
Bērna vārds:

ABC Skaitīšanas aktivitāšu nedēļa – Bērniem no 5 līdz 6 gadu vecumam

Sarunas par laiku ikdienas aktivitāšu laikā palīdz bērnam attīstīt lasīšanas un skaitīšanas prasmes

  Vārdi, kas ir saistīti ar laiku: rīts/vakars, diena/nakts, brokastu laiks, pusdienlaiks, vakariņu laiks, gulētiešanas laiks, agrs/vēls, nedēļas dienas,
 vakar/šodien/rīt, drīz/vēl nē, gadalaiki, brīvdienas

Docklands Early 

 
Early Learning Initiative 

National College of Ireland Numeracy Project 

Vai vari uzzīmēt, 
ko šorīt ēdi brokastīs?

Vai vari uzzīmēt, 
ko šodien ēdi pusdienās?

Vai vari uzzīmēt, 
ko šodien ēdi vakariņās?

Vai vari uzzīmēt kādu 
našķi, ko dažreiz mēdz 
ēst pirms gulētiešanas?

Vai vari pateikt, 
cik ir pulkstenis?

Pastāsti par to, ko Tu dari, 
kad ģērbies no rīta.

Pastāsti par to, ko Tu parasti 
dari, kad pēcpusdienā atnāc 
mājās no skolas.

Pastāsti par to, ko parasti 
dari vakarā pēc vakariņu 
paēšanas.

Pastāsti par savu mīļāko 
grāmatu, ko lasīt pirms 
gulētiešanas.

Vai vari pateikt, 
cik ir pulkstenis

Vai vari pateikt, 
cik ir pulkstenis?

Vai vari pateikt, 
cik ir pulkstenis?

      Pirmdiena                             Otrdiena                                Trešdiena                          Ceturtdiena                                   Piektdiena     

Vai zinājāt, ka Jūsu vietējā 
bibliotēka arī piedalās 
Skaitīšanas nedēļā?

Kāpēc gan neaizvest bērnu ciemos 
uz bibliotēku un neapskatīt skaitīšanas 
stūrīti? Tas ir pilns ar grāmatām un 
aktivitātēm, kas koncentrējas tieši 
uz laika tematiku, ko Jūs un Jūsu 
bērns varat lasīt kopā. Jums tuvākās 
bibliotēkas ir: Centrālā bibliotēka 
(ILAC centrs), Charleville Mall, 
Ringsend, Pearse Street un Marino 
bibliotēka.

Bibliotēkas 
apmeklējums



ABC Skaitīšanas aktivitāšu nedēļa – Bērniem no 5 līdz 6 gadu vecumam
Šonedēļ katru dienu izmēģiniet kādu aktivitāti un dziesmu kopā ar bērniem – dziediet, spēlējieties un runājiet ar savu bērnu par laiku 

un palīdziet viņam apgūt šos svarīgos pamata rēķināšanas jēdzienus.

 Pirmdiena                             Otrdiena                           Trešdiena                                Ceturdiena                           Rotaļu laiks      

Gadalaiki                                   Pulksteņi                            Nedēļas dienas                                 Gulētiešanas laiks                               Rotaļu laiks 

Hikorī-dikorī-dok, (ar “Zvaigznīt, zvaigznīt, 
tu, kas spīdi” / “Twinkle, 
twinkle, Little Star” melodiju)

Mazais Villijs Vinkijs
Cauri pilsētai skrej

Laiks tējas ballītei!

Pelīte pulkstenī augšā skrēja.

Pulkstenis sita viens,
Un pelīte lejā nu skrēja,

Hikorī-dikorī-dok.

“Svētdiena, pirmdiena, otrdiena vēl.
Trešdiena, ceturtdiena tikai Tev.
Piektdiena, sestdiena – tas ir viss”

Nosaucam vēl reizi dienas šīs!

Augšā un lejā pa kāpnēm
Savā naktskreklā tas steidz

Pie logiem klauvē tas
Un cauri slēģiem sauc:

"Vai visi bērni nu ir gultās?
Pulkstens astoņi ir jau!"

Izrotājiet savu galdu ar bērnu 
mīļākajām mīkstajām rotaļlietām, 
kā arī krāsainām krūzēm, 
apakštasītēm un tējkannām. 
Bērni var uzrakstīt un izkrāsot 
ielūgumus, ko izsūtīt citiem.

Uz galda varat likt, piemēram, 
sviestmaizes, rīsu maizītes, 
bulciņas un krekerus, savukārt 
“tēja” var būt arī sula, ūdens, 
limonāde, piens utt.

Varat spēlēt tādas spēles kā 
"padodiet tālāk tējas krūzi", 
pārģērbšanās stafetes un cukura 
kubiņu kraušana tornī.

Pavasaris ir lietains,
puķains un lapains

Rudens ir slidens,
mitrs, dzestrs.

Ziema ir vējaina,
šķaudoša, ledaina

Vasara ir smaržīga,
ražīga, garšīga


