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Sasniedzamais rezultāts: 

- Bērni zina, kāda nozīme dabā ir saulei un lietum; 

- Bērni atpazīst laika apstākļu veidus. 

Uzdevumi: 

- Mācīt noteikt un raksturot laika apstākļus vērojot 

tos dabā; 

- Pilnveidot zināšanas par apģērba izvēli laika 

apstākļu ietekmē; 

- Mācīties veidot ritmisko rindu, ievērojot krāsas. 

Laika periods 11.05.2020. – 15.05.2020. 



Valodas joma 

• Veicināt vārdu krājuma papildināšanu ar vārdiem – 

saule silda, spīd, lec, noriet, spoža, karsta, stari, 

saules zaķis, sauļoties, lietus līst, smidzina, mākoņi, 

mākoņains, apmācies, staigā ar lietussargiem, peļķes, 

lietus lāse, slapjš. 

• Pētīt attēlus, kuros redzamas saulainas  un lietainas 

dienas, akcentējot būtiskās atšķirības.  

• Pārrunāt kāds apģērbs ir atbilstošs saulainām dienām,  

kāds lietainām (sk. attēlu).  

 

 



Pastāsti kādā apģērbā šodien meitene ies 

pastaigā? Ko ģērbtu tu? 



Pirkstiņu rotaļa 

Saulīte silta, saulīte jaukā (rokas izstieptas virs 

galvas, ritmiski groza pirkstus) 

Debesīs zelta ratiņos braukā. (brīnās, plaukstas 

pieliekot pie vaigiem) 

 

 

•      Izlasi slovāku t. pasaka “Pie saulītes 

ciemos”! 

 



Mākslas joma 

• No balta burzīta papīra vai 

vates , uz zila fona, uzlīmēt  

mākoni. 

• Mācīt nospiedumus  

(lietus lāses) veidot virzienā 

 no augšas uz leju. 

• Nostiprināt zināšanas par 

•  pamatkrāsu zila. 



Mākslas joma 

• Aplicēt varavīksni 

plēšanas tehnikā. 

• Pastāstīt par varavīksni ( 

parādās tad, kad līst 

lietus un spīd saule). 

• Ievēro krāsu spektru, 

atkārto krāsu 

nosaukumus! 



Dabaszinātņu joma 

• Pastaigājieties un vērojiet sauli (piemiedzot vienu aci 

vai caur dažādas krāsas saulesbrillēm). 

• Vēro lietu pa logu. Vēro mākoņus, saskati tajos 

dažādus tēlus. 

• Lasi akmentiņus un ber tos kaudzē; grupē lielus un 

mazus akmentiņus. 

 

 

 



Dabaszinātņu joma 

• Izgriez no papīra un 

izkrāso puķītes, saloki 

ziedlapiņas.  

• Liec ūdenī! Vēro kā 

atplaukst puķītes. 

Saulē tā atplaukst, bet 

lietū un krēslā 

sakļauj ziedlapiņas 



 
 

• Rosina saskatīt ēnas. 

Bērns pārvelk dažādu 

priekšmetu  ēnas. 

• Veidot izpratni, kad 

iespējams redzēt ēnu 

(saule spīd - ēna, līst 

lietus ēna nav redzama. 

 

Dabaszinātņu joma 



Matemātikas joma 

• Turpināt iesākto ritmisko 

rindu, nosaucot katru 

nākamo krāsu. 

• Uzdevums – izmanto 

dažādas rotaļlietas. Piem., 

noliec labajā pusē 3 bumbas 

un kreisajā tikpat klučus utt. 

 



Matemātikas joma 

• Iepazīt dažādu formu un 

lielumu ģeometriskās 

figūras, rosināt apvilkt 

tās.  

• Ja neizdodas bērnam 

apvilkt, to var izdarīt 

pieaugušais. Mudināt 

atrast katram 

priekšmetam atbilstošo 

figūru. 



Sīkās motorikas attīstībai 



Tehnoloģiju joma 

• Veido saulītei starus vai  

visu saulīti ( pēc bērna izvēles). 

• Pilnveidot veltnēšanas prasmes. 

 

  

 



Tehnoloģiju joma 

• Trenējies griezt pa līniju! (sk. darba lapas). 

Atceries pareizi turēt šķēres un 

rakstāmpiederumus! 

• Griezt var arī nederīgus bukletus, avīzes. 





Vēlu veiksmi! 


