
Smiltenes PII “Pīlādzītis” ieteikumi bērnu vecākiem  

Šīs nodarbes uzlabos bērnu prasmes, nostiprinās sīko motoriku un sensorās sajūtas.  

 

o Izveidojiet sensoro kastīti - trauku, kas piepildīts ar dažādiem dabas materiāliem, piemēram, riekstiem, 

čiekuriem, maziem kociņiem, gliemežvākiem, sīkiem akmentiņiem. Tie attīsta taktīlās sajūtas, no sīkajiem 

priekšmetiem var veidot dabas glezniņas.  

o No viena trauka otrā pārbērt putraimus, izmantojot rociņu vai karoti. 

o Ieberiet lielāka izmēra putraimus dziļā bļodā un ielieciet tajos sīkas rotaļlietiņas, kuras no turienes ir jāizlasa 

ārā.  

o No pagarināta caurspīdīga trauka ar karoti vai pinceti jāvelk ārā sīki priekšmeti - rieksti, bumbiņas.  

o No viena trauka otrā jāpārlej ūdens, izmantojot karoti vai neliela izmēra švammīti.  

o Uzdevums - plastilīnā vai veidošanas masā sastiprināt pogas, makaronus vai zirņus.  

o Liet ūdeni no viena trauka otrā, izmantojot piltuvi. 

o No trauka, kurā ir dažāda izmēra putraimi, ar sietiņu vilkt ārā sīkus priekšmetus un vērot, kuri putraimi 

paliek sietiņā, bet kuri - izbirts.  

o Līmēt sīkas uzlīmes uz papīra.  

o Ievietot nelielus priekšmetus (makaronus, pogas, zirņus, pupas) kartona kastē ar apaļiem caurumiem. 

o Ievietot mazus objektus (monētas, papīra saspraudes, pogas) kartona kastē vai kastē ar plastmasas vāciņu 

ar garenvirziena spraugu. 

o Pārlasīt un pētīt sajūtu maisiņa priekšmetus, saliekot tos atpakaļ. Mammai laiku pa laikam maisiņa saturs 

ir jānomaina.  

o Papīra burzīšana un graizīšana ar šķērītēm.  

o Attēlu izgriešana no veciem žurnāliem un to līmēšana uz papīra. 

o Vāciņu noskrūvēšana un uzskrūvēšana atpakaļ no burciņām un pudelēm. 

o Iedodiet bērnam vecu naudas maku, kurā var likt iekšā un ņemt ārā sīkas monētas, vecas vizītkartes un 

klientu kartes, kas vairs nav vajadzīgas.  

o Dažādu figūriņu un tornīšu būvēšana no sērkociņiem vai sīkiem kociņiem  

o Zīmēšana ar ziepēm uz auduma. 

o Veco mobilā vai stacionārā telefona pogu spaidīšana. 

o Rakstāmgalda atvilktnes revidēšana. Pirms tam izņemiet no tās bīstamos un vērtīgos priekšmetus 

o Ar caurumduri caurumot papīru.  

o Spēlē ar papīra saspraudēm, taisot no tām ķēdīti  

o Papīra līmlentes līmēšana pie linoleja gabala un pēc tam tā noņemšana 

o Rotaļu mašīnīšu ripināšana par slīpu nogāzi, kas aplīmēta ar slidenu līmlenti 

o Līmēt pie abpusēji līmējošās līmlentes dažādus priekšmetus - graudaugus, zirņus, pupas, makaronus, pogas. 

o Kārtot un šķirot pēc krāsām kokteiļa salmiņus vai krāsainos makaronus  

o Vērt vaļā sērkociņu kastītes, kurās jau iepriekš sagatavoti mazi pārsteigumi. Dažās kastītēs ielikt 

interesantas lietiņas, citas atstāt tukšas.  



o No tukšām sērkociņu kastītēm būvēt torņus. 

o Tukšās sērkociņu kastītēs šķirot un likt dažāda lieluma priekšmetus  

o Atritināt un smalcināts tualetes papīru  

o Pie liela izmēra magnēta ļaut piestiprināt sīkākus priekšmetus. Iedodiet arī tādus priekšmetus, kas pie 

magnēta nelīp 

o Šķirot dažādas formas un krāsu makaronus pa dažādiem traukiem. 

o No ūdens ar karoti mēģināt izķeksēt dažādus peldošus priekšmetus. 

o Atsiet bantītes un mezgliņus uz dažāda raupjuma šņorēm. 

o Caur caurdura caurumiņiem bāzt cauri zobu bakstāmos vai sērkociņus. 

o Pie kartona malas vai citas stingras stabilas virsmas kabināt klāt knaģīšus. 

o No mannā lasīt ārā zirņus vai pupas. 

o Tīt kamolīšos dziju 

o Mest pudelē ar šauru kaklu sīkus priekšmetus. 

o Vērt uz auklas pogas vai makaronus, veidojot krelles. 

o Folijā ietīt mazus priekšmetus, palīdzot mammai gatavot pusdienas. 

o Ar pipeti vākt izlietu ūdeni no sekla šķīvīša. 

o Līmēt magnētus uz ledusskapja. 

o Saslaucīt uz grīdas “nejauši” izbirušus putraimus. 

o Ar sausu drāniņu saslaucīt uz paplātes izlijušu ūdeni. 

o Mest ūdenī dažādus priekšmetus ūdenī un vērot, kuri nogrimst un kuri – nē. 

o Pārcelt ar pinceti sīkus priekšmetus no viena trauka citā. 

o Plastmasas bļodā ieliet ūdeni un piepilināt trauku mazgājamo līdzekli. Pūšot ar salmiņu, izveidot daudz 

putu. 

o Kārtot un šķirot galda piederumus. 

o Būvēt torņus vienreizējās lietošanas plastmasas krūzītēm. 

o Spēlēties ar balonu, kas piepildīts ar ūdeni. 

o Kārtot krāsainas krelles vai pogas pa krāsām un izmēriem. 

o Peldināt valriekstu čaumalas un citus līdzīgus priekšmetus ūdens bļodā. 

o Mēģināt atslēgt un aizslēgt piekaramo atslēgu. 

o Šķirstīti un pētīt fotoalbumus. 

o Ar zīmuli apvilkt dažādus priekšmetus – vāciņus, cepumu formiņas u.c. uz papīra. 

o Pagatavot sāļo mīklu (recepte - šeit) un ļaut no tās veidot apēdamas figūriņas. 

o Izmantojot šļirci (bez adatas!) pārliet ūdeni  no vienas krūzītes otrā. 

o Spēlēties ar sensorajiem baloniem -  mamma balonos iepilda dažādus sīkus priekšmetus (graudus, pogas, 

makaronus) un aicina mazuli pēc taustes uzminēt, kas tajos ir noslēpts. 
 


