galva” – grūž kreiso roku

Paukš, un podiņš pušu!
Kaķīt’s brīvs, viņš ķer jau mušu!

Sasit plaukstas
Ķeršanas kustība ar labo roku
(H.Šteins)
Atpakaļ
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PASAKA PAR MĒLĪTI
Reiz dzīvoja mēlīte savā mājiņā.
Pamodās, paskatījās pa lodziņu,
(izbāž mēli)
Kāds šodien laiciņš?
(mēli kustina pa labi, pa kreisi, uzaugšu, uz leju)
Paskatījās uz visām debess pusēm,
Izslaucīja istabiņu,
(lūpas kopā, mēli kustina uz katru pusi)
Noslaucīja taciņu līdz šķūnītim,
(nolaiza lūpu kaktiņus uz vienu, uz otru pusi)
Gāja pēc zirdziņa un brauca uz tirdziņu
(klakšķina – klik, klak)
Ko mēlīte gribēja nopirkt?
(saspiež lūpas)
Mēlīte gribēja braukt mājas, bet satika draudzeni,
Un viņas runāja ilgi – la, la, la.
Mēlīte piekusa un brauca mājas..
(klakšķina – klik, klak)
Melīte gāja gulēt.
(mēle jānotur mierīgi)
Atpakaļ

MĒLĪTES PASTAIGA
Reiz dzīvoja mēlīte savā mājiņā
Pamodās, paskatījās pa lodziņu (parāda mēlīti)
Kāds šodien laiciņš?
Paskatījās uz visām debess pusēm. (mēli kustina pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju)
Izslaucīja istabiņu (lūpas kopā, mēle ārā, mēli kustina pa labi, pa kreisi)
Noslaucīja taciņu līdz šķūnītim (nolaiza lūpu kaktiņus uz vienu/otru pusi)
Pabaroja kaķīti ar pieniņu (attēlo kā kaķis loka pienu)
Un devās ceļā uz ziedošo pļavu (klik, klak, klik, klak)
Satika dzenīti kokā sēžam (mēli pie aukslējām, atdarina dzeni kaļam)
Un divus putniņus būrīti guļam ( mēli aizliek aiz viena un otra vaiga)
Mēlīte nonāca vēja iekļautajā pļavā (atdarina vēja šalkoņu)
Parotaļājusies, mēlīte devās mājup (klik, klak, klik, klak)
Tā satika draugus, parunājās (la, la, la, la, la, la)
Mēlīte piekusa un devās mājās (lūpas izstiepj uz priekšu – nopūšas)
Mēlīte gāja gulēt. (saspiež mēli ar zobiem)

Atpakaļ
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VINNIJS PŪKS
Vinnijs Pūks ar gardu mēli (parāda mēli)
Laiza medu saldāko! (rāda – kā kaķis lok pienu)
Divas lielas karotes ar kaudzi
Aiz katra vaiga aizliek tās! (mēli aizliek aiz katra vaiga)
Nu, kad medus nogaršots
Laiks ir muti nomazgāt. (lūpas ciet, ar mēli nolaiza augšējo un apakšējo lūpu)
Bet vēl ilgi Vinnij Pūk,
Lūpās lipīgs sīrups būs! (ar mēli laiza lūpu kaktiņus)
Pie durvīm klauvē Pūka draugi, (pasmaidīt parādīt zobus, pavērt muti un plakšķināt ar
mēles galu pie cietajām aukslējām - zirdziņš)
Grib iekšā rotaļāties nākt. (klik, klak, klik, klak)
Pūks, dziedādams, pie durvīm dodas (la, la, la, la, la) (Maina tempu, tembra augstumu)
Un priecīgs durvis vaļā ver. (sakniebt lūpas starp zobiem – paslēpt)
Atpakaļ

VINGRINĀJUMI LŪPĀM
SAULĪTE
Plati smaidīt nerādot zobus un smaidu noturēt līdz skaitam 5.
Uzdevumu atkārtot 3-4 reizes.
SĒTIŅA
Smaidot parādīt visus zobus un smaidu noturēt līdz skaitam 5.
Uzdevumu atkārtot 3-4 reizes.
ZILONĪTIS
Savilkt lūpas tūtiņā un izstiept tās uz priekšu, tā noturēt līdz skaitam 5.
Uzdevumu atkārtot 3-4 reizes.
ZILONĪTIS SAUĻOJAS
Smaidot parādīt visus zobus un smaidu noturēt līdz skaitam 5 pēc tam savilkt lūpas tūtiņā un
izstiept tās uz priekšu, tā noturēt līdz skaitam 5.
Uzdevumu atkārtot 3-4 reizes.
ESMU PRIECĪGS
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Sakļaut lūpas un pasmaidīt, smaidu noturēt līdz skaitam 5.
Uzdevumu atkārtot 3-4 reizes.
ESMU BĒDĪGS
Sakļaujot lūpas nolaist lūpu kaktiņus uz leju- tā noturēt līdz skaitam 5.
Uzdevumu atkārtot 3-4 reizes.
PASLĒPES
Pēc kārtas noslēpt aiz apakšlūpas augšlūpu - tā noturēt līdz skaitam 5 un otrādi.
Uzdevumu atkārtot 3-4 reizes.
ZIVTIŅA
Stingri sakļaut lūpas un strauji verot plati vaļā muti veidot skaņus plakšķus.
Uzdevumu atkārtot 3-4 reizes.
ČŪSKA
Pasmaidi, atver muti un izbāz garu mēli, bet pēc tam to paslēp (muti ciet netaisi). Atkārto 3-4
reizes.
Šos vingrinājumus veikt nesteidzīgi un pie spoguļa!!!
Atpakaļ

VINGRINĀJUMI MĒLEI
PANKŪCIŅAS
Parādīsim kādas ir pankūciņas. Pasmaidi, atver muti, noliec platu mēli uz apakšējās lūpas un
noturi to nekustīgi, kamēr pieaugušais izskaita līdz 5.
ADATIŅA
Pasmaidi, atver muti un izbāz garu, šauru mēli, bet pēc tam to paslēp (muti ciet netaisi).
Atkārto 3-4 reizes.
KALNIŅŠ
Mute pavērta, mēles sānu malas piespied pie apakšējiem zobiem un stum mēli no mutes ārā,
līdz izveidojas kalniņš. Turēt mēli tādā stāvoklī skaitot līdz 5. Atkārto 3-4 reizes.
PULKSTENĪTIS
Parādīsim kā strādā pulkstenis: pasmaidi, atver muti, izbāz mēli, liec mēles galu pie labā lūpu
kaktiņa, pie kreisā. Atkārto vingrinājumu 5-6 reizes.
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KRŪZĪTE
Atver plati muti, platu mēli pacel uz augšu, stiepies pie augšējiem zobiem, bet tos neaizskart.
Turēt mēli tādā stāvoklī skaitot līdz 5. Atkārto 3-4 reizes.
ZIRDZIŅŠ
Klakšķināt

mēli,

stiepjot

zem

mēles

saitīti,

vingrinājumu

atkārtot

10

reizes.

ŠŪPOLES
Izbāzt asu mēli, stiepties ar mēles galu pēc kārtas- pie deguna un pie zoda. Vingrinājumu
izpildīt 10 reizes.
GARDUMIŅŠ
Izbāzt spicu mēli, ar mēles galu nolaizīt augšējo lūpu, ievilkt mēli mutē,
pēc tam nolaizīt apakšējo lūpu, ievelkot mēli mutē. Vingrinājumu izpildīt 10 reizes.
KRĀSOTĀJS
Mute pavērta, izbāzt platu mēli, viegli nolaizīt gan apakšējo gan augšējo lūpu. Vingrinājumu
izpildīt 10 reizes.
CEĻA RULLIS
Mēles galu atstutēt pret apakšējiem priekšējiem zobiem, bīdīt mēles aizmugurējo daļu uz āru,
nedaudz viegli iekožot mēlē. Vingrinājumu izpildīt 10 reizes.
SĒNĪTE
Pasmaidi, parādi zobus, atver muti. Platu mēli “pielīmē” pie cietajām aukslējām. Noturi mēli
šādi, skaitot līdz 5-10. Mēle līdzinās sēnes cepurei, bet mēles saitīte – kātiņš.
AKORDEONS
Pasmaidi, “pielīmē” (piesūcini) platu mēli pie aukslējām (“Sēnīte”) un, neatraujot mēli, attaisi
un aiztaisi muti. Atkārto 6-7 reizes.
MĒRKAĶĪTIS
Paslēp mēles galu aiz augšlūpas, aizskaiti līdz 5, pēc tam aiz apakšlūpas, aizskaiti līdz 5.
Atkārto vingrinājumu 5-6 reizes.
ZOBIŅU TĪRĪŠANA
Pasmaidi, atver muti un ar platu mēles galu “tīri” (kustini mēles galu pa labi un pa kreisi)
apakšējos priekšzobus. Pēc tam atver muti, un tāpat “tīram” augšējos priekšzobus, kustinot
mēli. Atkārto 6-8 reizes.
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FUTBOLS
Iebaksti ar mēles galu pārmaiņus te vienā vaigā, te otrā vaigā. Atkārto 3-4 reizes.
Šos vingrinājumus veikt nesteidzīgi un pie spoguļa!!!
Atpakaļ

IZELPAS AKTIVIZĒŠANAS VINGRINĀJUMI
Ieelpot caur degunu- izelpot caur muti un otrādi, mainot gaisa plūsmas ātrumu un
stiprumu.
Piepūst vaigus, pēc tam tos strauji ievilkt.
Pūst spalviņu, vati, porolonu vai galda tenisa bumbiņu- līdz kādam mērķim- tuvāk un
tālāk, mainot gaisa plūsmas pūšanas ilgumu (sekot lai vaigi nebūtu piepūsti).
Atpakaļ

IEELPAS UN IZELPAS ROTAĻU VINGRINĀJUMI

Piesūkt ar kokteiļa salmiņu putuplasta bumbiņu vai papīra gabaliņu un pārvietot to
citur.
Sacelt vētru ūdensglāzē, izmantojot dažāda resnuma kokteiļu salmiņus, lai bērns
varētu sajust, ar kuru salmiņu to ir vieglāk izdarīt, ar kuru grūtāk.
Pūst papīra kuģīti, plastmasas pīlīti, zivtiņu ūdens traukā (bļodā vai vannā).
Nopūst dzimšanas dienas tortes sveces ar vienu izelpu, no paliela attāluma (svecītes
vietā var izmantot šauru, plānu papīra loksnīti, var iededzināt arī īstu sveci. Šajā
gadījumā vispirms jāpārliecinās, vai svece neatrodas tuvu viegli uzliesmojošiem
priekšmetiem.)
Pūst ziepju burbuļus.
Pūst balonus.
Pūst vējdzirnaviņas.
Pūst galda tenisa bumbiņas vai papīra lidmašīnas līdz noteiktam objektam, piemēram,
pa galdu vai grīdu.
Šo vingrinājumu var izmantot arī sportojot un apvienot ar rāpošanu vai izpildīt guļus.
Pūst rotaļu taurītes, svilpītes, svilpavniekus, rotaļu pīpītes.
vai arī.....
Aizvērtām acīm ieelpot caur degunu, it kā smaržojot ko skaistu, izelpot caur muti,
izrunājot skaņu F vai Š.
Aizvērtām acīm ieelpot caur degunu un, izelpojot caur muti, mēģināt izskaitīt līdz 10.
Elpot caur muti un izelpot caur degunu - gaisu izpūšot pa daļām.

71

Ieelpot caur degunu un, caur muti izelpojot, bez balss ar lūpām imitēt skaņas A, E, I,
O, U.
Šos vingrinājumus veikt nesteidzīgi un pie spoguļa!!!
Atpakaļ

PŪŠANAS VINGRINĀJUMI
1. vingrinājums.
Smaidot uzliec platu mēli uz augšējās lūpas. Turot muti vaļā, mēles sānu maliņas piespied pie
lūpu kaktiņiem, lai mēles vidū izveidotos maza renīte. Uz degungala uzliec vates piciņu,
ieelpo caur degunu, un centies nopūst vates piciņu no degungala.
2. vingrinājums.
Smaidot noliec platu mēles galu uz apakšlūpas. Ieelpo caur degunu un, it kā ilgstoši izrunājot
“F-F-F”, nopūt vates bumbiņu no plaukstas. Atkārto 3-4 reizes, sekojot, lai nepiepūstos vaigi.
3. vingrinājums.
Ar kokteiļu salmiņu pūšot glāzē ar ūdeni izveido vulkānu.
4. vingrinājums.
Mēģini nopūst zīmuli vai spalvu no galda.
5. vingrinājums.
Traukā ar ūdeni pūt peldošus priekšmetus (kuģīšus, pīlītes, zivtiņas u.c.)
6. vingrinājums.
Pūt ziepju burbuļus.
7. vingrinājums.
Pūt svilpes vai citus pūšamos mūzikas instrumentus vai vējdzirnaviņas.
8. vingrinājums.
Pūt degošas sveces, pakāpeniski palielinot attālumu.
9. vingrinājums.
Pūt balonus.
10. vingrinājums.
Nopūt pieneņu pūkas.
11. vingrinājums.
Sūcot gaisu kokteiļa salmiņā pārvietot nelielus papīra gabaliņus.
Atpakaļ
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KUKULĪTIS
Attīstot bērnā prasmi klausīties tekstu, nosaukt tajā darbojošās personas, atstāstīt notikumus,
izdomāt teksta turpinājumu - pēc teksta klausīšanās meklēt atbildes uz jautājumiem,
izmantojot attēlus, vārdu kartes, atstāstīt notikumus pareizā secībā ar atbalsta materiāliem vai
bez tiem.
Pieaugušais vai kāds kurš māk lasīt (piemēram, brālis vai māsa) nolasa bērnam pasaku, vai
kopīgi noklausās audio pasaku. Izmantojot attēlu kartītes, bērns atstāsta pasaku un izliek
attēlu kartītes pareizā secībā.
Reiz dzīvoja mazā mājiņā ļoti nabadzīgi vecīši. Viņiem nebija nekā ēdama. Reiz viņi
saslaucīja saujiņu miltu, iejauca pienā un izcepa kukulīti. To nolika uz loga, lai atdzistu.
Kukulītis nolēca no loga un bēga prom. Ceļā viņš satika zaķi. Zaķītis sacīja: “Kukulīt, es tevi
ēdīšu!” Bet kukulītis atsacīja: “Neēd vis mani, es tev pastāstīšu pasaku. Mani izcepa un
nolika uz loga, lai atdzistu. Es aizbēgu no vecīša, vecenītes, no tevis, zaķīt, arī aizbēgšu.”
Kamēr zaķis viņa pasaku klausījās, kukulītis jau gabalā. Tālāk ejot, viņš satika vilku. Vilks
viņam prasīja: “Kur skriesi? Es tevi ēdīšu!” Kukulītis atkal stāstīja pasaku. Kamēr vilks
klausījās, kukulītis jau gabalā. Mežā viņam pretī nāca lācis. “Kukulīt, es tevi ēdīšu!” lācis
sacīja. Kukulītis lūdzās, lai lācis viņu neēstu un sāka atkal savu pasaku. Kamēr lācis kukulīša
pasaku klausījās, viņš pats jau gabalā. Tad kukulītis satika lapsu. Tā sacīja: “Kukulīt, es tevi
ēdīšu!” “Neēd vis mani, lapsiņ, es tev pastāstīšu pasaciņu.” Lapsa sacēla ausis un sacīja
kukulītim: “Es slikti dzirdu, uzkāp uz manas auss un sāc vēl no gala!” Kā tik kukulītis uzkāpa
uz lapsas auss, tā lapsa pameta galvu uz augšu, saķēra viņu mutē un apēda.
Lasot pasaku, var izlaist vārdus, kurus bērnam ir jāatrod attēlu kartītēs (piem., vilks,
lācis u.c.), var sarežģīt uzdevumu, trūkstošos vārdus var meklēt starp vārdu kartītēm
uz kurām nepieciešamie nosaukumi ir uzrakstīti.
Atpakaļ
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Ciparu un burtu pareizrakstība

Ciparu un burtu pareizrakstība

Ciparu pareizrakstība3

Latviešu valodas alfabēta burtu pareizrakstība4

Методические рекомендации, направленные на формирование каллиграфических навыков на уроках
математики. http://shortly.lv/matematika
4
Vecākiem – Smilšpapīru burti. https://www.uzdevumi.lv/p/latviesu-valoda/latviesu-valodapirmsskolai/lasitprasmes-attistiba-11266/re-583512ee-9d97-4c0b-8dc0-4a6e089485a0
3
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Ciparu un burtu pareizrakstība

Latviešu valodas rakstīto burtu alfabēts5

Krievu valodas alfabēta burtu pareizrakstība6

Kustīgais alfabēts teikumu veidošanai. https://mazacilts.lv/products/kustigais-alfabets-teikumuveidosanai?variant=5484054708253
6
Пиши правильно. https://bookskazan.ru/catalog/knigi/plakat-alfeya-mini-pishi-pravilno/
5
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Ciparu un burtu pareizrakstība

Krievu valodas rakstīto burtu alfabēts7

Элементы буквы в пропись. Письменные знаки русского алфавита, элементы письменных знаков и их
классификация. https://sparai.ru/elements-of-the-letter-in-the-list-written-signs-of-the-russian-alphabetelements-of-written-signs-and-their-classification.html
7
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Kalendārs vecākiem
„Tā kā divas bites stropā būsim mēs ar bērnu kopā
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Bērna sociālās un emocionālās prasmes līdz 7 gadu vecumam
Bērna prasme

Atbilst

Neatbilst Daļēji

Izrāda interesi, mācoties jaunas lietas
Spēlējot spēles, ievēro noteikumus
Izprot sabiedrības noteikumus un to, kas ir “pareizi”/”nepareizi”
Kad draugi ciemojas pie viņa, bērns pieprasa ievērot viņa mājas noteikumus
Lepojas par to, ko ir apguvis
Atdarina pieaugušo labo rīcību
Jūtas vainīgs, ja nav ievērojis noteikumus
Citas prasmes (lielā motorika, sīkā motorika, valoda, pašpalīdzība, kognitīvās prasmes)
Bērna prasme
Atbilst
Mācās spert, ķert bumbu
Zīmē cilvēku, ievērojot ķermeņa daļas/proporcijas
Loka un ar šķērēm no papīra izgriež dažādus siluetus un vienkāršas formas
Patīk krāsot un krāsojot ievēro zīmējuma līnijas
Rūpējas par ārējo izskatu – patstāvīgi ķemmē matus
Patstāvīgi izšņauc degunu
Mazgā seju un rokas
Spēj pilnībā patstāvīgi apmeklēt labierīcības
Prot aizsiet auklas, aiztaisīt rāvējslēdzēju, sapogāt pogas
Pārbauda sava apģērba kārtību
Prot uzdot un atbildēt uz jautājumiem
Runā skaidri un gramatiski pareizi, lieto darbības vārdu locījumus, ievēro vārdu kārtību
teikumos, un teikumu uzbūvi
Lieto valodu ikdienā, runā pilniem teikumiem, runājot lieto saziņas situācijai
atbilstošas intonācijas – priecīgs, bēdīgs, apmulsis utt.
Patīk stāstīt jokus un uzdot minēt mīklas
Apzinās sevi, savu piederību ģimenei – zina savu vārdu, uzvārdu, savas dzīvesvietas
adresi, stāsta par savu dzīvesvietu
Zina krāsas, formas, lielumus
Sāk izprast nezūdamības būtību (ka īsā bet plašā krūzē var ieliet tādu pašu daudzumu
kā garā bet šaurā krūzē)
Izprot „labās” un „kreisās” puses jēdzienus
Veido salīdzināmo pakāpju jēdzienus – lielāks un mazāks, daļa un vesels
Izprot laika jēdzienu, piemēram, šodien, rīt, vakar
Vēro un saskata izmaiņas gadalaikos, atšķir tos un nosauc raksturīgākos svētkus,
piemēram, Rudens – Zinību diena, Miķeļi, Mārtiņi
Ieklausās citā, uzklausa citu domas, vajadzības gadījumā sniedz emocionālu un
praktisku atbalstu
Labprāt dalās ar citiem
Pats sevi mierina brīžos, kad ir satraukts
Bēdājas, ja kaut kas notiek „nepareizi”
Ļoti nepatīk, kad tiek labotas pieļautās kļūdas vai izteikti aizrādījumi par sliktu rīcību
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Rekomendācijas vecākiem “Kā vecāki mājās var savu bērnu atbalstīt
pirmsskolas mācību satura apguvē, turpmākajai dzīvei noderīgas prasmes”
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Rekomendācijas vecākiem “Kā vecāki mājās var savu bērnu atbalstīt pirmsskolas
mācību satura apguvē, turpmākajai dzīvei noderīgas prasmes” izstrādātas Salaspils
novada domes Administrācijas Izglītības daļas “Salaspils novada attīstības
programma 2019. – 2025.gadam” izstrādāto prioritāšu īstenošanai izveidotās
pirmsskolas izglītības metodiskā darba veicināšanas darba grupas ietvaros.

© Salaspils novada dome, Pirmsskolas izglītības metodiskā darba veicināšanas darba
grupa, 2020

Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādes
PII "Atvasīte"
Adrese: Meža iela 6, Salaspils, LV-2169
Tālr./fakss: 67981040; 67980020
E-pasts: pii.atvasite@salaspils.lv
Mājaslapa: www.atvasite.lv
PII "Daugaviņa"
Adrese: Saulkalne, Salaspils novads, LV-2117
Tālr./Fakss: 67948030.
E-pasts: pii.daugavina@salaspils.lv
Mājaslapa: www.daugavina.lv
PII "Ritenītis"
Adrese: Rīgas ielā 10, Salaspils, LV – 2121
Tālr.: 28387156, mob.: 29466744
E-pasts: pii.ritenitis@salaspils.lv
Mājaslapa: www.ritenitis.lv
PII "Saime"
Adrese: Miera iela 16/9, Salaspils, LV - 2169
Tālr.: 67944270; fax 67944269
E-pasts: pii.saime@salaspils.lv
Mājaslapa: saime.mozello.lv
PII “Salaspils 1. pirmsskolas izglītības iestāde”
 Filiāle "Jāņtārpiņš"
Adrese: Skolas 9/2, Salaspils, LV-2121
Tālr.: 67942682
E-pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv
Mājaslapa: www.jantarpins.lv
 Filiāle "Saulīte"
Adrese: Enerģētiķu iela 17, Salaspils, LV – 2121
Tālr.: 28680932
E-pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv
Mājaslapa: www.salaspils-saulite.lv

