
Spēles, rotaļlietas 

1. Galda spēle "Dārza veltes" 

  

Nepieciešamie materiāli: 

a) krāsaini sūkļi; 

b) guaša krāsas; 

c) PVA līme. 

Darba gaita 

Uz sūkļiem ar guaša krāsām zīmē dažādus augļus vai dārzeņus. Lai krāsa nesmērētos rotaļu 

laikā, to ieteicams sajaukt ar PVA līmi. Sūkļus, kad krāsa jau nožuvusi, pārgriež uz pusēm, 

izmantojot lineālu un papīra nazi. Rotaļu var izmantot, gan mācoties pazīt augļus un dārzeņus, 

salikt attēlu no divām daļām, gan izmantot kā klucīšus celtņu veidošanai, taisīt leļļu mēbeles. 

Izmaksas – 1.50 eiro. 

 

 



2. Sūkļu teātris 

 

Nepieciešamie materiāli: 

a) krāsaini sūkļi; 

b) guaša krāsas; 

c) krāsainais papīrs; 

d) koka pagalītes; 

e) divpusēja līmlente. 

Darba gaita 

No sūkļiem izgriež vēlamās formas. Var lietot veikalos atrodamus dažādu formu sūkļus. Tos 

izkrāso ar guaša krāsām vai izrotā ar krāsaino papīru. Sūkļus uzsprauž uz koka pagalītēm. Tos 

var izmantot, rādot leļļu teātri. Izņemot no sūkļiem pagalītes, izmantojot divpusēju līmlenti, 

var izrotāt bērna istabas sienas. Izmaksas – 2 eiro. 

 

 

 



3. Koka klucīši 

 

Nepieciešamie materiāli: 

a) koka atgriezumi; 

b) smilšpapīrs; 

c) laka. 

Darba gaita 

Gatavos koka atgriezumus nopulē ar smilšpapīru un, ja nepieciešams, nolako Izmanto, 

būvējot rotaļu pilis, ceļus, mācoties grupēt figūras atkarībā no lieluma, apgūstot skaitīšanu. 

Izmaksas – 0 eiro (ja neizmanto laku). 

 

 

 

 

 



4. Spēle "Bumbiņas ceļojums" 

  

 

Nepieciešamie materiāli: 

a) tukšs konfekšu iesaiņojums no plastmasas ar caurspīdīgu vāku; 

b) Ziemassvētku eglītes plastmasas vītne; 

c) mazas plastmasas bumbiņas; 

d) karstās līmes stienītis. 

Darba gaita 

Ar karsto līmi pielīmē virteni pie plastmasas kastītes iekšējā pamata. Ieliek bumbiņu un 

aizver vāku. Bumbiņas var veidot arī no plastikas vai plastilīna. Bērns var droši darboties, 

cenšoties virzīt bumbiņu pa celiņu. Izmaksas – 30 centu. 

 
 

 

 

 



5. Spēle pirkstu muskulatūras attīstīšanai 

 

 

Nepieciešamie materiāli: 

a) būvniecības objektu pārsega gabaliņš; 

b) no plastmasas pudelēm izgriezti aplīši; 

c) plastmasas trauka vāks; 

d) mīksta plastmasas stieple; 

e) mīksta linoleja gabaliņš; 

f) kartona gabaliņš; 

g) kurpju auklas. 

Darba gaita 

Attiecīgajos materiālos caurumi tiek veidot ar caurumotāju vai īlenu. Caurumos tiek vērtas 

gan auklas, gan plastmasas stieples. Var ievērt arī pogas vai kreļļu pērlītes. Izmaksas – 

0 eiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dambrete  



 

Nepieciešamie materiāli: 

a) kartons; 

b) balta un melna guaša krāsa; 

c) PVA līme; 

d) pudeļu plastmasas korķi; 

e) līmlente. 

Darba gaita 

Ar zīmuļa un lineāla palīdzību zīmē uz kartona kvadrātiņus, krāso tos melnā un baltā krāsā, ko 

iepriekš sajauc ar PVA līmi. Kad guašas krāsa nožuvusi, kartonu aplīmē ar caurspīdīgo 

līmlenti. Pudeļu korķus krāso ar guašas krāsu, sajauktu ar PVA līmi. Izmaksas – 70 centu. 

 

 

 

 

 

 


