
Rekomendācijas vecākiem attālināto 

mācību laikā pirmsskolas  izglītības iestādē 

par tēmu «Pavasaris klāt!» Apakštēma

“Pavasara darbi”.

Dace Maklere

Rēzeknes pamatskolas –attīstības centrs

Pirmsskolas grupas

2020.



- Bērni zina, ka pavasarī nepieciešams sakopt 

tuvāko apkārtni;

- Bērni zina, kādi ir pavasara darbi;

Uzdevumi:

- Pievērst uzmanību dabā notiekošajām pārmaiņām, 

vērot augu augšanas procesu;

- Pilnveidot zināšanas par pareizu 

prievārdu lietojumu.

Laika periods 14.04.2020. – 17.04.2020.

Sasniedzamais rezultāts:



Latviešu valoda

• Bērniem ļoti patīk dažādi 

pūšanas vingrinājumi, kas 

veicina arī pareizu skaņu 

izrunu ( veicina pareizu 

izelpu). Mājas apstākļos 

no dažādiem materiāliem 

varat izveidot trasi pa 

kuru bērns ar salmiņu pūš 

bumbiņu, ja ir brāļi vai 

māsas, tad var rīkot 

sacensības. 



• I. un T. Vislanderi “Mūmammas pavasara tīrīšana.” 

Trenē rociņu – savieno punktiņus. (skat. darba lapas).



Veidošana    

• Veidot darbarīkus, kurus visbiežāk izmanto pavasara 

darbiem (lāpsta, grābeklis).

 Pilnveido prasmes no lielāka plastilīna gabala atdalīt 

mazākus gabalus.

Vingrināties veltnēt un taisnvirziena 

kustībām.





Dabaszinības

• „Pupiņas pārvērtības” – vēro, kas notiks ar pupiņām, 

ieliekot tās mitrā vatē (salvetē).

• Vēro pavasari dabā, asniņus puķu dobēs. Izliek no 

zariņiem celiņu (liek zariņus cieši, citu pie cita).

Radīt iespēju vērot pupiņas augšanas

procesu. 





Zīmēšana

• Pārrunas par roku tīrību. Ne tikai pēc pastaigām

vai pavasara darbiem, bet īpaši vīrusu laikā.

• Pirmo plaukstu pāri jāsašvīkā ar melnu zīmuli vai

vaska krītiņu (netīras rokas).

Otram plauktu pārim zīmē ūdeni ar ziepēm un

burbuļiem. Izmantojot pudeļu korķu

spiedodziņus.

 Pilnveidot krāsošanas prasmes.

Veicināt izpratni par personīgās higiēnas

ievērošanas nepieciešamību.





Literatūra 

• Latviešu tautasdziesma 

Kas, bērziņi, tev apsedza

Tādu zaļu villainīti?

To apsedza silta saule,

Pavasara lietutiņš.

Veicināt klausīšanās prasmes attīstību.

 Sekmēt tautasdziesmā paustās domas izpratni.



Aplicēšana

• Aplicē putnu būrīti no dažāda izmēra ģeometriskajām 

figūrām. 

 Pilnveidot līmēšanas prasmes.

Rosināt saskatīt un atpazīt ģeometriskās figūras 

(trijstūris, kvadrāts, riņķis).  





Matemātika

• „Virs, zem, pie, aiz, blakus” – paņem savu mīļāko 

mantiņu un novieto to pēc komandas (uz krēsla, zem 

krēsla, pie krēsla, aiz krēsla u.tml.), var izdomāt 

dažādus variantus.



• Uzzīmējam dažādas 

formas un izmantojot 

spageti makaronus, vai 

ausu bakstāmos 

kociņus ar tiem 

izliekam doto formu. 



Spēle



Pacietību! Veiksmi!


