Verēmu pamatskolas pirmsskolas
vidējās, vecākās un sagatavošanas grupas
bērnu mācību projekts

Projekta vadītāji: Inga Ivanova
Ilze Kravale

Verēmi
2011.gada 31.oktobris-4.novembris

Projektu nedēļas „Mājdzīvnieki” darba plāns

Pirmdiena
Uzdevumi:
• Aplūkot un izpētīt grāmatas, attēlus un enciklopēdijas par mādzīvniekiem un
mājputniem;
• no smiltīm un lego klucīšiem veidot lauku sētas maketu;
• krāsot dzīvnieku attēlus, aplicēt reljefu aitiņu, izmantojot vates piciņas;
• mācīties rotaļdeju”Kur ta tu nu biji, āzīti, manu”;
• grāmatu izstādes izkārtošana.
Mērķi:
• Rosināt interesi par mājdzīvniekiem un to mazuļiem;
• saskatīt dzīvnieku raksturīgākāsārējās pazīmes;
• sniegt zināšanas par mājdzīvnieku uzturu, mājvietu un kopšanu;
• attīstīt prasmi analizēt, salīdzināt un saecināt;
• veicināt zinātkāri, radīt vēlēšanos darboties patstāvīgi;
• iemācīt rotaļdejas soļus un vārdus.

Grāmatu izstāde
1.

Foto mirkļi

Ceļam lauku sētu no smiltīm

un no lego klucīšiem.

5-6 gadīgo bērnu grupa krāsoja kumeliņus, aplicēja aitiņas.

2.

Otrdiena
Uzdevumi:
• Mācību pārgājiens uz lauku sētu;
• iepazīstināt ar mājlopu un mājputnu daudzveidību;
• iepazīstināt ar dzīvnieku mītni, ēdināšanu un kopšanu;
• iepazīstināt ar dzīvnieku mazuļiem;
• izveidot grāmatu izstādi par mājdzīvniekiem;
• iemācīties četrindi par mājdzīvniekiem vai mājputniem;
• darbošanās ar darba lapām.
Mērķi:
• Nostiprināt zināšanas par mājdzīvniekiem un to raksturīgākajām īpašībām;
• rosināt bērnus argumentēt savu viedokli;
• attīstīt vērošanas spējas,attīstīt pētnieciskās iemaņas;
• attīstīt prasmi klausīties;
• vingrināt atmiņu, mācoties tautasdziesmu no galvas;
• nostiprināt zināšanas par mājdzīvnieku mazuļiem.
• paplašināt vārdu krājumu ar mājdzīvnieku un to mazuļu nosaukumiem

3.

Ciemojāmies lauku sētā pie skolotājas Ināras Ratnieces

4.

Tautasdziesmas par mājlopiem un mājputniem
Kas tie tādi dziedātāji
Sētinā (i) sanākiši.
Vērsīts māva mū, mū, mū,
Kaķīts vilka ņau,ņau, ņau,
Zirdziņš zviedza,
Sunīts rēja,
Kazlēniņi līdzi blēja.
Gailīts staba galiņā
Ķiku riku riku rā.

Gailīts vistu mīļāk tur
Par visiem putniņiem:
Atrod graudu zemītē,
Sauc vistiņu dziedādams.

Ēd, gosniņa, dzer, gosniņa,
Pilnu savu vēderiņu,
Kad pārnāksi laidarā,
Pildi manu slauktuvīti.

Cūciņa ceļu tek,
Sivēntiņi ceļa malu,
Austiņas kustina,
Kājiņas čabina.

Kas grib baltas villainītes,
Ganiet aitas jāņu naktī:
Jāņu nakti zelta rasa,
Aitas baltas balināja.

5.

Trešdiena
Uzdevumi:
• Vingrināties veidot saistītu runu, sekojot līdzi zīmējumā norādītajam
virzienam;
• vingrināties atdarināt mājdzīvnieku balsis, precīzi artikulējot visas skaņas;
• aktivizēt runā mājdzīvniekiem raksturīgās skaņas, nostiprinot visu īso un garo
patskaņu izrunu;
• darboties ar darba lapām;
• izgatavot kolektīvo darbu „Aitiņa”(vidējā grupa);
• veidot rāmīšus attēliem (5-6 gadīgo bērnu grupa).
Mērķi:
• Attīstīt prasmi saklausīt pirmo skaņu(4 g.);
• attīstīt sadarbības prasmi strādājot grupā;
• nostiprināt prasmi darboties ar karsto līmi.

6.

Vidējās grupas bērnu kolektīvais darbs „Aitiņa”
(Skaidas, karstā līme)

Rāmīši attēliem 5-6 gadīgo bērnu darbi.
(kartona rāmītis, plastilīns un pupas)

7.

Ceturtdiena
Uzdevumi:
• Salasīt dabas materiālus maketa pagatavošanai;
• pagatavot lauku sētas maketu – kolektīvais darbs;
• atkārtot rotaļdeju;
• risināt krustvārdu mīklu;
Mērķi:
• Nostiprināt rotaļdejas kustības un vārdus;
• attīstīt sadarbības prasmi strādājot grupā;
• iemācīt saudzīgu attieksmi pret dabu.
• pilnveidot prasmi rakstīt ar drukas burtiem (5-6 g);

Lauku sētas makets

8.
Izstrādāja pirmsskola skolotāja Inga Ivanova

KRUSTVĀRDU MĪKLA- PARAUGS
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9.
Izstrādāja pirmsskola skolotāja Inga Ivanova

KRUSTVĀRDU MĪKLA - DARBA LAPA
5-6 GADĪGIEM BĒRNIEM

10.

Piektdiena
Verēmu pamatskolas pirmsskolas
skolotāju Ingas Ivanovas un Ilzes Kravales
izstrādātā un novadītā projekta prezentācijas konspekts
Dominante: daba.
Pakārtotie darbības veidi: runa, mūzika.
Mērķis: izziņas intereses veidošana par mājdzīvniekiem un putniem.
Uzdevumi:
1. Rosināt saskatīt atšķirību starp mājdzīvniekiem un meža zvēriem;
2. veidot bērnos saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi;
3. veicināt sadarbības prasmi;
4. vingrināties regulēt balss stiprumu un ātrumu;
5. aktivizēt vārdu krājumā vārdus, kas saistīti ar mājdzīvniekiem;
6. attīstīt spēju koncentrēties noteiktam uzdevumam;
7. nostiprināt atmiņu, domāšanu, skaitot tautasdziesmas;
8. pilnveidot ritma izjūtas, kustību improvizāciju.
Uzskates un izdales materiāli: rotaļu mājiņas ar uzrakstiem „mājlopi” un
„mājputni”, grāmatas ar mājputnu un mājlopu balsīm, mājputnu un mājdzīvnieku
attēli, roku lelle pīlēns, audio magnetafons, audio ieraksti.
Nodarbības gaita:
• rīta aplis, sasveicināšanās, pārrunas par laika apstākļiem, nedēļas darbu
apkopojums;
• kustību rotaļa „Ir jau visi mūsu bērni”;
• ciemos atnāk pīlēns, pastāstot, ka ir pazaudējis māmiņu, aicina doties ciemos
uz lauku sētu;

11.

• ar runas vingrinājumu „Jājam, jājam mēs ar zirgu uz to lauku sētiņu, soļiem,
soļiem, rikšiem, rikšiem, aulēkšiem, aulēkšiem” un atveidojot kustības,
dodamies uz lauku sētu. Nonākam pie mājiņas ar uzrakstu „Mājputni” ,
uzzinām, kas tur dzīvo *pēc balss ierakstiem, * pēc attēliem. Pīlēns atrada
savu māmiņu;
• bērni skaita tautasdziesmas par mājputniem;
• kustību rotaļa „Kur ta tu nu biji, gailīti, manu”;
• dodamies ar skaitāmpantu lauku sētā pie mājiņas „Mājklopi” uzzinām, kas
tur dzīvo *pēc balss ierakstiem, * pēc attēliem;
• bērni skaita tautasdziesmas par mājlopiem;
• kustību rotaļa „Āzītis”;
• aplī pārrunājam dažādus jautājumus- Ko uzzinājām un iemācījāmies lauku
sētā? Kāds labums cilvēkiem no mājlopiem? Kā mājlopi dzīvo un ko ēd? u.c.;
• klāt ir pusdienlaiks, laiks doties uz mājām, atvadās no pīlēna, visi skaitot
skaitāmpantu dodās prom.
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