
Mācību materiāli 3 līdz 4 gadus veciem bērniem 
 

Valodu mācību joma Matemātikas mācību joma Dabaszinātņu mācību joma 

 Atrodi attēlam atbisltošu ēnu. Nosauc 

priekšmetus un pastāsti, ko ar tiem dara. 

 

 Runas rotaļa ‘”Zaķa burkāns” 

 Bērns kopā ar vecākiem skandē tekstu un 

papildina to ar kustībām. 

Rotaļas gaita: Bērns sēž, rokas uzlicis uz 

ceļiem. Vecāks skandē: 

Zaķis nesa zaķēniem: (ritmiski piesitieni pa 

ceļgaliem) 

Maisā gardus burkānus: 

Paklūp zaķis, saplīst maiss, (piesit abas 

plaukstas pa grīdu, tad sasit plaukstas) 

 Aplūko ģeometriskās figūras un nosauc tās. 

Ar ko tās atšķiras? Izgriez ģeometriskās 

figūras un ielīmē tās atbilstošajos 

taruciņos. 

 Nosauc attēlā redzamās krāsas un 

ģeometriskās figūras. Papildini zīmējumu 

ar attiecīgās krāsas figurām. 

 

 Paņem tukšu kartona olu iepakojumu un 

dažādās krāsās izkrāso padziļinājumus tajā. 

 

 

 

 

  

 

 

   Pastaigas laikā kopā ar vecākiem centies atrast 

dažādus dabas materiālus atbilstošās krāsās un 

ievieto trauciņā.  

Ieteikums: Pārrunā ar vecākiem uzdevuma 

izpildes gaitu: 

Kuras krāsas dabas materiālu bija visvieglāk 

atrast, kuru- visgrūtāk? 

Kādas krāsas dabā vēl var novērot? 

Jo vairāk iepakojumā būs iespējams izmantot 

krāsas, jo dažādākus dabas materiālus būs iespēja 

sameklēt. 

 

 Salasi pastaigas laikā dabas materiālus 

(akmentiņus, kastaņus, čiekurus, zīles, 

nobirušas koku lapas) un centies izveidot 

dabas materiālu mandalu pēc shēmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ripo projām nesamais. (“kamoliņu’ tīšanas 

kustības) 

Ai, ai, ai, kā tad tā? (pie “ai, ai, ai” pieliek 

plaukstas pie vaigiem, šūpo galvu) 

Ko nu grauzīs vakarā? (izpleš abas rokas, 

paceļ plecus). 

Kopīgi tiek pārrunāts , Kas nesa? Ko nesa? 

Kam nesa? Kas notika? Kāpēc zaķis teica 

ai,ai, ai ?!? Uzdodot šādus jautājumus, 

veicinām bērn iesaistīties dialogā, izteikt 

savas domas. 

 

 Rokas sagatavošana rakstīšanai. Pārvelc pa 

raustīto līniju. 

 

 

 

 Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājas ieteikumi 

 

“Ar gailīti Rīgā braucu”. Nepieciešami tukši 

trauciņi ar viegli aizveramu vāku un zirņi, skaņas 

ieraksts ar latviešu tautas dziesmu “Ar gailīti Rīgā 

braucu”.  

Vecāks kopā ar bērnu veic skaņu eksperimentu-  

trauciņā ieliekt vienu zirni un paklausās kā tas 

skan. Tad trauciņā ieliek otru zirni un trešo zirni, 

un paklausās kā tie skan. Skaņu eksperimentu var 

droši turpināt, piemēram, zirņus nomainot uz 

kastaņiem, vai mainot dažādus trauciņus, un 

pārrunājot kā mainās skanējums.  

Klausieties latviešu tautas dziesmu “Ar gailīti Rīgā 

braucu” un spēlējiet trauciņu, kurā iekšā ir trīs 

zirņi. 

Dziesmas noslēgumā izņemiet vienu zirni un 

turpiniet dziedāt melodiju kā ierakstā, tikai mainiet 

minēto zirņu skaitu no trīs uz divi. Izņemiet vienu 

zirni un jautājiet bērnam – “cik palika ?”. 

Dziediet melodiju kā ierakstā, tikai mainiet minēto 

zirņu skaitu no diviem uz vienu zirni. Dziediet 

dziesmu un spēlējiet trauciņu, kurā iekšā tikai 

viens zirnis. 

https://ej.uz/od7u 

 

Ieteikums: Mandalu sāc veidot virzienā no centra 

uz ārpusi. Vari izdomāt arī savu mandalas formu 

un shēmu. Ja mandalas veido vairāki ģimenes 

locekļi, tad noslēgumā var veidot izstādi un 

pārrunāt par izmantotajiem materiāliem. 

 

 

 

 



 

IZGRIEZ   ĢEOMETRISKĀS FIGŪRAS UN IELĪMĒ ATBILSTOŠOS TRAUCIŅOS



PAPILDINI ZĪMĒJUMU AR ATTIECĪGĀS KRĀSAS FIGŪR



VINGRINI ROKU UN PĀRVELC PA LĪNIJĀM  



SAVIENO ATTĒLUS AR ATBILSTOŠU ĒNU 


