
Mācību materiāli 4-5 gadus veciem bērniem 

Dabaszinātņu joma Matemātikas joma Valodas joma 

*Izzināt varavīksnes veidošanos dabā pēc video vai 
teksta materiāla: 
https://www.youtube.com/watch?v=lUjvmgDaKCs 
https://lv.wikipedia.org/wiki/Varav%C4%ABksne 
*Apskatīt un ja iespējams izveidot patstāvīgi kādu no 
eksperimentiem: 
1. cukura varavīksne 
https://www.youtube.com/watch?v=TU6RgQgft2I 
2. Varavīksnes iegūšana 
https://www.youtube.com/watch?v=gzh3ANm6H6
c 
3. “Skittles” varavīksne 
https://www.youtube.com/watch?v=d5LehdEGyzw 
*izveidot tabulu, kurā, pastaigas laikā, aizpildīt, 
piemeklējot katrai varavīksnes krāsai atbilstošu lietu 
dabā. To uzzīmēt vai uzrakstīt tabulā 

Krāsa Priekšmets 

Violeta  

Tumši zila  

Gaiši zila  

Zaļa  

Dzeltena  

Oranža  

Sarkana  
 

*Pēc pastaigas laikā 
izveidotās tabulas ar 
varavīksnes krāsu 
priekšmetiem dabā 
salīdzināt un nosaukt: 
Kuru krāsu dabā var sastapt 
visvairāk? 
Kuru vismazāk? 
Saskaitīt cik priekšmetu 
atrasts katrā no krāsām un 
cik pavisam kopā. 
*Izskaitīt cik krāsu ir 
varavīksnei 
*Izkrāsot zīmējumu vadoties 
pēc krāsu apzīmējumiem 
skaitļos

 
*Pēc izkrāsotā zīmējuma 
sastādīt izteiksmes 
(skaitīšanai palīgā ņemot 
skaitāmos kociņus  vai 
akmentiņus vai ko līdzīgu) 

2+5= 
7+5= 
3+7= 

Katru izteiksmes skaitli 
atbilstoši krāsojamās lapas 
numerācijai aizstāt ar 
attiecīgo krāsu un secināt, 
kura krāsa izveidosies 
(izmantojot krāsu jaukšanas 
tabulu)? 

  =  

  =  

  =  
 

*Pastāstīt: 
Kas ir tava mīļākā krāsa? 
Kāpēc? 
*Izdomā pasaku par savu 
mīļāko krāsu un izmantojot 
tikai šo krāsu ilustrē stāstu 
*Sadzirdēt un mēģināt 
uzrakstīt katras varavīksnes 
krāsas pirmo skaņu (piem. 
violeta – V, zila – Z) 

Violeta  

Tumši zila  

Gaiši zila  

Zaļa  

Dzeltena  

Oranža  

Sarkana  

 
*Pēc parauga brīvā 
laukumā uzrakstīt katras 
krāsas nosaukumu 
*Izmantojot katru vārda 
VARAVĪKSNE burtu kā 
pirmo skaņu vārdam 
izdomāt atbilstošu vārdu 
(piem. V – varde, A-aka, R – 
robots utt.) 

V  

A  

R  
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Izveido savu varavīksni no mājās pieejamiem materiāliem un jebkurā tehnikā. Savu darbiņu 
nofotografē un aizsūti savai skolotājai kā pavasara sveicienu (attēli izmantojami iedvesmai). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lUjvmgDaKCs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Varav%C4%ABksne
https://www.youtube.com/watch?v=TU6RgQgft2I
https://www.youtube.com/watch?v=gzh3ANm6H6c
https://www.youtube.com/watch?v=gzh3ANm6H6c
https://www.youtube.com/watch?v=d5LehdEGyzw
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Krāsa Priekšmets 

Violeta  

Tumši zila  

Gaiši zila  

Zaļa  

Dzeltena  

Oranža  

Sarkana  
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Izmantojot katru vārda VARAVĪKSNE burtu kā pirmo skaņu vārdam izdomāt atbilstošu vārdu! 

(piem. V – varde, A-aka, R – robots utt.) 
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