
18.05.2020.  

• 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. 

 

 

• Lai nostiprinātu ģimenes locekļu nosaukumu pareizu apguvi, var izmantot 

skaitāmpantu par pirkstiem. Vecāks un bērns sākumā tur pirkstus dūrītē, tad 

paceļ pa vienam pirkstam. Skaita sākot ar īkšķi. 

 

Šis pirkstiņs – tētis, 

Šis pirkstiņš – mamma, 

Šis pirkstiņš – brālis  

Tas – māsa, 

Bet tas maziņais? 

Tas es- labiņais.  

 

19.05.2020.    

• Rotaļa -kas maisiņā-. Vecāki piedāvā spēli, kuras laikā ir jāatmin kāds 

priekšmets ir ielikts maisiņā. Jāievieto tie priekšmeti, kuru nosaukumus bērns 

jau zin un prot atpazīt. 

 

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

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



 

 

20.05.2020. 

• Šo rotaļu ieteicams spēlēt vieta, 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. 

 

• Spēle viens vai daudz.  

 

Vecāki aiz muguras tur vienu priekšmetu, bērnam jāuzmin tur aiz muguras ir 

viens priekšmets, vai daudz priekšmetu. Spēli atkārtot vairākas reizes un 

priekšmetu daudzumu visu laiku jāmaina. 

 

21.05.2020. 

• 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.  

 

• 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. 

 

22.05.2020. 

 

• Bērns no plaselīna veido rotaļlietas. Izveidojot rotaļlietu, bērns stāsta, 

piemēram, mana rotaļlieta ir kaķis! Jāpastāsta kas tā ir par rotaļlietu, kādā 

krāsā tā ir, ko ar viņu var darīt. 

 

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

 

 

 

    

 

http://pasakas.letonika.lv/

