Omīte ar mazmeitiņu gatavojas braukt uz pilsētu.
Ome prasa: “Mazmeitņ, vilksi kleitu ar stirniņām?”
Mazmeita atbild: “Nē! Ballītes kleitu.”
Ome jautā mazmeitai: “Kur ir sunītis?”
Mazmeita atbild: “Viņa ir verandā un ēd.”
Ome izbrīnīta: “Ko viņa ēd?”
Mazmeita priecīga: “Mammas botes.”
Omīte darina mazbērniem cālēnu, pienāk mazmeita, oma jautā: ‘“Mazmeitiņ, kas tas ir?”
Mazmeita saka: “Tas ir pingvīns!”
Oma saka: “Nē, tas ir dzeltenais cālēns.”
Mazmeitiņa priecīgi: “Abi vienādi - pingvīns un cālēns!”
Mazmeita saka: “Oma, baloni nosprāga.”
Oma jautā: “Kādi baloni?”
Mazmeita: “Tos man draudzene uzdāvināja. Šitie nesprāga, tos tētis nopūta.”
Mazmeita saka: “Oma, kad es izaugšu liela, spēlēšu citas spēles.”
Oma jautā: “Kādas spēles spēlēsi?”
Mazmeita: “Kuras brālēns spēlē.” Pēc brīža: “Oma, es jau esmu liela.”
Oma ar mazmeitu tīra zobus. Mazmeita saka: “Pietiks.”
Oma saka: “Vēl jātīra, citādāk būs zobgrauži.”
Mazmeita domīgi: “Man nepatīk zobgrauži.”
Oma tīra savus zobus, izņem zobu tiltiņu un arī to tīra.
Mazmeita prasa: “Kas tie tādi?”
Oma atbild: “Tie ir mani zobi, jo daži ir izrauti.”
Mazmeita izbrīnīta interesējas: “Tev bija zobgrauži?”
Vakarā mazmeita jautā omai: “Ko tu dari?”
Oma atbild: “Tīru zobu tiltiņu.”
Mazmeita iespurdzas: “Ha-ha, zobiem ir tilts.”
Garlaicība rada vēlmi sevi kaut kā nodarbināt. Meitai ļoti iepaticies gatavot ēst. Šoreiz gatavoja
maizīti mammai. Maizīte bija ar pastēti, tai pa virsu uzlikts jogurts, kellogs un burkāni. Vai bija
garšīgi? 😏 Bet bērns bija centies.
Mājas apstākļos, kur bērniem nav draugu ar, ko spēlēties, pašiem vien jādomā, ko darīt.
Reizēm brāļa čības uzrodas veļasmašīnā, taču māsa to nav darījusi.
Sākoties ārkārtas situācijai valstī, pastiprināti tika runāts par vīrusu. Arī ar bērniem par to
pārrunājām - Kāpēc šie ierobežojumi? Kāpēc nevar iet bērnudārzā?
Pēc tam lasījām grāmatu par gadalaikiem.
Prasu dēlam: “Kas par gadalaiku tagad?”
Viņš atbild: “Tagad ir vīruss.”
Filmējam meitai video par jēdzieniem - garš, īss, plats, šaurs. Viņa ļoti koncentrējas.
Mēra, salīdzina mantas un dabas materiālus. Meita aizdomājusies.
Jautāju viņai: “Kā sauc brāli?”
Meita atbild: “Gars (domāts - garš)”

Dēls priecīgs skrien pie mums, ieraudzījis, ka ir atlidojuši stārķi un sauc: “Gānītājputni ir
atlidojuši!”
Pārrunājām arī ar bērniem par nākotnes iecerēm. Dēls saka, ka kādreiz strādās džunģļos, jo
viņam ļoti patīk krokodili un čūskas. Meitai būs trīs bērni - viena meitiņa, divi puisīši. Dēlam pieci
bērni - trīs puisīši un divas meitenītes.
Zēns saka: “Es šodien gribētu nodarboties ar puzlēm, jo ar puzlēm darbojoties var kustināt
galvu, var iemācīties, kā sastellēt grūtās puzles.”
Bērns stāsta: “Bērnudārzā man patīk pastaigāties, jo tad var spēlēties. Ekskursijā… hmm, patīk,
jo tur mūs izklaidē. Pēdējo reizi atceros, kad bijām tur, kur ir graudiņi. Tur bija mašīnas, kas
darbojas ar graudiem. Deva čupenes tiem, kuri izdarīja kādu uzdevumu. Visiem obligāti tas
nebija, es negribēju čupeni 😊!”
Meitene cītīgi zīmēja olu čaumalām sejiņas. Mamma sāka filmēt un uzdot jautājumus.
Meita atbild: “Netraucē mani un nefilmē!”
Citu reizi sākot, filmēt, meita saka: “Pagaidi, man jāsabikšojas.”
Bija viena diena, ka meita mani nesauca par mammu, bet par skolotāju.
Skolotāja ir uzdevusi kārtējo mājas darbu.
Mamma saka, ka ir jānofilmē un jāaizsūta skolotājai.
Taču meita saka: “Piezvani skolotājai un pasaki, ka es esmu slinka un es to darbu nedarīšu!”
Tētis ar dēlu ir pie bitēm. Tētis rāda bišu mammu un saka: “Tā ir bišu karaliene.”
Dēls jautā: “Bet kur tētis - karalis?”
Tiek risināts teksta uzdevums - Māsai ir divas konfektes, brālim ir trīs konfektes. Cik konfektes
paliks brālim, ja viņš iedos māsai vienu konfekti?
Meitene atbild: “Trīs! Jo brālis nedalās!”
Gājām pastaigāties, lai aplūkotu dīķīti. Bija jautra pastaiga, nokļuvuši galā redzējām, ka dīķis,
šajā sausajā laikā, ir izžuvis. Apskatījām izaugušo labību, tad nolēmām doties atpakaļ, bet
meita, pilnīgā nopietnībā, piesitot kāju, jautāja: “Kur tad ir tas dīķītis?”
Bērnu valodiņa atraisa smaidu. Kādam - dzērves kūko, citam - gānītājputni ir atlidojuši...

