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Pavasaris ir klāt
Sporta nodarbība ar spilveniem

arī zemītei).

5 Sākumstāja – guļus uz muguras, 
kājas saliektas, spilvens starp ceļ- 

 galiem.
1–2 – pievilkt pie vēdera.
3–4 – nolaist kājas lejā.
Atkārtot 6–8 reizes (vēderu sauļo-
jam).

6 Sākumstāja – četrrāpus, spilvens 
uz muguras.
1–2 – pacelt labo kāju un kreiso 
roku, skatīties uz priekšu. Kāju un 
roku pacelt vienā līmenī ar mugu-
ru.
3–4 – otrādi: pacelt kreiso kāju un 
labo roku, skatīties uz priekšu.
Atkārtot 6–8 reizes (pasildīsim 
muguru un parādīsim saulītei 
roku un pēdu).

7 Sākumstāja – stāvus, spilvens uz 
grīdas.
Palēcieni apkārt spilvenam ar labo 

KRISTīne CIemIņa, 
Tukuma PII „Pepija” sporta skolotāja

Dalībnieku vecums: vecākās un 
sagatavošanas grupas bērni.

Ilgums: 30 min.
Mērķi:

  veicināt pozitīvu gaisotni nodarbī-
bas laikā, izmantojot rotaļu ele-
mentus;

  rosināt vēlmi darboties patstāvīgi.
Uzdevumi:

 pilnveidot bērna fizisko attīstību;
 attīstīt fiziskās īpašības – līdzsvara 

izjūtu, izturību, precizitāti;
 nostiprināt pamatkustību precīzu 

izpildi.
Nepieciešamais inventārs:

 spilveni – atbilstīgi bērnu skaitam;
 vingrošanas sols;
 konusi – 6 gab.;
 lielie riņķi – 3 gab.;
 krāsains auduma riņķis.

IevaDs
10–12 min.

 Soļot izklaidus pa zāli, kāpjot pāri 
priekšmetiem (spilveniem); pār-
maiņus uz pirkstgaliem un papē-
žiem.

 Skriet izklaidus līklocī gar priekš-
metiem (spilveniem). Pēc signāla 
„stop” apsēsties uz spilveniem tur-
ku sēdē.

vIspārattīstošIe 
vINgrojUMI ar spIlveNIeM

1 Sākumstāja – pamatstāja, spilvens 
lejā abās rokās.
1 – pastiepjoties pirkstgalos, pacelt 
spilvenu virs galvas.
2 – aizlikt to aiz pleciem.
3 – pacelt augšā.
4 – atgriezties sākumstājā.
Atkārtot 6–8 reizes (saulīte aust 
augstu debesīs un vakarā noriet).

2 Sākumstāja – stāvus, kājas plecu 
platumā, spilvens abās rokās.

1–2 – noliekties uz priekšu, kājas 
taisnas.
3–4 – iztaisnoties, kājas taisnas.
Atkārtot 4–6 reizes (pasildām 
draugus ar saulīti).

3 Sākumstāja – stāvus, kājas plecu 
platumā, spilvens abās rokās, ro- 

 kas izstieptas uz priekšu.
1 – griezties pa labi.
2 – atpakaļ sākumstājā.
3 – pagriezties pa kreisi.
4 – atpakaļ sākumstājā.
Atkārtot 4–6 reizes (pēc garās, 
aukstās ziemas pasildīsim ceļgalus 
saulītē).

4 Sākumstāja – stāvus, spilvens lejā 
abās rokās, pēdas paralēli.
1 – pacelt spilvenu augšā.
2 – pietupties.
3–4 – atgriežamies sākuma stā-
voklī.
Atkārtot 4–6 reizes (siltumu vajag 

Sākumstāja – stāvus, spilvens uz grīdas. Palēcieni apkārt spilvenam ar vienu kāju: esam 
saules zaķi.

ViSi foto: no personiskā arhīva
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(kreiso) kāju (35–40 sek.; esam 
saules zaķi).

8 Nobeigumā – mierīga soļošana, 
izklaidus pa zāli, turot spilvenu uz 
galvas (pavasarī līst pavasarīgs lie-
tus, paslēpsimies zem lietussarga).

galveNā Daļa
10–12 min.
Katrs darbojas ar savu spilvenu. 

Plūsmas metode.

1Rāpot četrrāpus pa sola plato malu 
uz priekšu, turot spilvenu uz mu-
guras. Ievērot – skatiens virzīts 
taisni uz priekšu. (Pavasarī ir pa-
modušies gliemezīši.)

2 Lēkt ar abām kājām kopā pāri sa-
vam spilvenam, virzoties uz priek-
šu. Ievērot – piezemēties uz pēdas 

priekšpuses. (Pavasarī ir pamodu-
šās vardes.)

3 Līklocī iet balstā uz pēdām un 
plaukstām, turot spilvenu starp 
ceļgaliem. (Pļavā ir pamodušies 
kukaiņi.)

4 Mest spilvenu ar abām rokām ver-
tikālā mērķī. (Lido bites no zieda 
uz ziedu.)

KUstībU rotaļa 
„saUle UN lIetUs”

4–5 min.
Rotaļas uzdevums – vingrināt 

dzirdes uztveri, attīstīt līdzsvaru.
Rotaļu vada pedagogs, katram ir 

nepieciešams spilvens.
Pēc signāla „saule” bērni, turot 

spilvenu padusē, skraida sīkiem so-

līšiem izklaidus pa zāli. Pēc signāla 
„lietus” bērni nostājas uz vienas kājas 
un spilvenu uzliek uz galvas, bet rokas 
iztaisno sānis.

NobeIgUMs
1–2 min.
Bērni turku sēdē apsēžas aplī pie 

krāsaina auduma riņķa, turot taisnu 
muguru. Tiek nosaukta kāda no krā-
sām, kas ir riņķī. Tie, kuriem šī krāsa 
ir apģērbā, ceļas kājās un uz pirkst-
galiem apsoļo apkārt aplim, ieelpojot 
caur degunu un izelpojot caur muti.

Uzdevumu var sarežģīt, saucot 
priekšmetus vai lietas un bērniem 
liekot domāt, kādā krāsā tie ir, pie-
mēram: gurķis – zaļā krāsā; zemene – 
sarkanā krāsā utt.

Sākumstāja – stāvus, spilvens lejā abās rokās, pēdas paralēli. Pa-
ceļam spilvenu augšā, pietupstamies, atgriežamies sākuma stā-
voklī: siltumu vajag arī zemītei.

Kustību rotaļa „Saule un lietus”.

Līklocī iet balstā uz pēdām un plaukstām, turot spilvenu starp 
ceļgaliem: pļavā ir pamodušies kukaiņi.

Bērni turku sēdē, turot taisnu muguru, apsēžas aplī pie krāsaina 
auduma riņķa. tiek nosaukta kāda no krāsām, kas ir riņķī.
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IneSe KaRLeVICa, 
Ozolnieku novada PII „Saulīte” vadītājas 
vietniece izglītības jomā

Mērķis: saglabāt latviešu tautas 
kultūrvērtības, iepazīstinot bērnus ar 
latviešu tautas svētkiem.

Uzdevumi:
 iemācīt latviešu tautasdziesmas;
 vingrināties dziedāt latviešu tau-
tasdziesmas izteiksmīgi un skaid-
ri;

 apgūt un pilnveidot latviešu tautas 
dejas soļus;

 aktīvi piedalīties latviešu tautas 
rotaļās;

 veidot sadarbības prasmes, mācī-
ties uzstāties.
Darbojošās personas: svētku va-

dītāja, Jāņa māte un līgotāji – iestādes 
bērni.

svētku norises vieta: laukā, iestā-
des pagalmā. Laukums ir izpušķots ar 
jāņuzālēm, ziedu ugunskuru.

Katra grupa stājas savā aplī. Mei-
tenēm galvā zāļu vainagi. Skan fona 
mūzika.

vadītāja: Visu gadu dziesmas krā-
ju,

Jāņu dienu gaidīdama.
Kad atnāca Jāņu diena,
Pa vienai izdziedāju.
jāņa māte: Nāc nākdama, Jāņu 

diena,
Tev ir daudz gaidītāju:
Lieli ļaudis, mazi ļaudis,
Visi gaida Jāņu dienu.
vadītāja: Kādēļ mēs visi gaidām 

Jāņu dienu?
jāņa māte: Vasaras saulgriežos, 

kad visgarākajai dienai seko visīsākā 
nakts, svin Jāņus. Jāņubērni ir visi 

Jāņu svinības 
„SAulīTĒ”

līgotāji – gan pieaugušie, gan bērni. 
Visi dodas dabā, iet viens pie otra cie-
mos. Vai mēs visi esam sanākuši?

sasveIcINāšaNās rotaļa
Ir jau visi Jāņa bērni sanākuši šeit 

(2 x).
Rociņām(i) – plaukš, plaukš, 

kājiņām(i) – taukš, taukš,
Labrītiņis jums, jums, vakariņis – 

mums, mums (2 x)!

vadītāja: Savu tautasdziesmu 

skaitīs grupas „Skudriņas” bērni.
bērni: Sanāciet, jāņabērni,
Sagaidiet Jāņu dienu!
Jāņu diena lepni nāca,
Kā līgot nolīgoja.

rotaļa
Šurp, jāņabērni, dziedāsim tīru-

mā!
Dziedāsim skaņi līdz vēlam vaka-

ram!
Pēterīt’s ar Miķelīti abi gāja celmu 

lauzt,

ViSi foto: no personiskā arhīva

Gaidot Jāņus, ar ziedu vainagu iz-
rotā dekoru „Dzērve” bērnudārza 
pagalmā.

Katru gadu jau pavasarī iestādes pagalmā tiek iz-
liktas bērzu sastatnes, kurās iekarinām ziedošos 
augus. Pēc Līgosvētku pasākuma bērni paši lab-
prāt tās izdekorē ar saviem ziedu vainagiem.
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Abi divi piekusuši, nevar celmu 
kustināt.

jāņa māte: Cik skaistas jāņuzā-
les un kādi koši vainagi meitenēm – 
prieks skatīties! Tautasdziesmu runās 
grupas „Spārītes” bērni.

bērni: Visu gadu puķes kopu,
Jāņu dienu gaidīdams.
Kad atnāca Jāņu diena,
Tad saliku vainagā.

DzIesMa „vaINaDzIņš”:
Pinam mēs, pinam mēs, pinam 

vainadziņu (2 x),
Baltām margrietām izrotāsim 

viņu (2 x).
Pinam mēs, pinam mēs, pinam 

vainadziņu (2 x),
Pļavu ziediņiem izrotāsim 

viņu (2 x).
Pinam mēs, pinam mēs, pinam 

vainadziņu (2 x),
Sārtām magonēm izrotāsim 

viņu (2 x).

vadītāja: Vai puiši arī grib vaina-
gus? Puišu vainagi Jāņos ir no ozol-
zariem.

DzIesMa „vaINaDzIņš” (turp.):
Pinam mēs, pinam mēs, pinam 

vainadziņu (2 x),
Ozolzariņiem izrotāsim viņu (2 x).

jāņa māte: Es uzliku Jānīšam(i)
Zaļozola vainadziņu,
Lai zaļoja mūs’ Jānītis
Kā zaļais ozoliņš.
Sveiksim Jānīti un vēlēsim laimes 

Jāņu dienā! Bet tagad tautasdziesmu 
runās grupas „Jāņtārpiņi” bērni.

bērni: Visa laba jāņuzāle,
Ko plūc Jāņu vakarā:
Vībotnīte, papardīte,
Sarkanais āboliņš.

rotaļa 
„lIelaIs jāNIs, MazaIs jāNIs”:

Lielais Jānis kalniņā strīķē savu 
izkaptiņ’ (2 x).

Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, 
izkaptiņ’ (2 x),

Ja tu labi neiztrīsi, izkaptiņa neko-
dīs (2 x).

Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, 
izkaptiņ’ (2 x)!

Sasveicināšanās rotaļa „ir jau visi Jāņa bērni sanākuši šeit”.

„Pinam mēs, pinam mēs, pinam vainadziņu, baltām margrietām izrotāsim viņu!” Zie-
du vainagi lielo un mazo meiteņu galvās ir neatņemama sastāvdaļa, ko ik gadu apdzie-
dam un ceļam godā Līgosvētkos.
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Mazais Jānis lejiņā taisa savu sta-
bulīt’ (2 x).

Tais’, Jānīt, tais’, Jānīt, tais’, Jānīt, 
stabulīt’ (2 x),

Ja tu labi netaisīsi, stabulīte nespē-
lēs (2 x).

Tais’, Jānīt, tais’, Jānīt, tais’, Jānīt, 
stabulīt (2 x)!

vadītāja: Skaistās stabules skaņas 
sadzirdēja bites un sanāca dārziņā 
(pūš stabulīti). Katras grupas bērni 
sameklē čaklākās bites un iet vidiņā. 
Tautasdziesmu runā grupas „Taurenī-
ši” bērni.

bērni: Rotā saule, rotā bite
Pa lielo tīrumiņu:
Bite, ziedus lasīdama,
Saule, sienu kaltēdama.

rotaļa „Kas Dārzā?”.

jāņa māte: Bites sadzirdējuši, mu-
šas, odi un arī lielie dunduri atlidoja. 
Tautasdziesmu skaita grupas „Bitītes” 
bērni.

bērni: Kas to pļavu nopēdoja

Sīkajām pēdiņām?
Jāņu bērni nostaigāja,
Jāņu zāles lasīdami.

rotaļa 
„jUKU, jUKU, MazI pUtNI”.

vadītāja: Esam gana daudz dzie-
dājuši un rotaļājušies, esam nopinuši 
vainagus. Ko tad vēl Jāņos dara? Dejo! 
Sameklējam draudziņu, sadodam ro-
kas! Tautasdziesmu skaita grupas „Bi-
tītes” bērni.

bērni: Jāņu bērni danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu.
Es tev lūdzu, Jāņa māte,
Nāc ar mani padancot!

Deja „tūDalIņ, tagaDIņ”.

vadītāja: Stājamies aplī, lai skan 
„Sudmaliņas”!

Deja „sUDMalIņas”.

vadītāja: Kādi mēs vareni dejotāji 
un dziedātāji! Vai piekusām? Nē? Tad 

uzgavilēsim mūsu vasariņai! Tautas-
dziesmu runā grupas „Kamenītes” 
bērni.

bērni: Koši, koši, jauki, jauki,
Kad atnāca vasariņa:
Dzied putniņi, dzied ganiņi,
Mežu gali gavilē.

Deja „vasarIņa”.

jāņa māte: Jāņos ir jāēd pīrāgi un 
rauši. Taču galvenais Līgovakara ēdiens 
ir siers – apaļš un dzeltens kā saule tas 
simbolizē pašu sauli. Tautasdziesmu 
skaita grupas „Mārītes” bērni.

bērni: Labvakar, Jāņa māte,
Vai tu mūsu gaidījusi?
Jāņa bērni sanākuši
No maliņu maliņām.
jāņa māte: Jāņu māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem:
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Pašam Jānim viducītis.
Sanāciet, jāņubērni, cienāties ar 

sieru un pīrāgiem! Lai mums lustīgi 
un skaisti svētki!

Sanāciet, jāņubērni, cienāties ar sieru un pīrā-
giem! Lai mums lustīgi un skaisti svētki!

Jāņu māte Maija Branka stāsta, 
ka jāņubērni ir visi līgotāji – gan 
pieaugušie, gan bērni.

Par tradīciju jau ir izveidojusies ziedu 
ugunskura veidošana. Svētku rītā „Saulī-
tes” kuplā saime parūpējas, lai būtu sagā-
dāti jāņuzāļu pušķīši, ar ko rotāt sētu.
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LIene ZemīTe, 
PII „Ritenītis” vadītājas vietniece 
metodiskajā darbā

Liela nāca Jāņu diena,
Maz manā rociņā;
Ar to pašu mazumiņu
Ir saņēmu, pavadīju.

Dalībnieki:
 visu vecumu grupas;
 ziedu meitenes – piecu grupu au-
dzinātājas;

 saimniece ar akordeonu – muzi-
kālā audzinātāja;

 līgotāji – Salaspils jauktais koris 
„Lōja”.
Norises vieta un laiks:

 plkst. 10.00 pie ozola PII „Ritenī-
tis” teritorijā;

 ja līst, PII zālē – plkst. 10.00 – 6.–
10. grupai, plkst. 11.00 – 1.–5. gru-
pai.
Visi bērni sapulcējas pie ozola (ja 

līst, tad zālē). fonā skan līgodziesmu 

ierakstu mūzika.
saimniece: Kas tos Jāņus 

ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis.
1. ziedu meitene: Pirmie gani, pēc 

arāji,
Visu pēc jaunas meitas.
2. ziedu meitene: Līgo, Jāni, līgo, 

Jāni,
Nu tā tava diena nāca.
3. ziedu meitene: Jāņa bērni sanā-

kuši,
Savas dziesmas izdziedāt(i).
4. ziedu meitene: Līgosim, līgo-

sim,
Nav vairs tālu Jāņu diena.
5. ziedu meitene: Šī dieniņa, rīt-

dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

latvIešU taUtasDzIesMa 
„par gaDsKārtU 
jāNīt’s Nāca”.

Ciemos ierodas līgotāji – koris 

„Lōja”, kas dzied latviešu un lībiešu lī-
godziesmas. Svētku dalībnieki sagaida 
kori un cienā ar jāņusieru.

saimniece: Jāņu dienu sauc arī 
par Līgosvētkiem – zāļu dienu. Mūsu 
vecmāmiņas to sauc arī par ziedu 
svētkiem. Šajā dienā plūktām zālēm 
ir īpašas spējas, jo tās ārstē gan cilvē-
kus, gan dzīvniekus.

Es saviju vainadziņu
Trejdeviņi ziediņiem:
To uzliku galviņā,
Jāņu nakti līgodama.
5. ziedu meitene: Kad atnāca Jāņu 

diena,
Es varēju priecāties:
Ziedēj’ pļavas, ziedēj’ noras,
Ziedēj’ visas mežmalītes.
saimniece: Aicinu 1. un 2. grupas 

bērnus nolikt jāņuzāles pie ugunsku-
ra. No šīm jāņuzālēm veidosim ziedu 
ugunskuru.

Pēc ziedu novietošanas bērni kopā 
ar audzinātājām izveido apli.

Vasaras saulgriežu svētki 
„rITeNīTī”

Salaspils jauktā kora „Lōja” dziedātāji ar latviešu un lībiešu līgodziesmām ielīgo Jāņus „Ritenītī”.
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rotaļa „trāDIrīDI”.

saimniece: Es saviju vainadziņu
No sarkana āboliņa.
Tā vizēja, tā mirdzēja,
Kad uzliku galviņā.
2. ziedu meitene: Pļavas dziesmu 

nodziedāju,
Pār pļaviņu pāriedama.
Man piebira pilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas.
Saimniece aicina 5. un 6. grupas 

bērnus kopā ar audzinātājām nolikt 
jāņuzāles pie ziedu ugunskura.

rotaļa „Kas Dārzā?”.

saimniece: Es saviju vainadziņu
No margrietiņu ziediņiem.
Balti ziedi, iedzelteni,
Tās Jāņos uzziedēja.
1. ziedu meitene: Jānīt’s brauca 

katru gadu,
Atved zāļu vezumiņu:
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.
Saimniece aicina 3. un 4. gru-

pas bērnus nolikt jāņuzāles pie ziedu 
ugunskura.

Bērni sastājas pa pāriem un izvei-
do gatvi.

rotaļa „šUrp, jāņa bērNI”.

saimniece: Jauni puiši, jaunas 
meitas,

Iesim visi rotaļā!

rotaļa „pērKoNītIs”.

saimniece: Es saviju vainadziņu,
No rozīšu ziediņiem.
3. ziedu meitene: Plūcat, meitas, 

puķu pušķus,
Daždažādi izraibotus –
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja.
Saimniece aicina 7. un 8. grupas 

bērnus nolikt jāņuzāles pie ziedu 
ugunskura.

rotaļa „lIelaIs jāNIs”.

saimniece: Es saviju vainadziņu
No sarkana āboliņa.
4. ziedu meitene: Jāņu nakti nezi-

nāju,
Kura sieva, kura meita:
Ir sievām, ir meitām
Zāļu ziedu vainadziņš.
Saimniece aicina 9. un 10. gru-

pas bērnus nolikt jāņuzāles pie ziedu 
ugunskura.

rotaļa „DINDarU, 

DaNDarU ozolIņI”.
rotaļa „tūDalIņ, tagaDIņ”.

saimniece: Paldies saku māmiņai,
Ka Jānīti vārdā lika (Ka man Līgu 

vārdā lika):
Kad atnāca Jāņu diena,
Visi Jāni daudzināja (Visi Līgu 

daudzināja).

Sveic bērnudārza Jāņus un Līgas.
saimniece: Esam gana dziedājuši,
Nu ir laiks cienāties.
Sieru, sieru, Jāņa māte,
Gardu kvasu arīdzan.
Visi cienājas ar Jāņu dienas mie-

lastu.
Brīvais mikrofons – bērni runā lat-

viešu tautasdziesmas, ticējumus vai 
uzdod mīklas.

rotaļa „aK, Mēs abI DIvI”.

rotaļa „rozā polKa”.

saimniece: Es Jānīti pavadīju
Līdz viņam kalniņam,
Tā sacīju vadīdama:
Nāc, Jānīti, citu gadu!

Kora „Lōja” līgotājus sagaida un cienā ar 
jāņusieru.

Saimniece ar akordeonu – muzikālā audzinātāja Gita Kalniņa 
(no kreisās), ziedu meitenes – grupu audzinātājas inta Rotkāja, 
Līzīte Seile, Kristīne ose-Stuģe un Vita Jauce.

Katrs bērns ir saplūcis jāņuzāles, lai kopīgi veidotu ziedu uguns-
kuru.
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