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Tēma Aktivitāte Rezultāts 

1. Pirmie pavasara ziedi. 

Īpašības vārdi, krāsas. 

Turpināt iepazīties ar 

savvaļas ziediem, kas paši 

pirmie uzzied mūsu Latvijā.  

Attēlu vērošana, stāstījums, 

klausīšanās, jauno dzirdēto 

sarežģīto vārdu atkārtošana. 

Nosauc attēlā redzamos 

pirmos pavasara augus. 

Nosauc krāsas, kādā ir augi. 

Atpazīst augus dzīvajā dabā. 

Nosauc maijpuķītes otro 

nosaukumu (parastā 

kreimene) 

2. Pavasara dārza ziedi. 

 

 

 

Atcerēties populārākus 

pavasara ziedus, kas aug 

dārzos un apstādījumos. 

 

Kustību pauze 

Attēlos parāda un nosauc 

tulpi, narcisi, krokusu, 
atraitnīti, prīmulu. 

3. Pasaka par pienenīti. Klausās literāro pasaku. Nosauc tos ziedus, kurus 

saklausīja pasakā. Atbild uz 

jautājumiem par sižetu. 

4. Vingrinājumi. Darbs ar ziedu attēlu 
kartītēm. 

Atbild uz jautājumiem pilniem 

teikumiem. Pasaka, vai augs 

ir savvaļas vai dārza. Nosauc 

ziedus, ka neaug dārzos un 

apstādījumos.Parāda attēlā 
nosaukto ziedu. 

Mācību darba plāns. Saturs. Sasniedzamie rezultāti 



4 TĒMAS  

1. Pirmie pavasara ziedi.  

 

2. Pasaka par pienenīti.  

 

3. Pavasara dārza ziedi. 

 

4. Trīs vingrinājumi. 
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1. Pirmie pavasara augi 
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M A I J P U Ķ Ī T E  U N  L A K S I S    

Tad, kad agrā pavasara ziedi mežos un pļavās jau noziedējuši, ziedēt sāk 

parastā kreimene jeb maijpuķīte. Tai ir divas vai trīs lielas lapas un 

vienpusējā ķekarā sakārtoti balti, smaržīgi, nokareni ziedi. Rudenī kreimenei 

nogatavojas sarkanas ogas. Laksis zied baltiem, smalkiem ziediem. Lakša 

ziedi sakārtoti čemuros. Laksis Latvijā ir aisargājams augs. 



1.Pirmie pavasara augi 
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G U N D E G A    

Gundegas ziediem ir spožas, dzeltenas vainaglapas. Ūdensgundegām ziedi ir 

balti. Vairums gundegu zied vasarā, tomēr dažas ir pavasara ziedaugi. Visas 

gundegas ir indīgi augi. No gundegas sulas uz ādas veidojas apdegumam 

līdzīgas tulznas.  



Pirmie pavasara augi 
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BEZDELĪGACTIŅA, GAIĻBIKSĪTE UN SERMULĪTE 

Bezdelīgactiņa aug purvainās pļavās. Tā priecē ar maigi violetajiem čemuros 

sakopotajiem ziediem. Bezdelīgactiņa ir aizsargājams augs. Gaiļbiksīte bieži 

sastopama sausās un vidēji mitrās pļavās. Zied dzelteniem ziediem un ir 

ārstnieciskais augs. No tā pagatavo tējas. Purva sermulīte ir ūdensaugs. Tā 

aug stāvošos un lēni tekošos ūdeņos. Zied baltiem ziediem. 



Pirmie pavasara augi 
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PURVA SKALBE UN PURVA CŪKAUSIS 

Purva skalbe ir augs ar lineārām, garām lapām. Ziedi ir krāšņī, tumši dzelteni. 

Purva cūkausim sīkie ziedi sakopoti vālītē, kurai pie pamata ir liela seglapa. 

Seglapas iekšpuse ir balta, bet ārpuse – zaļgana. Augļi ir spilgti sarkanas 

ogas.Gan cūkausis, gan skalbe aug purvainās vietās upju un ezeru krastos, 

dīķos un slapjos mežos. 



Pirmie pavasara augi 
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P I E N E N E S 

Ārstniecības pienene ir visiem pazīstams augs. Zied koši dzelteniem 

ziediem. Visas pienenes daļas satur baltu piensulu, kas ir grūti izmazgājama 

no drēbēm. No dzelteniem stobrziediem, kas atrodas zieda vidū, vēlāk 

veidojas augļi ar lidmatiniem. 
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1. Pirmie pavasara ziedi.  

 

2. Pasaka par pienenīti. 

 

3. Pavasara dārza ziedi.  

 

4. Trīs vingrinājumi. 
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2. Pasakas par ziediem 
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“PIENENĪTE” 
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1. Pirmie pavasara ziedi.  

 

2. Pasaka par pienenīti. 

 

3. Pavasara dārza ziedi.  

 

4. Trīs vingrinājumi. 
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Kustību pauze 
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3. Pavasara ziedi, kas aug  

dārzos un apstādījumos 
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Pavasara ziedi, kas aug dārzos un apstādījumos 
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Pavasara ziedi, kas aug dārzos un apstādījumos 
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Pavasara ziedi, kas aug dārzos un apstādījumos 
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Pavasara ziedi, kas aug dārzos un apstādījumos 
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Pavasara ziedi, kas aug dārzos un apstādījumos 
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Pavasara ziedi, kas aug dārzos un apstādījumos 
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1. Pirmie pavasara ziedi.  

 

2. Pasaka par pienenīti. 

 

3. Pavasara dārza ziedi.  

 

4. Trīs vingrinājumi. 
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Vingrinājums 1. 

“VAI TAS IR DĀRZA ZIEDS VAI 

SAVVAĻAS ZIEDS?” 
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Vai šis zieds aug savvaļā? 

Šis augs ir dārza vai savvaļas zieds? 
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Vai šis zieds aug dārzā? 

Šis augs ir savvaļas vai dārza zieds? 



26.03.2020 24 

Vai šis zieds aug dārzā? 

Šis augs ir savvaļas vai dārza zieds? 
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Vai šis zieds aug dārzā? 

Šis augs ir savvaļas vai dārza zieds? 
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Vai šis zieds aug savvaļā? 

Šis augs ir dārza vai savvaļas zieds? 
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Vai šis zieds aug dārzā? 

Šis augs ir savvaļas vai dārza zieds? 
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Vai šis zieds aug dārzā? 

Šis augs ir savvaļas vai dārza zieds? 
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Vingrinājums 2.  

“NOSAUC LIEKO” 



26.03.2020 30 

Nosauc, kuri no šiem attēlotajiem ziediem  

NEAUG dārzos un apstādījumos? 

Kā var nosaukt visus šos ziedus kopā?  
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Vingrinājums 3. 

“PARĀDI ZIEDU” 
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Parādi, lūdzu, sniegpulkstenīti. 
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Parādi, lūdzu, gaiļbiksīti. 
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Parādi, lūdzu, gundegu. 
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Parādi, lūdzu, krokusu. 
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Parādi, lūdzu, vijolīti. 
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1. Pirmie pavasara ziedi.  

 

2. Pasaka par pienenīti. 

 

3. Pavasara dārza ziedi.  

 

4. Trīs vingrinājumi. 
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Mājas darbs 
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Mājas darbs 

Radošs darbs:  

 

1. Uzzīmē, lūdzu, pats savu  ziedu ar akvareļu krāsām (atceries par fonu).  

      Vari zīmēt sev pazīstamu ziedu, bet vari arī izdomāt savu, neesošu 

ziedu, nosaukt  savu ziedu kādā īpašā, nedzirdētā vārdā.  

 

2. Kad zieds būs uzzīmēts, aplūko to. Vai tev tas patīk? Kā tu domā, ja tavs 

zieds spētu runāt, ko viņš tev pateiku? Kādu frāzi, padomu? 

      Vecakus lūdzu pierakstīt šo frāzi uz atsevišķas lapiņas un pielīmēt šo 

lapiņu visrū uz zīmējuma (kurā vietā tieši, to atrunājiet ar bērnu; 

iespējams, ka bērns negribēs nekādus papildus elemenetus savam 

daiļdarbam – tādā gadījumā līmējam lapiņu ar frāzi zīmējuma otrajā 

pusē. 

3. Nofotogrāfē savu darbu ar ziedu un atsūti, lūdzu, skolotajai, izmantojot 

Whatsapp lietotni.  
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PALDIES! 

Jūs esat malači! 



Izmantotie resursi: 

 M.Kusiņa “Pavasara ziedi”; 

 A.Sakse “Pasakas par ziediem”; 

 Lasāmkartītes “Puķes”. 
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