
1.06.2020.  

 Mācies krāsas. Izkrāso plaukstiņas ar guašas krāsām un atstāj nospiedumus uz 

lielas lapas. Izspriediet kopā ar vecākiem kādās krāsās ir plaukstiņas. 

 

 Lomu spēle par galda kultūru. Tā ir jāapvieno ar vienu no ēdienreizēm. Kāda 

ēdienreizē kopā ar bērniem apskatiet galda piederumus nosaucot tos. Vecāks 

rāda galda piederumus un nosauc tos. Bērnam būtu jānorāda uz sava galda 

esošais tas pats piederums. 

2.06.2020.    

 Ja tev ir vecs telefons, kuru neizmantojat, vai rotaļu tālrunis, varii izlikties ka 

sarunājaties viens ar otru kopā ar vecākiem un veidojiet dažādas skaņas. Varat 

izveidot telefonus no konservu buņdžām. Šī spēle būs jautra un attīstīs bērna 

valodu, jo bērni mēģinās atdarināt dzirdētās skaņas. 

 

 Skaitiet sava bērna roku un kāju pirkstus, vai pievarēto pakāpienu skaitu, vai 

skaitiet rotaļlietas, tās liekot grozā. Bērniem nebūt nav jāmāk skaitīt pašiem, 

bet tādā veidā viņi mācās kas ir skaitļi un valodu. 

 

 

 

 

 



3.06.2020. 

 Sataisiet mājās paštaisītu puzli. Lieciet to kopā uz izrunājiet to, ko redzat tajā. 

Var nelīmēt bildi uz kociņiem, var vienkārši sagriezt zīmējumus. 

 

 Didaktiskā spēle “sals” Mamma vai tētis ir sals, bet bērns ir kāds iedomāts 

meža dzīvnieks. Bērns pārvietojas pa telpu atveidojot sava meža dzīvnieka 

kustības, bet sals kādā brīdī iekliedzas -sasalsti- pēc šīs frāzes bērnam būtu 

jāsastingst.  Sals mēģina sasmīdināt bērnu, ja tas izdodas, tad bērns stājas sala 

vietā. 

 

4.06.2020. 

 Valodas attīstīšanai padarbojieties ar diegiem. Aptiniet ar tiem mājās 

atrodamos priekšmetus. 

 

 Rotaļa diena un nakts: kad vecāks pasaka vārdu -diena- visi bērni kustās soļo, 

dejo un pārvietojas pa telpu, bet kad vecāks pasaka -nakts- visi sastingst, 

saritinās kā kamolīši un izliekas guļam. Vecāks iet garām un vēro vai bērns 

pakustēsies. 

 

 

 



5.06.2020. 

 Akmens, šķēres, papīrīts, vispirms bērni iemācās šo vārdu nozīmi, (akmens 

dūrīte, šķēres, rādītājpirksts un vidējais pirksts izplesti, papīrīts ir izplesta 

plauksta) iemācās kustības un tad mācās spēlēt šo spēli. (Dūrīte uzveic šķēres, 

šķēres uzveic papīru un papīrs uzveic akmeni) 

 

 Kopā ar bērnu pārrunājiet kā kustas gailis, vista un cālīši. Kādas ir viņu 

dziesmas, jeb kādas skaņas tie izdveš. Tad vecāks pastāsta kāds būs katra 

dzīvnieka vārds, jeb nosaukums. Izdzirdot to, bērnam ir jāatveido konkrētā 

putna kustības un skaņas. 

 


