
 

Spēles nosaukums “Ābolu maiss” 

Autors Jana Radele, Jolanta Strautmane 

Iestāde Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” 

Bērnu vecums 6 – 7 gadus veci bērni 

Attīstošais mērķis Bērnu valodas un lasītprasmes sekmēšana un 

izpratnes nostiprināšana par elementārām 

matemātiskām darbībām ar daiļdarba palīdzību. 

Apraksts 

Uzdevumi: 
1. Veicināt bērnu emocionālo izziņas interesi par daiļdarbiem. 

2. Veicināt valodas izteiksmīgumu, nostiprināt prasmi veidot dialogus. 

3. Sekmēt lasītprasmi. 

4. Vingrināt saklausīt un diferencēt skaņas vārdos un nostiprināt skaņas un 

burta saikni. 

5. Nostiprināt zināšanas par Latvijas mežos sastopamajām sēnēm. 

6. Rosināt iejusties dažādos daiļdarba varoņu tēlos. 

7. Pilnveidot izpratni par saskaitīšanas un atņemšanas darbībām skaitļa 10 

apjomā. 

8. Nostiprināt izpratni par jēdzieniem “lielāks”, “mazāks”, “vienāds”. 

9. Vingrināt atmiņu, atstāstot pasakas sižetu. 

Spēles apraksts 

        Spēle veidota pēc daiļdarba “Ābolu maiss” motīviem. Spēli var izmantot gan 

bērniem darbojoties individuāli, gan rotaļnodarbībās, lai nostiprinātu burtu apguvi un 

veicinātu bērnu lasītprasmi. Bērni no burtiem, kuri redzami uz maisiņiem, izliek 

pasakas nosaukumu. Maisiņi ar burtiem ir vairāk nekā nepieciešams nosaukuma 

izlikšanai. 

 Izlasa/izstāsta pasaku, to vizuāli atspoguļojot ar uzskates materiāliem. 

 Pēc pasakas izlasīšanas/izstāstīšanas bērni izspēlē pasakas notikumus, 

izmantojot maskas, roku lelles, pirkstiņlelles ar dzīvnieku attēliem. 

 Izmantojot attēlu kartītes, noskaidro kuri no attēlos redzamajiem objektiem 

ir pieminēti pasakā, kuri nē (piemēram, mežā zaķis satika vāveres, lācis 

atnesa zaķēniem medu, pasakā briedis  nav pieminēts). 

 Attēlu kartītes izmanto  bērnu stāstītprasmes sekmēšanai, attēlā redzamo 

vārdu iesaistot teikumā. 

 Nosauc attēlā redzamo objektu un attēlu kartīti pievieno pie atbilstošā burta. 

 No ābolīšiem, uz kuriem ir dažādi burti, bērni izliek pasakā darbojošos 

personāžu nosaukumus. 

 Uzdevumu kartiņās “Ieraksti burtu” - jāieraksta iztrūkstošais burts zem 

pasakas varoņa attēla. 

 Uzdevumu lapās “Savieno vārdu ar attēlu” - jāsavieno attēls ar attiecīgo 

vārdu. 

 Attēla kartītēs “Sēnes” - jāatpazīst sēne un jāpievieno atbilstošais sēnes 

nosaukums. 

 Uzdevumu kartiņas “Skaiti ābolus” - veic matemātisko darbību un pievieno 

atbilstošo ciparu. 

 Uzdevumu kartiņas “Salīdzini” - pilnveido izpratni par jēdzieniem “lielāks”, 

“mazāks”, “vienāds”. 

 Uzdevuma kartiņas “Skaiti lapas” - nostiprina izpratni par atņemšanas 

darbībām. 



         

  
 

 

 

 

 


