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Tautas dziesmas par putniem
Palūdz kādam mājiniekam palasīt tautasdziesmas. 

Klausies! Izpēti attēlus!

Dizi putni mazi putni(A.Graubina).pdf

(Prezentācijas pielikumā nosūtīta grāmata PDF formātā. 

Lūdzu, lejuplādēt un izmantot!)

Dizi putni mazi putni(A.Graubina).pdf


KĀ IZSKATĀS PUTNS?

IEPAZĪSTI!

GALVA
SPĀRNS

KĀJAS

ĶERMENIS

ASTE



PUTNAM IR…

DIVAS ACIS

KNĀBIS

UN

Tagad, kad tu zini, kā uzbūvēts putns, atrodi mājās kādu putna 

attēlu vai rotaļlietu un izstāsti mājiniekiem, kur, cik un kas putnam 

atrodas. 



Savvaļas putni dzīvo mežā, laukos un pie 

ūdenstilpnēm. Iepazīsti dažus no tiem!

Mēģini atkārtot to nosaukumus!

ZĪLĪTE
IRBE

GULBIS



Dabā putni barojas ar sēklām, augiem, kāpuriem un 

dažādiem kukaiņiem, lielākie – arī ar kurmjiem un pelēm.

https://www.youtube.com/watch?v=kfk5cQfHnZY&list=PL_ovPd9g0902aEjisSQ

dK5SF6C16D-hMU&index=3

Lūdzu, noskaties fragmentu!

https://www.youtube.com/watch?v=kfk5cQfHnZY&list=PL_ovPd9g0902aEjisSQdK5SF6C16D-hMU&index=3


ZĪLĪTE

https://www.youtube.com/watch?v=YSr0UrBONNU

https://www.youtube.com/watch?v=YSr0UrBONNU


Izgatavo putnu pats!

Izmantojot tualetes papīra rullīšu vidiņus, Tu vari pagatavot 

ne tikai vienu putnu, bet pat veselu ģimeni. Vari zīmēt vai aplicēt.

Izskaiti, cik putnu Tev sanāca!



Izgriez vai izplēs burtus no avīzes vai 

veca žurnāla un saliec vārdu PUTNS
pēc dotā parauga!

Atsūti foto, kā tev tas izdevās!

Pēc šāda parauga vari mēģināt salikt arī citus vārdus.



Putni dzīvo koku dobumos, vij ligzdas krūmos 

vai pļavās, kā arī iemājo cilvēku darinātās 

mājās – putnu būrīšos.
Mācies atkārtot vārdus: LIGZDA, BŪRĪTIS.



Radošais darbs.

Kā Tu iedomājies putna māju?

Uzzīmē vai izgatavo to no sev pieejamiem 

materiāliem! Ko tā atgādina – riņķi vai četrstūri?

Ligzdu vai būrīti var salikt no akmentiņiem, no salasītiem zariem, 

čiekuriem, izveidot no zeķēm vai šalles, no rotaļu klucīšiem vai 

kaut kā cita mājās pieejama.

Nofotografē un atsūti!



Bez savvaļas putniem ir arī mājputni. Par 

tiem rūpējas cilvēks. 

VISTAS PĪLES

https://www.youtube.com/watch?v=4TKdh0WoOdQ

Noskaties, lūdzu!

https://www.youtube.com/watch?v=4TKdh0WoOdQ


MĀJPUTNI

ZOSIS
TĪTARI



VISTAS DZĪVES CIKLS

https://www.youtube.com/watch?v=-QLI4N85OVU&feature=emb_rel_end

Tu jau zini, ka visi putni izšķiļas no olām. Noskaties, kā izšķiļas cālis!

https://www.youtube.com/watch?v=-QLI4N85OVU&feature=emb_rel_end


Cālis no dzijas

No dzijas un no kartona riņķīšiem iespējams pagatavot cāli. 

Pamēģini! Paraugam doti vairāki varianti. Ja cāli līmē, tad dzijas vietā

vari izmantot arī lēcas, šķeltos zirnīšus vai krāsainus

papīra gabaliņus.

Atsūti foto, kā tev izdevās?



Un tagad uzaicini mājiniekus uz jautru 

deju!

https://www.youtube.com/watch?v=8gRw_K1Q2A4

https://www.youtube.com/watch?v=8gRw_K1Q2A4


Platformu adreses, kurās Tu atradīsi 

interesantas tiešsaistes spēles:

http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6

https://bernistaba.lsm.lv/

https://lasamkoks.lv/tini/lat/speles/

Neuztraucies, ja mājās pēkšņi nedarbojas internets. 

Tu vari doties sētā un rakstīt ciparus un burtus arī smiltīs. Vai virtuvē miltu šķīvī. 

Varbūt Tev mājās ir krāsojamā grāmata?

Priecāšos, ja Tu darbosies tajā. 

http://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6
https://bernistaba.lsm.lv/
https://lasamkoks.lv/tini/lat/speles/


PALDIES TEV!

NEAIZMIRSTI PATEIKTIES ARĪ 

MĀJINIEKIEM, KURI TEV PALĪDZĒJA TIKT 

GALĀ AR UZDEVUMIEM!



ATĀ!


