
Rēzeknes pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Namiņš”

Marts “Zaļumu mēnesis”
Dārziņš uz palodzes, Kā rodas ēnas? Pavasara laiks.
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Prioritāte: Veselības veicināšanas procesa organizēšana, kas balstīts uz veselības 
un fiziskās aktivitātes pratību. Digitālo pratību ieviešana mācību procesā.

Plānotie kvalitatīvi rezultāti: Pedagogi plāno mācību saturu iekļaujot tajā veselības 
un fiziskās aktivitātes jomu un digitālās pratības caurviju prasmes. Bērnu iesaiste 
projektā ,,Veselības Ābece” atbilstoši vecumposmam.                                                                          

 



vecākā grupa “Vāverīte”

Zaļumu mēnesis



Iestādījām salātlapas, gurķus, tomātus un pupas



Pēc pāris nedēļām bērni ar lineālu mērīja stādu 
garumu un piefiksēja to uz lapas, uzrakstot - 
stāda nosaukumu, garumu un datumu, kad tika 
mērīts.



 projekta «Sajūtu pasaule» ietvaros Izveidojām sensorās plaukstiņas.



Piedalījāmies Rēzeknes domes īstenotajā projektā «veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumu organizēšana rēzeknes pilsētā» nodarbībā «Uztura varavīksne»



Didaktiskā spēle «Kurā mājiņā dzīvo attēls?»

Uzdevums: 
Nepieciešams 
izvilkto attēlu 
ielikt 
atbilstošā 
burtiņa mājiņā.



Eksperiments ar sīpolu

Iestādījām sīpolu un 
ielikām tumšā vietā. 
Rezultātu skatīsimies 
pēc nedēļas.



Didaktiskā spēle «Ieknāģē pareizo burtiņu»
Uzdevums: Bērns skatās uz 
attēlu, nosauc, kas tur ir 
attēlots un ieknāģē uz attēlotā 
priekšmeta sākumburta.

Bērns atkārto burtus, gan arī 
nodarbina pirkstiņus. Attīsta 
vārdu krājumu.

Motivācija: Par 5 pareizi 
ieknāģētām  kartītēm bērns saņem 
uzlīmi. Bērniem, kuriem padodas 
labāk par 10 pareizi atbildētām 
kartītēm.



Pēc skolotāja norādījumiem zīmē augu
1. Zīmē stumbru
2. Saknes
3. Lapas
4. Ziedu
5. Augli

Tādējādi var pārbaudīt, kādas 
auga daļas bērns zina, kādas 
nē.

Pēctam pēc parauga pieraksta 
auga daļu nosaukumus.



No dabas materiāliem veido skaitļus, burtus. Pēctam 
nofotografē rezultātu



Didaktiskā spēle «Jautrie pirkstiņi»
Uzdevums: Skolotāja uzliek 
skaitli uz vienāds, bet 
bērns papildina ar 
saskaitāmajiem un 
atbilstošu skaitu 
dzīvnieciņu uz pirkstiņiem.

Bērni ļoti cītīgi izvēlas 
dzīvnieciņus un mācās 
saskaitīšanu un atņemšanu 
līdz 10.



Latviešu valoda 
Projekts “Mana dzejas 
grāmatiņa”. Bērni 
rakstīja un ilustrēja 
dzeju.

Ekskursija ar 
Saulītes grupu 
uz Festivāla 
parku. 
Lūkojāmies kā 
pavasaris 
iestājas.

Rotaļa “Pavasaris Saulīti brauc 
meklēt!” Skolotāja sauc dabas 
parādības un priekšmetus. Saulīte 
kustas pa telpu. Ja parādība atbilst 
pavasarim, bērni skrien klāt pie 
saulīte.  



Mūzika
Interaktīvā spēle “Iepazīstam 
mūzikas instrumentus” - no sākuma 
klausoties dažādus skaņdarbus, un 
pēc tam jau atpazīstot un atšķirot.

Bērni iepazīst ģitāru, dziedot kopā 
ar to un muzicējot ar dažādiem 
instrumentiem (bungas utt.)

Sagatavošanas grupai bija iespēja 
katram izmēģināt paspēlēt gan 
ģitāru, gan klavieres.


