
Nedēļas tēma - māja - mājas. 

 

Pirmdiena- es mājās. 

Otrdiena- kas dzīvo mājā? 

Trešdiena- mājas plāns. 

Ceturtdiena- māju veidi (kā dzīvo citur?) 

Piektdiena- māju sajūta. 

 

Pirmdiena- rīta aplis (var droši aicināt brāļus, māsas, vecākus, vecvecākus piebiedroties). 
Iesākam ar dziesmu: 

Šorīt agri celdamiesi 

Trīs vārdiņus vien’ sacīju.      2x 

Diev’s, Laimiņa, mīļā Māra    

Nāciet manim palīgāi.          2x 

Sākam ar kalendāru, noskaidrojam, kāds datums, mēnesis, diena, gadalaiks, gads. Var mēģināt 
uzrakstīt datumu, ja ir tāda vēlēšanās (skaitliski, piem. 23.) 

Padalāmies, kā jūtamies - esmu šodien…., jo…. (varbūt slikti gulēja, varbūt pilns enerģijas) tā 
mēs zināsim, ko varam piedāvāt turpmākajā dienas daļā, ja sagurums un mierīgs, lēnīgs 
garastāvoklis, tad lasīsim kopā, varbūt zīmēsim, krāsosim, parunāsimies par pavasari, par 
“dzīvi” "#$%, ja enerģijas pilns, jāpiedāvā kaut kas aktīvs, ķert, rāpties, lēkāt, līst, skriet utt.  

 

!!!Svarīgs noteikums - kad viens runā, pārējie klausās! (Piedāvāju arī kopīgi ar bērniem šo 
noteikumu vizualizēt un pielikt redzamā vietā). 

Ja par to vēl neesat runājuši, ir īstais laiks parunāt ar bērnu, kāpēc, ja šodien ir pirmdiena un 
visi ir veseli, bērns ir mājās… tas varētu būt arī kā atvērtais jautājums - paklausīties bērna 
versijas- 5piemēram. Tad sniegt informāciju par esošo situāciju. Var izmantot centra 
“Dardedze” piedāvāto variantu: http://www.centrsdardedze.lv/lv/jaunumi/atgadinajums-
vecakiem-covid-19-konteksta 

Āra laikā - vai var pamanīt, ka cilvēku uz ielām kļuvis mazāk. Kur visvairāk pulcējas cilvēki un 
cikos.  Kāpēc cilvēku uz ielām palicis mazāk – ja tā tiešām ir "#$%.  

 

Otrdiena- rīta aplis. Iesākam ar dziesmu. Var piedāvāt bērnam novadīt “kalendāra daļu”.  

Vispirms atceramies, ko darījām iepriekšējā dienā, trenējam pagātnes formu. Šodien turpinām 
runāt par māju - kas mājā dzīvo- izrunājam par visiem ģimenes locekļiem, kā sauc, cik veci; 
varam šo tēmu paplašināt un mēģināt atcerēties arī brālēnus un māsīcas, krustmātes utt.  



Skatoties kā tas attīstās, bet šīs dienas tēmas ietvaros, var apskatīt vecos foto albumus un 
iespējams atrast mammu 5 gadu vecumā, vēl var izmantot video zvanu un piezvanīt 
krustmātei, vecmammai, brālēnam u.tml.; var mēģināt kopīgi zīmēt ģimenes koku un iepazīt 
vai atcerēties radus - bērns var uzzīmēt koku, var mēģināt rakstīt vārdus utt. 

Var piedāvāt šādus uzdevumus: 

1.uzzīmē savu ģimeni - visus kopā - ko viņi dara. 

Uzmanīgi vērot, kuru zīmē pirmo, ko viņš dara, cik liels vai mazs ir cilvēks, kurš ir otrs, cik tuvu 
- tālu no iepriekšējā, ko dara, lūdziet, lai komentē zīmējot, tikai nedodiet padomus "#$% kad 
darbiņš pabeigts, var padomāt, kāpēc bērns uzzīmējis tieši tādu? Vai visi atrodas kopā, vai kāds 
atstatus, ar muguru, kāpēc bērns tā zīmējis… Šajā darbiņā ir atgriezeniskā saite Jums- te nav 
jājautā, kāpēc neuzzīmēji vēl brāli vai kāpēc tētis nav smaidīgs u.tml. te Jūs varat redzēt, kā 
bērns redz savu ģimeni uz doto brīdi. 

 2. līdzīgs uzdevums, bet tomēr niansēs savādāks - uzzīmē savu ģimeni - katru ģimenes locekli, 
un ko viņš dara. Pievēršam uzmanību, kuru pirmo zīmē, cik liels vai mazs attiecībā pret 
pārējiem, kur atrodas, ko dara utt.  

 

1.uzdevumā varat novērot, kā bērns uztver savu ģimeni kā vienu veselu, ko kopā dara, kādas 
emocijas, ar kuru ciešākas emocionālās attiecības utt. 

2.uzdevumā varat novērot, ko bērns ievērojis - ar ko katrs ģimenes loceklis nodarbojas, viņu 
savstarpējās attiecības, kur viņš redz sevi un tml. 

Svarīgi- šos uzdevumus nevajag dot vienu pēc otra, ir vajadzīga pauze.  

Trešdiena - rīta aplis, iesākam ar dziesmu, kalendāru. Varam mēģināt lasīt, kam vārda diena 
vai meklēt pazīstamos burtus (vārdos Māra un Mārīte visiem burtiem vajadzētu būt 
zināmiem"#$% ) 

Atsaucamies uz iepriekšējo dienu, ko darījām, ko runājām, ko atceramies. Turpinām par māju- 
mājas plānojums. Apskatāmies, kur esam šobrīd - kā šo istabu sauc, kādas vēl istabas ir Jūsu 
mājās, varam izstaigāt visas (arī aizvērtām acīm viens otru vadot un atkārtojot- uz priekšu, 
taisni, pa labi, pa kreisi utt.) un katrai atcerēties nosaukumu. Tad varam pārrunāt, kādas 
tipiskākās lietas atrodas tajā istabā un mazliet paprovocēt - piem. ja izlietne tiktu ienesta 
guļamistabā- tā joprojām būtu guļamistaba? Vai arī - ja ledusskapis tiktu novietots vannas 
istabā un tml. (šāda veida it kā muļķīgi jautājumi liek viņiem domāt, vērtēt, analizēt un sēt 
kritiskās domāšanas prasmi, tāpat mēs varam nonākt pie tā, ka varbūt tiešām kādam 
ledusskapis atrodas nevis virtuvē, bet koridorā vai viesistabā (jo viesistaba ir savienota ar 
virtuvi utt).  Ar to mēs pasakām, ka nekas nav viennozīmīgi, ka parasti ir šādi, bet mēdz būt 
izņēmumi.) 

Tad mēs varam mēģināt zīmēt mājas plānu - varam izmantot lineālu un zīmuli, lai ir iespēja 
dzēst. Sadalīt istabas (mēģināt zīmēt it kā “no augšas”). Var mēģināt rakstīt istabu 
nosaukumus, skaitīt, cik gara, cik plata ir katra istaba (piemēram, soļos, vai cm, m,), cik logu ir 
katrā istabā un cik logu kopā… Kas vairāk – logi vai istabas, logi vai durvis, vai katrai istabai ir 
durvis un tādā veidā attīstīt šo domu. 

Tā pat var kopā zīmēt māju no ārpuses - ja tā ir daudzdzīvokļu māja, pievērst uzmanību stāvu 
skaitam, puķu dobei. 



Āra laikā var pavērot citas mājas - kādas formas saskata, vai pēc ārpuses var atpazīt, kur ir 
virtuve, guļamistaba utt. Vai var atpazīt, kur dzīvo ģimene ar bērniem un pēc kā. 

Var likt no kociņiem, čiekuriem, akmeņiem māju, istabas un veidot stāstus. 

Ceturtdiena- iesākam ar dziesmu un kalendāru. Pārrunājam, ko darījām vakar. 

Šodien par dažādību - Latvijā ir gadalaiks ziema, tātad mājai vajadzīga krāsns, skurstenis, 
siltinātas sienas utt. Citviet pasaulē cilvēki pielāgojušies tam, kas viņiem ir apkārt, būvē 
piemērotas mājas no materiāliem, kas viņiem uz vietas ir pieejami (piem. akmeņi, niedres utt). 
Ir arī pavisam neparastas mājas, kādās izvēlējās dzīvot cilvēki (prezentācija). Svarīgi būtu 
atzīmēt, ka neparastas mājas ir tikai cilvēku radošuma rezultāts, ka arī Latvijā varētu būt 
Hobitu māja vai tml, lai bērniem nerodas asociācija, ka Šveicē visas mājas ir tikai klintīs… Var 
paturpināt tēmu, kas ir Hobits vai Flinstoni… 

Skatot prezentāciju, var likt klāt ģeogrāfiju, meklēt to vietu pasaules kartē, var mēģināt domāt, 
kā tādas mājas var uzbūvēt, kādas profesijas pārstāvji ar to nodarbojas, cik tas ir praktiski, ērti, 
dārgi, lēti, nepieciešami utt.  

Pēc tam piedāvājums pašam uzbūvēt savu pavisam neparasto māju: 

- var zīmēt, krāsot; 

- var griezt, līmēt un taisīt telpisku; 

- var izmantot kartona kastes, žurnālus utt.; 

- var lipināt no plastilīna vai māla, spraust iekšā zariņus, akmeņus; 

- var būvēt no krēsliem, segām, spilveniem utt. 

Āra laikā atkal pievēršam uzmanību mājām, vai visas vienādas? Kas kopīgs, kas atšķirīgs (var 
pat nostāties divām mājām pretī un meklēt kopīgo un tad atšķirīgo), runājam par krāsām, 
izmantotajiem materiāliem, skaitām logus, skursteņus, pakāpienus, meklējam formas 
(neapstājamies pie kvadrāta, taisnstūra, trijstūra un apļa, meklējam rombus, trapeces, ovālus 
un elipses, paralelogramus utt), lielumus- nebaidāmies lietot jēdzienus- platāka, augstāka, 
zemāka, lielāka, mazāka.  

Piektdiena- rīta aplis, dziesma, kalendārs, vakardienas notikumi. 

Šodien saruna par māju sajūtu - kas tas tāds ir, kā rodas, kas ir īpašs tieši manai mājai, kādā 
mājā ir patīkami dzīvot, kam jābūt mājā (iespējams, ģimenei, cilvēkiem, mājdzīvniekiem, 
siltumam, mīlestībai, īpašā smarža, pazīstams ēdiens, tīrība, kāds gaida utt). Te var padomāt, 
kas paspilgtina foršo sajūtu- būt mājās, varbūt vajag noslaucīt putekļus, lai būtu viss tīrs un 
kārtīgs, varbūt pārstādīt puķes, varbūt ietrausties klēpī un kādu mirkli nerunāt "#$% 

Piedāvāju kopā kaut ko sagatavot, lai rodas māju noskaņa, tā skaisti, ar uzklātu galdu, 
salvetēm, visiem kopā nosvinēt piektdienu!  

!!! Un atceramies, ka bērns no Jums mācās visu laiku, Jūsu reakcijas, Jūsu vārdus, Jūsu 
skatījumu uz notikumiem utt. Lai mums radošs, mīlestības pilns šis kopā būšanas laiks! 

 

 


