
 

 

Uzdevumi 6 līdz 7 gadus veciem bērniem 

Dabaszinību joma Matemātikas joma Valodas joma 

 

Pastaigā pavēro, kādi 

pavasara ziedi aug 

apstādījumos un dārzos, 

īpašu uzmanību pievēršot 

pienenēm. 

Pavēro, kādas pārvērtības ar 

ziedu notiek vakarā , kāds 

ziediņš izskatīsies rīt, parīt. 

Pamēģini arī tu salasīt šo 

ziedu dažādās attīstības 

stadijās un piestiprināt pie 

lapas. 

 

Šodien kopā ar pieaugušo 

vari pagatavot matemātisko 

jogurta kēksu. 

 

Šo vienkāršo recepti atradīsi 

darba lapā. 

 

 

1.Lasi (vai klausies) pasaku un ievieto pareizās 

vietās izkritušos vārdus. 

2.Savieno darba lapā zilbes un veido vārdus. 

4.Sakārto burtiņus vietās! 

5.Mazākumtautību bērniem interesanti 

vingrinājumi atrodami te: 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/digitals-
macibu-materials-macibu-un-parbaudes-
uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-
skoleniem/ 
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Burti sajaukuši vietas. Sakārto tos pareizi! 

 

 

R B Ā U K N S 

       
 

 

R G U Ķ S I 
      

 

 

 

 

 



 

 

SAVIENO ZILBES UN VEIDO VĀRDUS! 

 

KĀ                           KĀNS 

KĀ                           TE 

BUR                         LIS 

BIE                          KI 

LO                           POSTS 

RE                           PELIS 

KARTU                  DĪSS 

                                                                                         

Ieliec izkritušos vārdus! 

Pupa, salms un ogle 

       Reiz pupa, __________un ogle devās pasaulē. 
Ceļodami tie nonākuši pie _______________. Bet kā nu 
tikt pāri? 

Salms tūlīt pārgūlās pār ______ un teica, lai nu ogle iet 
pāri. _______arī gāja, bet tikko uzkāpa uz salma, tā 
salms sāka degt un pārlūza uz pusēm. Ogle iekrita ūdenī 
un nočaukstēja vien. 
Pupa, krastmalā stāvēdama, tā smējās, ka pārplīsa viens 
gals. Par laimi garām gāja skroderis (šuvējs). _________ 
nu lūdza, lai viņu sašuj. Bet tā kā skroderim bija tikai 
melns___________, tad ar to arī pupas pušumu sašuva. 
No tā laika pupai vienā galā melna strīpiņa. 
 

Ogle    salms    upītes    upi    Pupa      diegs 

 



 

 

 

 

 

 

Pienenes zieda dažādas stadijas 

 

 

 



 

 

 

 



Matemātiskais jogurta kēkss.  

Gatavojam kopā ar bērniem! 

 

Šī recepte īpaši domāta bērniem, kuri jau prot skaitīt līdz trīs. Pieaugušiem atliks krāsns 

ieslēgšanas darbi. 

Nepieciešams: 

• 1 trauciņš bezpiedevu jogurta. 

• 2 trauciņi cukura. 

• 3 trauciņi milti. 

• 2 Olas. 

• 2 tējkarotes cepampulveris. 

Pagatavošana: 

Kamēr bērni gatavo mīklu, pieaugušie ieslēdz cepeškrāsni – 180 grādi. 

1. Bezpiedevu jogurtu ielej traukā, kur maisīs mīklu, trauciņu neizmet, bet izmanto par 

mērtrauku. 

2. Jogurtam pieliek 2 olas (ja izmanto apmēram 250 ml jogurta), sakuļ,  

3. Pieliek cukuru, samaisa, lai cukurs izšķīst,  

4. pieliek miltus un 2 tējkarotes cepampulvera. Visu kārtīgi sajauc. 

Mīklai var pielikt vaniļas cukuru vai rīvētu citrona miziņu. 

Uz plāts saliek papīra kēksa formiņas, katrā ielej mīklu tā, lai aizņem divas trešdaļas no 

formiņas, cep 20 – 25 minūtes, līdz kēksiņi gaiši brūni. 

Kad izcepti, mēģiniet izskaitīt – cik kēksiņu jums sanāca. 

 



 

Atrod bumbieru ēnu! 

 

 

 

 

 

 


