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Sasniedzamais rezultāts:

Zina pavasara pazīmes.

Zina nosaukt gājputnus.

Prot uzdot un minēt mīklas par 

pavasari.



Valoda un runa

 Kas pavasarī notiek ar kokiem? Ar 

knaģiem piestiprina vai uzver uz zariņiem

lapiņas.

 Kādi putni atlido no siltajām zemē? 

Klausās dažādu putnu un dzīvnieku balsis; 

ja dzied putniņš, lido   pa telpu, kustinot

«spārniņus»; ja skan dzīvnieku balss –

apstājas un sit plaukstas.

 Izdomāt vārdus ar skaņu «Я,я»; iepazīstināt

ar rakstīto un drukāto Я,я.

 Skandināt tautasdziesmas no galvas.



Literatūra

1. I. un T. Vislanderi. ‘’Mūmammas

pavasara tīrīšana’’; J. Osmanis. 

‘’Lāsteka’’; A. Jesens ‘’Pavasara 

skaņas’’

2. В. Бианки «Голубые лягушки», «Три

весны».

3. Г. Скребицкий «На лесной полянке», 

«Весна», «Счастливый жучок».

4. Е. Баратынский «Весна, весна»

5. Е. Серова «Подснежник»

6. И. Тютчев «Зима недаром злится», 

«Весна», «Весенние воды».

7. И. Токмакова «Весна».

8. Н. Павлова «Под кустом».

9. Н. Сладков «Птицы весну

принесли», «Весенние ручьи» и др.

10. С. Маршак «Круглый год».

Pēc lasīšanas pārrunā un krāso attēlus.



Mīklas par pavasari

(krievu valodā)

Под окном чечетку бьет
Бойкая капель.

Значит, в гости к нам опять
Заглянул…(Апрель)

***
Бегу я как по лесенке,

По камушкам звеня.
Издалека по песенке
Узнаете меня. (Ручей)

***
Я раскрываю почки,
В зеленые листочки.

Деревья одеваю, посевы поливаю,
Движения полна. Зовут меня…(Весна)

Здесь на ветке чей-то дом
Ни дверей в нем, ни окон,

Но птенцам там жить тепло.
Дом такой зовут…(Гнездо)

***
Кто без нот и свирели

Лучше всех выводит трели,
Голосистей и нежней?
Кто же это? (Соловей)

***
В теплый день из-подо льда

Мчится талая вода.
И шумит всех птиц звонче

Этот озорной…( Ручей)
***



Ticējumi par pavasari

Ja grib pavasarī raibus jēriņus, tad rudenī, kad aitas iet ar bukiem, jāieber melnā cimdā balti zirņi.
Kad vīri pavasarī sēj laukus, tad nedrīkst aitas cirpt, lai neapcērp īsas vārpas.

Ja dzeguze vai kāds cits putns pavasarī aizdzied pirmo reizi un, ja nav ēdis vai nav naudas kabatā, tad to 
gadu esot nabags.

Ja pavasarī alkšņiem daudz ziedu, sagaidāma laba miežu raža.
Ja pavasarī alkšņi zied galotnēs, tad zirņi jāsēj kalnā, ja zaru vidū – tad lejās.
Ja pavasarī alkšņi plaukst agrāk nekā bērzi, tad tas norāda uz slapju vasaru.

Kad alksnim lapas lielas pavasaros, tad vasara būs sausa.
Pavasarī, pirmo reizi govis ganos dzenot, kūts griesti jāizper ar rīkstēm, lai mušas govis neēd.

Ja pavasara pirmā puse ir slapja, tad otra puse ir sausa, un arī otrādi.
Pavasarī, pirmo reizi pērkoni dzirdot, galva jādauza ar akmeni, tad nekad neuznāks galvas sāpes.

Ar bērniem novēro dabu…



Matemātika

 Skaitļa 10 sastāvu salikt no vieniniekiem.

 Pielikt un noņemt 1 un 2 priekšmetus, 

pieskaitīt un atņemt skaitļus 1 un 2 skaitļa 7 

robežās.

 Skaitīt uz priekšu un atpakaļ no 1 līdz 10.

 Noteikt figūras formu pēc taustes.

www.bernistaba.lsm.lv



Daba

 Vēro pavasari dabā (izsmaržo, izklausa, 

izgaršo); lasa priežu pumpurus, liek tos 

mēģenītē, burciņā.

 Klausās putnu balsis; kad saklausa, arī 

«palido».

 Rūpējamies par savu apkārtējo vidi (darbs 

dabā).





Zīmēšana

 Koka siluetu izkrāso brūnā krāsā; lapiņas 

zīmē ar spiedodziņiem no pudeļu korķiem.

 Zīmē pūpoliņus (ar otu garas taisnas līnijas 

– zarus; pūpoliņi – otas nospiedumi uz 

lapas).

 Noteikt figūras formu pēc taustes.

 Ar trafareta palīdzību zīmē strazdiņu; 

izkrāso to ar krītiņiem.





Veidošana

 Pamatni izklāj ar zaļu plastilīnu; no 

zariņiem – pūpola kātiņš; Pūpoli – pupiņas, 

kuras mācās pielikt pie zariņa.

 Koku lapiņu (pūpoliņu, pumpuru, koka 

mizu u.c. ) nospiedumi plastilīnā.

 Veido putniņu no plastikas (ovāls vēders un 

apaļa galviņa); astīti un knābīti izvelk ar 

pirkstiem uz āru; putniņu «uzsēdina» uz 

koka zara.





Aplicēšana

 Aplicē ziediņus: ziediņš un lapiņas no filca, 

kātiņš no savirpināta kreppapīra.

 No ģeometriskām figūrām aplicē putnu 

būrīti pēc parauga (var uzzīmēt uz papīra 

lapas, sameklē attiecīgo figūru un pielīmē).




