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Sasniedzamais rezultāts

Bērni zina, ka pavasarī mostas arī kukaiņi.

Bērni zina dažus kukaiņu nosaukumus un prot atpazīt un 
nosaukt tos attēlā.

Bērni paplašina vārdu krājumu saistībā ar pavasarī.

Uzdevumi:

Rosināt bērnos interesi par kukaiņiem.

Attīstīt spēju koncentrēties un uzmanības noturību.

Attīstīt sīko pirkstu muskulatūru.

Veidot bērnā saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi – dažādiem 
kukaiņiem.



Katru dienu sāciet ar rīta 

rosmi!



DABASZINĪBAS

- Rosināt vērot mārīti un citus kukainīšus brīvā dabā,

- Novērot skudras, apskatīt attēlā skudru māju,

- Aplūkot attēlus ar kukainīšiem.

( Pastaigās tiek vēroti kukaiņi, var izmantot palielināmos stiklus vai 

speciālos traukus ar vāku kukaiņu novērošanai. Vecāki ar bērniem 

var doties pastaigā uz kādu tuvējo pļavu vai meža malu, kur 

vērojumi būs daudzveidīgāki un interesantāki.)



TAURIŅŠ



MĀRĪTE



BITE



SPĀRE



MUŠA



VABOLE



ODS



SKUDRA



SKUDRUPŪZNIS



MATEMĀTIKA
Ģeometriskās figūras. Apaļais un stūrainais.

Bērns atrod apaļas un stūrainas formas priekšmetus – bumbiņas, klucīšus u. c. Saliek atrastos 

priekšmetus uz galda.  Tālāk  bērns aplūko un aptausta katru atnesto priekšmetu un saliek pa 

grupām – stūrainie un apaļie priekšmeti.

No stūrainajiem priekšmetiem konstruē torni, žogu, ceļu vai trasi, bet apaļos priekšmetus 

ripina (kurš tālāk aizripos). Spēles beigumā novieto katru priekšmetu tam paredzētajā vietā.

Vecāki jautā: Kuri priekšmeti ir stūraini – ar asiem stūriem – un stabili stāv uz pamatnes? 

Kuri priekšmeti ir apaļi – ripo, nestāv uz vietas, nav stūru?

Arī var jautāt: Ko var iesākt ar stūrainajiem priekšmetiem, ko – ar apaļajiem? Vecāki aicina 

veidot konstrukciju no stūrainajiem priekšmetiem, bet apaļos priekšmetus ripināt pa slīpu vai 

horizontālu virsmu.





LITERATŪRA

Pasaku lasīšāna: Владимир Сутеев “Под грибом”.

https://nukadeti.ru/skazki/suteev_pod_gribom

Dzejoļu lasīšana: https://deti-online.com/stihi/stihi-pro-
nasekomyh/

Multfilmu skatīšana: 

https://www.youtube.com/watch?v=5zlD2mdQ3PQ

https://www.youtube.com/watch?v=h4HPkAMuUPw
&t=15s

- Sekmēt iemaņas uzmanīgi klausīties pasaku,

- Sekmēt interesi par dzejoļa saturu un tā izpratni,

- Veicināt uzmanības noturības attīstīšanu.

- Attīstīt interesi par grāmatu, atkārtot grāmatas lietošanas noteikumus.

- Ja ir iespējams apskatīt ilustrācijas grāmatās par kukainīšiem.
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RUNAS ATTĪSTĪBA

Veicināt vārdu krājuma papildināšanu ar jauniem vārdiem 

skudra, spāre, bite,lapsene, muša, ods, mārīte, tauriņš, vabole, 

skudrupūznis, tipina, dūc, lido.

Rosināt darināt īsus teikumus – 3-5 vārdi.



DARBĪBAS AR PRIEKŠMETIEM

Brīnumaisiņš

Nepieciešams: mīksta auduma maisiņš, kuram nevar redzēt cauri, dažādi mazi priekšmeti, 

dabas materiāli – kastaņi, akmentiņi, zīles, kaltēti ziedi, pogas, sīkas rotaļlietas.

Uzdevums:

- Attīstīt pirkstu galu taktilo jūtīgumu.

- Atpazīt zināmus priekšmetus, neredzot tos.

- Vingrināties nosaukt izņemtos priekšmetus.



VEIDOŠANA

“Saulīte”
Vecāki pievērš bērna uzmanību, kā pavasarī saulīte parādās

biežāk un biežāk. Kopīgi var pārrunāt saules nozīmi cilvēku

dzīvē. Bērns tiek mudināts izveidot saulīti un stariņus.

- Mācīt no liela plastilīna gabala atdalīt mazākus gabaliņus,

- Pilnveidot iemaņas veltnēt uz paliktņa ar taisnvirziena kustībām,

- Mācīt izveltnētās garenās formas vienu galu uzlikt un piespiest uz apļa malas.



ZĪMĒŠANA

“Mārītes”

-Attīstīt vēlmi veidot sižetisku zīmējumu.

-Vingrināties papildināt uzzīmēto zālīti, attēlojot mārīti.

-Vingrināties likt otas nospiedumu vai zīmēt ar otas galu.

Vecāki papildina zīmējumu ar punktiņiem un citām sīkām

detaļām.



APLICĒŠANA

“Taurenītis”

Vecāki var pastāstīt bērniem, ka taureņi ir vieni no krāšņākajiem 

kukaiņiem, tiem ir četri spārni un tie lido. Tie ir dažādās 

krāsās. Rosināt bērnu nosaukt, kādās krāsās ir attēlā redzamais 

taurenis. Taureņi pārtiek galvenokārt no nektāra, dažreiz sūc 

ūdeni, kā arī koku un augļu sulas. 

Aplicēšanas gaita: bērnam ir trīs dažāda lieluma taurenīši. 

Taurenīšus jāsalīmē kopā, bet līme jāklāj tikai uz papīra 

taurenīša vidus. 

Kad taurenīši salīmēti, tos izrotā pēc savas ieceres. Salīmētie 

taurenīši ir izgatavoti tā, lai izskatītos, ka tie lidotu. 





Pacietību! Veiksmi!


