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Šajā prezentācija ir izveidota ar mērķi 
palīdzēt vecākiem  attālināto mācību laikā 
novadīt ar bērniem rotaļnodarbības, 
ievērojot bērna vecumposmu, attīstību un 
iespējas.

Katrai nedēļai ir rekomendēta sava tēma.
Katru rotaļnodarbību nepieciešams uzsākt ar 
sarunu, kas ievirza un motivē bērnu tālākai 
dienas darbībai vai izpildāmam uzdevumam. 



Nedēļas tēma : ‘’Putni atlido’’

Sasniedzamais rezultāts:  
-bērns zina, ka pavasarī atlido putni;

-bērni zina gājputnu nosaukumus un prot 
atpazīt un nosaukt tos attēlā vai digitālā 

resursā;

Uzdevumi:
Vingrināties nosaukt putna ķermeņa daļas.

Iepazīstināt ar atlidojušiem putniem, kuri sastopami 
tuvākajā apkārtnē.

Iepazīstināt ar putnu dzīvi pavasarī.



Valoda un runa 

Spēle ar dzijas kamoliņu:  Met viens otram 
kamoliņu.  Kurš noķer , pasaka kāda putna 

nosaukumu. 
Jautājums: Kādās divās lielās grupās var 

iedalīt putnus ?
( gājputni un nometnieki) 

Literatūra 
Latv.t. pasaka ‘’Kā balodis mācījās ligzdu 
taisīt’’ Pēc lasīšanas pārruna par pasaku. 

Krāso attēlus ar putniem. 



Matemātika

- Saliek putniņus «ligzdiņās»; 
jēdzieni ‘’vairāk’’, ‘’mazāk’’, 

‘’tikpat’’; saskaita, cik putniņu un 
cik ligzdiņu kopā; uzliek tikpat 

zariņus, cik ir putniņu; uzdevumus 
var sarežģīt ( piem., katrā ligzdiņā 

ieliek divus zaļus putniņus)

- Orientēšanās plaknē un telpā ( 
noliek putniņus uz krēsla, pie 

loga, uz zariņa)



Daba 
Dabas materiāli

- Vēro putnus dabā; kā tie lido; 
atdarina putnu lidojumu ar 

kustībām un skaņām;
- Noskatās video materiālus par 
putniem (National Geografic, 

Youtube).



Zīmēšana

- Zīmē, kā lido putniņš ( izmantojot eļļas krītiņus, brīvi švīkā 
visā lapā ar apļveida kustībām), (zīmē smiltīs ar kociņu un 

tml.)
- Darina putnu ligzdiņu no dabas materiāliem – zariņiem, 

salmiem, lapām

Veidošana 

- Izgriezt putna (strazda) kontūru; noklāj ar plastilīnu ( uzliek 
mazu plastilīna gabaliņu un ar pirkstiem izvelk); knābītim 
izmanto dzeltenas krāsas plastilīnu: spārniņš izgriezts no 

aplikācijas papīra un piespiests pie plastilīna

Aplicēšana

- Aplicē putniņus koku zaros ( zariņi – izgrieztas taisnas papīra 
strēmelītes; putniņi uzzīmēti, izmantojot trafaretus, un 

pielīmēti pie koku zariem)
- Aplicē putnu būri no dažāda lieluma ģeometriskajām 

figūrām 



Paldies!
Lai veicas!


