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Decembrī, kad brīvlaikā gājām,

Mēs vēl nezinājām,

Ka janvārī tikties vairs nebūs lemts.

Trīs nedēļas vairāk mums brīvlaika tika

Ko tajās darīt bez draugiem - ideju nepietika.

Lūk, skolotāja nāk ar ziņu

Jāmācās būs ieslēgt Teamu.

“Ekrānā” tikties arī būs prieks

Apgūt Teamu tas ir nieks!

Mācāmies mēs savās mājās

Skolotāja vēro kā mums klājas.

Saskaitīt un atņemt varam

Bet kā reizināt un dalīt?

Pašu spēkiem jāmācās kā darīt.

Reizēm skolotāja rājas, esot slikti

Bērni pie patstāvības netiek likti,

Bērnu vietā cenšas knaši

Viņu vecāki un radi...

Mācoties bērni dienu un nakti

Tad, kad darbus veicot paši,

Konsultanti - mammas, tēti!

Tie ir bērna skolas darbi!

Ļaujiet bērnam, pats viņš spējīgs

Savus darbus paveikt aši.

Solīt sola – klātienē drīz nāksim

Skolas solā zināšanas gūsim.

Maskas, rokas, 2metri

Cieši kontakti būs liegti.

Pavārītei darba nava

Tikai pakas jāizdala.

Cerība saule siltāk kad spīdēs

Nākamais “vilnis” garām mums slīdēs.

Lai jau mājās mācāmies un darām

Tomēr draugus satikt gribam – tas būs mūsu LIELAIS prieks!



Attālināto mācību laikā bērni izpauduši savas 
radošās spējas, paši pētījuši, apguvuši, 
izmēģinājuši, veidojuši. Prieks par viņu 
radošumu un vēlmi darboties. Ir daudz viņu 
iesūtītie darbi. Visus gan nevaram parādīt, 
bet mazliet no visa kā, lai notiek!

Eksperimentēja – dienās būs zinātnieki un 
pētnieki!



Tika testētas lidmašīnas!



Priecājās baudot ziemu! Vislabākā 
atpūta ir pie dabas. Pastaigas svaigā 
gaisā apvienoja ar radošām nodarbēm. 
Un ko tik nevar izdomāt!



Ko tik nemācēja celt un veidot!



Kopīgi ar vecākiem 
baudījuši ziemas 
priekus, vērojuši 
ziemas dabas 
skaistumu un…



vērojuši ledus iešanu upēs!



Vēroto vēlāk atspoguļoja radošajos 
darbos – zīmējumos!



Ko gan mēs varētu iesākt ar savu glezniņu? Vai 
nevaram to ielikt jaukā pašgatavotā rāmītī un 
kādam uzdāvināt? Un dāvana gatava!



Daži mākslinieki figūras veido ledū,bērni
gan pagaidām vēl tikai no plastilīna.



Dienās bērnu kļūšot par slaveniem 
fotogrāfiem, kas iemūžina vēsturiskus 

faktus, interesantus kadrus un veido skaistas
foto kolāžas.



Jāparūpējas arī par 
mūsu spārnotajiem 
draugiem.



Kaut gan aiz loga vēl vērojama ziema, 
domas par pavasari sāk virmot gaisā.



Pavasaris ienāk 
gan mūsu mājās, 
gan sirdīs, gan 
dzejā



Pavasari var gaidīt arī gleznojot. Ar otām, ar 
pirkstiem un plaukstām, taisām arī nospiedumus ar 

dažādiem materiāliem, piemēram, švammi, 
izlietotu tualetes papīra rullīti, kamoliņu, saburzītu 

papīra lapu, - jebko, kas ir mājās vai apkārtnē.



Neaizmirsīsim, ka 
pavasaris līdz sev nes 
arī pulksteņa maiņu.



Gleznoja pilna auguma pašportretus.



Laiks arī 
parotaļāties ar 
savām 
izgatavotajām 
rotaļlietām.



Izrotāja savu māju un ienesa siltumu tajā!



Šajā laikā gribas svinēt arī 
svētkus. Kad tuvojas 
svētki, uzposties gribas 
visiem – gan lieliem, gan 
maziem. Iepazīstas ar 
dažādiem apģērbu 
veidiem, to pielietojumu, 
kā arī valkāšanas kultūru. 
Lai darbs būtu 
interesantāks, ietērpa arī 
savus siluetus izvēlētajos 
tērpos.



Kā jau svētkos pieklājas gatavoja veselīgu maltīti. Piegāja radoši un gatavoja dažādus 
ēdienus. Rakstīja un noformēja ēdiena receptes, lai varētu ieteikt arī citiem.





Iesakām 
citiem 
“Vērts 
izlasīt!”



Ko bērni domā par 
mācīšanos!
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