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Kā nesaindēt ziemas brīvlaika prieku un ļaut bērnam atpūsties pa īstam
Cālis.lv
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73,95 €* / 100 ml

Lavendel

Mehr Info

73,95 €

Foto: Shutterstock

Ziemassvētki jau klāt, svinības un visu bērnu ilgi gaidītais skolas brīvlaiks. Protams,
ka neviens no vecākiem negrib, lai ilgstošs pārtraukums ietekmētu sekmes mācībās,
lai iegūtās zināšanas aizmirstos, bet, atgriežoties skolā, nāktos visu atkārtot no
sākuma un ilgi "iešūpoties".
Lasi vēl

Šajos labajos nodomos vecāki piemirst vienu
dzīves atziņu: "Labi strādā tas, kas labi atpūšas",

Dodiet bērniem grāmatas, un
viņi lasīs. 'Cālis' viesojas LNB
Bērnu literatūras centrā

-20%

uzskata Alīna Malošika – Ekziperī Starptautiskās
skolas logopēde, apmācību problēmu
speciāliste, kursu par intelektuālo spēju un
smadzeņu kognitīvo funkciju attīstību un

Viens pats mājās. Kā izvērtēt,
vai atvase tam ir gatava

73,95 €* / 100 ml

neiropsiholoģiju autore, IQ jomas speciāliste.

93,00 €

2,95 €

Ļaujiet bērniem brīvlaikā atpūsties ne tikai ﬁziski
(un tas ir svarīgi!), bet arī atbrīvot galvas no
sajūtas par tumšo, draudīgo mākoņu

Skolēnu brīvlaiks: kā panākt,
lai bērna degungals nav
ieurbies ekrānos

savilkšanos virs tām mājasdarbu izskatā.

"Saindētais" brīvības prieks
Ziemas brīvlaiks – pirmkārt, ir rezultātu apkopojums un savdabīgs atskaites punkts.
Pāreja no vecā uz jauno. Bērns ir pietiekami pastrādājis pirmajā mācību gada
pusgadā. Bijuši panākumi grūtības, prieks un sarūgtinājums... Viss, kā visiem. Pēdējie
"uzrāvieni" ir paveikti, "astes" nodotas, un ilgi gaidītās atzīmes jau saliktas liecībās...
Var uzelpot... Uzelpot un pielikt punktu šim etapam, lai uzsāktu skolas dzīvi no tīras
lapas, ar jauniem uzskatiem, jauniem secinājumiem un risinājumiem, ar jaunām
emocijām, bet galvenais – ar vēlmi sākt visu no no sākuma. Un tas ir ļoti svarīgi!
Bet te pēkšņi bērns saņem mājasdarbu
brīvdienām! Kaut arī nenozīmīgu, varbūt vieglu,
bet tomēr - uzdevumu! Un te parādās vārds
"vajag". Šis brīdis – starp galapunktu un jaunu
sākumu – pazūd, izgaist nebūtībā. Skola šogad
it kā ir beigusies, tu esi brīvs, tu esi to pelnījis,

It's Easy Black Liner

bet lūk, šis uzdevums pastāvīgi atgādina par to.

Mehr Info

2,95 €

Iedomājieties, ka esat devušies ilgi gaidītā
atvaļinājumā. Jūs gribat ne tikai izgulēties, bet
arī aizmirst par darba pienākumiem uz visu
atvaļinājuma laiku, un atgriezties darbā ar "svaigu" galvu, bet te pēkšņi priekšnieks
liek jums atpūtas laikā uzrakstīt atskaiti. Un, neskatoties uz to, ka tās uzrakstīšana
aizņems pavisam nedaudz laika, jūs vienalga būsiet neapmierināti par savām
likumīgajām tiesībām uz atpūtu. Visa atvaļinājuma garumā jūs domāsiet par šo
atskaiti. Jūs, protams, esat izgulējušies, bet ne atpūtušies, jo ar domām bijāt darbā. Ar
bērniem ir tāpat. Dodiet viņiem iespēju atpūtināt domas, mudina speciāliste!

Brīvlaiks – laiks ģimenei
Bet kas gan patiešām būs noderīgs bērnam brīvlaikā? Protams, visiem kopā
pavadītais laiks. Veltiet šo laiku kopīgiem svētku sagatavošanās darbiem.
Sagatavojiet kopā dāvanas tuvajiem. Labāk, ja jūs tās pagatavosiet savām rokām.
Izrotājiet kopā māju, izcepiet cepumus, izpušķojiet egli. Lasiet ziemas pasakas vai
stāstus. Noskatieties kopīgi labās, jaukās Ziemassvētku ﬁlmas. Izdariet to, ko jau
ilgāku laiku bijāt atlikuši.
Runājiet par visdažādākajām tēmām un spēlējiet spēles, ejiet rotaļās. Pārvērtiet šīs
dienas par īstu ziemas pasaku savam bērnam! Tas būs patiesi noderīgi un vērtīgi gan
viņam, gan jums. Tas ir labākais, ko var saņemt bērns ziemas brīvlaikā. Bez steigas un
satraukuma. Un galvenais – bez mājasdarba!
Iepērcies izdevīgi visai ģimenei portālā
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Skola

JAUNĀKAIS

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas
ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

LASĪTĀKAIS

BKUS ķirurgi veikuši Latvijai
unikālu operāciju ciklu bērniem
ar iedzimtām plaušu
patoloģijām
Sniegs bezmaksas juridiskās
konsultācijas par vecāku un
bērnu saskarsmes tiesībām

Komentēšana ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem

IENĀKT

Sezonas produkts – priežu
pumpuri: kā ievākt un izmantot
veselīga sīrupa pagatavošanai

Lasīt komentārus

 632

Dumjākais no gudrajiem? Ko
slikta atzīme nodara skolēnam
No sirds adītas zeķītes –
Dzemdību nama zīdainīšu un
vecāku iepriecināšanai
Darbu nedeva, rakstīju grāmatu.
Jeļena par dzīvi pēc bērna
kopšanas atvaļinājuma

REDAKTORA IZVĒLE

Vairāk






Foto: Harijs Poters,
sniegavīrs Olafs un
Salātlapiņa – katra
grūtniecības nedēļa cita
varoņa tēlā

11 vērtīgi padomi, lai
kašķus ar stūrgalvīgu
bērnu vērstu kompromisā

Jaunumi

Padomi

Zobi no tēta, prāts –
mammas? Greizie uzskati
par pārdzimtajām
īpašībām

Receptes

Sastāvdaļas

Konservēšana

Meklēt



Foto: Rīdzinieki un pilsētas
viesi svin Masļeņicu,
mielojoties ar pankūkām (27)

No skābputras līdz apzeltītam
lasim: ko Latvijā ēda un dzēra
viduslaikos

Kartupeļu un biezpiena sacepums ar
šķiņķi un sīpoliem

Sezonas produkts – priežu pumpuri: kā
ievākt un izmantot veselīga sīrupa
pagatavošanai  632

Figūrai draudzīgais aknu
un ķirbju suflē

Avokado krēmi, smēriņi
un mērces: 14 receptes,
kas liks aizmirst par
majonēzi  3299

Zvēru dzīve

Kaķis

Suns

Mērce ar marinētām
sēnēm un kausēto sieru
 296

Citi zvēri

Draugs meklē mājas

Saimnieku skola



Atjaunots dzīvnieku audzētāju
reģistrs; aicina iegādāties
mīluļus no reģistrētām
organizācijām

Visi ir pelnījuši mīlestību. Četri
suņuki gaida savu īsto
saimnieku  656

Pingvīnu izdotajām skaņām ir līdzība ar
cilvēku valodu, atklāj pētījums (19)

Video: Viļakas novadā manīts reti
sastopamais alnis albīns (4)  371



Lai pasargātu Rīgas
apstādījumus, Uzvaras
parkā ierīkotas čurāšanas
vietas suņiem

Turpmāk veterinārārsti
ziņos, ja saimnieki
mājdzīvniekam savlaicīgi
nenodrošinās medicīnisko
palīdzību (17)  470

Personība

Attiecības

42 tonnas dārzeņu un 13
tūkstoši olu: cik daudz
pērn apēda Rīgas zoo
iemītnieki (1)

Skaistums & Stils

Viņas Veselība

Mājas

Vairāk

Īstā meklējumos. Kā zināt, ka
pienācis laiks mīt citu karjeras
ceļu

Mēness meitene, kuplas formas
vai šmaugs viduklis: skaistuma
standartu vēsture

Marta modes salikumi: 31 tērpu ideja
katrai mēneša dienai

Gribi iepazīties internetā? Pieredzes
stāsti un populārās tikšanās vietas (4)

Atšķirīgs libido vai
satraukums par
sniegumu: mīlēšanās
kaitnieki un kā no tiem
atbrīvoties (3)

Ikdienišķa, bet derdzīga
uzvedība, kas apkārtējos
rada aizkaitinājumu (1)

Mājas ar stāstu

Interjers

Remonts

Trenē pārliecību, bet
neuzaudzē iedomību.
Eksperte par drosmi runāt
un būt pašam

Padomi

Aktuāli

Dārzs

Pret straumi



Māju nevar celt mūžīgi –
iekļaujies astoņos gados vai
maksā lielāku nodokli

Veco pērļu mednieks. Ciemos
pie mākslinieka Toma Miljusa

Radošas idejas, kā mājās izmantot
pannas, kēksiņu formas un cepamo plāti

10 tīrīšanas darbiem vajadzīgas lietas,
kurām jābūt katrā mājā

 211



Pirms un pēc: trīs mājokļi
Latvijā, kas piedzīvojuši
neticamas pārvērtības

Mākslinieciska pērle aiz
'hruščovkas' fasādes:
omulīgs dzīvoklis Olainē

Dārzi Latvijā un pasaulē

Pagalms



Remonts bērnības
dzīvoklī: ar rūpību izlolots
mājoklis Ādažos

Kalendārs

Aktuāli

Telpaugi

Māja



VIENS NO MUMS

Pašiem sava ķiploku pasaule.
Ciemos pie Zeiliņu ģimenes
Olaines novadā

Pēdējais laiks sēt papriku!
Sēšanas gudrības un
audzēšanas padomi



Skaistā dārza rota – mandeļkoks. Ko der
zināt par tā audzēšanu

Izstādei Rīgā meklē
novītušus un 'mirušus'
telpaugus  2454

Foto: Zantes kultūras namā bagātīgi ražo
17 gadus vecs citronkoks  1161

Koši zaļā rota ar lāsīti
viducī – rasaskrēsliņi.
Idejas augu izcelšanai
dārzā  180

REKLĀMA

PAR MUMS
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Gladiolu sīpoliem februārī
jau asni: kā rīkoties  109
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