
18.05.2020.  

• Palūdz vecākiem uz galda uzlikt daudzus dažādus priekšmetus, kuri atrodas 

mājās. Rotaļas noteikumi ir šādi: vecākiem ir jāsauc priekšmets latviešu 

valodā, bet bērnam jānovieto tas no galda uz grīdas, kad visi priekšmeti ir 

salikti uz grīdas, tādā pašā veidā tos var salikt atpakaļ uz galda.  

 

• Ģimenes atkārtošana. Uz baltas lapas apvelc savu, mammas, vai tēta 

plaukstu, un katram pirkstiņam uzzīmē seju. Tav jāuzzīmē, mammas seja, tēta 

seja, brāļa seja, māsas seja un kaķa purniņš. 

 

 

19.05.2020.    

• Pastaigas laikā ārā, jāapskata visus atrodamos transporta līdzekļus. Jāmēģina 

atpazīt un iemācīties atšķirt automašīnas, divriteņus, motociklus, autobusus. 

 

 

• Ar avīzes, diega, otas un krāsu palīdzību izveido ābolus,kartupeļus, apelsīnus 

un citus apaļus augļus un dārzeņus. Iegaumē to nosaukumus. 

Darba gaita: 



Saburzi avīžpapīru, nostiprina to notinot ar diegu,  krāso ar krāsām, tad atstāj lai 

izžūst. 

 

20.05.2020. 

• Šo rotaļu ieteicams spēlēt vietā, kur ir daudz koku, vecāki skaita līdz 10 , bet 

bērni slēpjas aiz kokiem, un kad tiek saskaitīts līdz 10 vecāki meklē bērnu. 

Vēlāk vecāki un bērni mainās vietām. 

 

• Kopā ar vecākiem izlasi pasaku: http://pasakas.letonika.lv/ 

 

21.05.2020. 

• Uz galda saliktas rotaļlietas. Mamma vai tētis ņem vienu rotaļlietu un saka: Es 

gribu suni! Un noliek to vienā pusē. Tad ņem nākamo , piemēram, automašīnu 

un saka: Es negribu automašīnu! Un liek to otrā pusē! Līdzīgi rīgojas un runā 

arī bērni atkārtojot vecāku darbības. 

 

• Didaktiskā spēle. Bērns apskata kas ir pašam mugurā, vecāki norāda ar pirkstu 

norāda uz vienu apģērba gabalu un nosauc tā nosaukumu. Kā arī vēlāk bērns 

skatās uz drēbēm kuras ir vecākiem mugurā un tāpat vēro kā vecāki norāda ar 

pirkstu un nosauc tā nosaukumu. 

 

 

 

 

http://pasakas.letonika.lv/


22.05.2020. 

• Vecāki paslēpj kādu rotaļlietu telpā, kamēr bērns neredz. Bērniem jāatrod. 

Vecāki var palīdzēt sakot auksti, karsti un silti apzīmējot cik tuvu atrodas 

bērns. 

 

• Vecāki sēž kopā ar bērnu un vecāki zīmē uz papīra cilvēciņus, katram 

cilvēciņam pietrūkst vienas vai vairāku ķermeņa daļu. Katru reizi uz jautājumu 

bērnam kas cilvēciņam trūkst, bērns parāda kāda ķermeņa daļa trūkst un 

vecāks piezīmē to klāt. 


