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ANOTĀCIJA 

         Metodiskās izstrādes darba tēma ir rotaļu un stafešu pielietojums, sporta stundā, 

fizisko spēju attīstīšanai. Mērķis ir apkopot rotaļas un stafetes sporta stundu nodarbībām. 

Izmantot tās, ar kuru palīdzību iespējams uzlabot bērnu domāšanu, fantāziju un izdomu. 

Mācīt bērniem koncentrēt uzmanību un apgūt zināšanas, kas palīdz citās stundās vieglā 

apgūt mācāmos uzdevumus un vielu. Rezultātā mēs esam apkopojuši, mūsuprāt, 

interesantas un bērniem aizraujošas rotaļas un stafetes. 
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IEVADS 

 

Jau no seniem laikiem sports ir kalpojis katras paaudzes labākai sagatavošanai 

dzīvei. Mūsdienās joprojām sports nezaudē savu aktualitāti un nozīmīgumu. Bet bieži 

skolas gados bērni cenšas izvairīties no sporta nodarbībām, tāpēc svarīgākā sporta 

skolotāju misija ir ieinteresēt un rast vēlēšanos bērniem nodarboties ar fiziskajām 

aktivitātēm.  

Liela uzmanība jāpievērš vispusīgai audzināšanai un personības veidošanas 

procesam. 

Sportā, kā visos pārējos mācību priekšmetos kopā ar specifisko uzdevumu 

veikšanu ir jāattīsta skolēnu radošās, analītiski kritiskās, sadarbības prasmes un fizisko 

spēju attīstību. 

Visos vecuma posmos bērniem fizisko īpašību attīstībai jānotiek kompleksi un 

vienlaicīgi. Gan vecāku, gan sporta pedagogu uzdevums ir radīt nepieciešamos apstākļus 

bērna sporta nodarbībām. Skolotājam sevišķi rūpīgi jāizvēlas sporta stundas saturs, 

darba metodes, slodzes dozējums un intensitāti, atbilstoši bērnu fiziskajām spējām.  

Lai sporta stunda būtu sekmīga, interesantā un norisinātos emocionālā pozitīvā 

gaisotnē, mēs izstrādājām rotaļu un stafešu kopumu fizisko īpašību attīstīšanai.  
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1. Kustību rotaļa skolā 

Visos vecuma posmos bērni ir ļoti kustīgi, taču ātri nogurdināmi. Rotaļu 

galvenais saturs ir darbība kustībā, kura bagātina bērna pieredzi: rotaļas ar skriešanu, 

lekšanu, izvairīšanos un mešanu tālumā, un mērķī, šķēršļu pārvarēšanu, kam 

nepieciešama veiklība un ātrums [2]. 

Rotaļa apmierina katra cilvēka primāru nepieciešamību pēc kustībām, ietekmē 

fizisko, psihisko un emocionālo stāvokli. Rotaļas atšķiras ar grūtības pakāpi un kustību 

daudzveidību. Dažas rotaļas prasa lielu fizisko piepūli, bet summējot un  mainot slodzes 

un atpūtas pauzes, palīdz izpildīt lielo daļu muskuļu darba [13] . 

Kustību rotaļa saistīta ar patīkamu fizisku un garīgu darbu, tajā vienmēr ir 

iekļauts kas jauns un neatklāts. Vienai un tai pašai  rotaļai pēc zināma laika būs citāda 

nokrāsa, ja tās dalībnieki parādīs iniciatīvu vienu vai otru kustību uzdevumu izpildē. 

Taču rotaļu gaitā dalībnieki sacenšas ne tikai veiklībā un ātrumā, bet arī  godīgumā, 

gudrībā un uzmanībā. Tādēļ rotaļa zināmā mērā ir arī  prāta vingrināšana. 

Rotaļa spilgti atklāj bērna rakstura īpašības un rodas iespēja veidot raksturu 

vēlamā virzienā. Ne par velti saka: „ Cilvēku iepazīst nelaimē, bērnu - rotaļā.”  Rotaļās 

ar bērniem nepieciešama pacietība un takta izjūta [10]. 

Rotaļu darbībā bērni aktīvi izzina apkārt notiekošo un apgūst sociālas prasmes. 

Vienlaikus rotaļā bērni izzina savu personību, savas iespējas, savu vietu apkārtējo 

cilvēku vidū.  

Rotaļa ir bērnu psihiskās attīstības līdzeklis. 

Rotaļas galvenā funkcija ir bērna audzināšana. Tā dod iespēju attīstīt sensorās 

izziņas, emocionālos un citus bērna psiholoģiskos procesus [8].  

Rotaļa nav tikai dzīves situāciju modelēšana. Tā ir prieka pilna saskarsme, 

dvēseles atvērtība, azartiskas gribas, domas un fizisko spēku piepūle, gaiša rosinoša 

izklaide. Rotaļa rada pozitīvas emocijas, veido estētisko pasaules uztveri, stimulē 

uzmanību, iztēli un citas psihiskās funkcijas [9].  
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Sporta stundā rotaļa ir gan metode, gan līdzeklis, gan kustību darbības 

organizācijas forma. Rotaļu metode ļauj atrisināt daudzus fiziskās audzināšanas 

uzdevumus, tai ir zināmas priekšrocības, salīdzinot ar citām metodēm.  

Rotaļu metodei raksturīgas šādas īpatnības: 

1. Rotaļas regulē zināmi noteikumi, kas nosaka to audzinošo vērtību; 

2. Rotaļas rada emocionālu pacēlumu, pat palielina dalībnieku interesi un 

aktivitāti; 

3. Rotaļas parasti ir kolektīvas un to dalībniekiem nākas personīgas intereses 

pakļaut kolektīva interesēm; 

4. Rotaļu kustību uzdevumu daudzveidība un to negaidīta rašanās patstāvīgi 

mainīgos apstākļos pilnveido orientēšanos un jaunrades spējas; 

5. Samērā patstāvīga lēmumu pieņemšana, risinot kustību uzdevumus, 

pilnveido morālas un garīgas īpašības; 

6. Rotaļām piemīt sacensību faktors - savu spēju un personības apliecināšanas 

un veidošanas faktors; 

7. Rotaļas ir darbību komplekss ar vienotu uzdevumu un galamērķi. 

 

Rotaļu metode apgrūtina slodzes dozēšanu, jo kaut arī veiktā darbība zināmā 

mērā atbilsts katra dalībnieka individuālajām spējām, tomēr to nav iespējams vērtēt tik 

precīzi, kā lietojot stingri reglamentēto vingrinājuma metodi. Rotaļās teicami atklājas un 

izpaužas cilvēka raksturs [11]. 

Rotaļas un spēles ir nozīmīgs līdzeklis bērnu fizisko un garīgo spēju -uzmanības, 

attapības, gribas, drosmes un veiklības veidošanā. Rotaļās bērns un jaunietis kopīgu 

pasākumu veikšanā ierobežo savas personiskās intereses. Spēlējoties ar citiem attīstās 

draudzīga sacensība, kas liek salīdzināt savus sasniegumus ar citu veikumu, māca 

kritiski izvērtēt sevi. Stiprinās arī spēja uzklausīt un dot novērtējumu, kā labāk veikt 

uzdevumu. Grupu rotaļas izvada bērnu sabiedriskajā dzīvē. Rotaļas dalībnieki iemācās 

godīgu spēli - būt sportiskiem un kļūt par labiem grupas locekļiem, vēlāk dzīvē kļūstot 

par labiem sabiedrības locekļiem. 

Izvēloties rotaļas jāraugās, lai tās būtu piemērotas bērnu fiziskajai sagatavotībai. 

Vieglas rotaļas, kas neprasa lielu fizisku piepūli ir tik pat neinteresantas, kā pārāk grūtas 

rotaļas. 
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Lai nostiprinātu rotaļās apgūtās kustību iemaņas, rotaļas sistemātiski jāatkārto 

[5].  

Organizējot un vadot rotaļu, spēli vai stafeti ir ieteicams darboties šāda secībā. 

1. Sagatavot inventāru un novietot to nodarbību vietā. 

2. Paziņot dalībniekiem rotaļas, spēles vai stafetes nosaukumus. 

3. Sadalīt dalībniekus komandās vai izvēlēties vadītājus. 

Papildus jau iepriekš minētajiem paņēmieniem dalībnieku sadalīšanai komandās 

(pēc vārda pirmā burta, krekliņu, apavu vai acu krāsas un citiem) var izmantot arī 

vairākus citus paņēmienus. 

Dalot skolēnus komandās, nekad nevajag pieļaut, ka kapteiņi izsauc dalībniekus. 

Padomājiet, kā jūtas tie skolēni, kuri paliek pēdējie un kurus neviena komanda negrib. 

4. Izvietot dalībniekus, lai varētu sākt rotaļu, spēli vai stafeti. 

5. Izvēlēties tiesnešus. 

Ja ir nepieciešami tiesneši, tad par tiem ieteicams izvēlēties skolēnus, kuri šajā 

laikā atbrīvoti no fiziskām aktivitātēm. 

6. Izklāstīt dalībniekiem rotaļas, spēles vai stafetes būtību, nobeigumā īpaši 

uzsverot noteikumus. 

7. Ja ir tiesneši, izskaidrot viņiem pienākumus. 

8. Dot signālu rotaļas, spēles vai stafetes sākšanai. 

Signāls rotaļas, spēles vai stafetes sākšanai var būt gan redzams ( piemēram, 

rokas pacelšana vai kabatas lukturīša iedegšana), gan dzirdams ( piemēram, plaukstas 

sasišana, svilpes signāls vai izsauciens „hop"). 

9. Noteikt uzvarētājus. 

Ja ir tiesneši, noteikti jāpajautā arī viņu domas. 

10.Novākt inventāru. 

11. Veikt savas darbības pašvērtējumu [6]. 

Skolotājam arī jāraugās, lai bērni ievērotu rotaļas noteikumus. Jāprot arī rotaļu 

saturu saistīt ar citās stundās mācīto, lai to nostiprinātu un bērnu iegūtās zināšanas 

pielietotu praktiski (skaitīt, noteikt priekšmetu krāsu, formu, lielumu, noteikt virzienu) 

[12]. 

Rotaļas sniedz mums milzīgas pedagoģiskās iespējas - rotaļā tiek audzinātas 

sabiedriskās uzvedības normas, jo rotaļa prasa disciplīnu, noteikumu ievērošanu, 

patstāvību, mērķtiecību, kolektīvismu un prasmi pakārtot personiskās intereses kopīgām 

[1]. 
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Tādēļ rotaļas sporta stundā palīdz bērnam labāk apgūt vielu un gūt emocionālu 

gandarījumu, jo tā rosina bērnos domāšanu, fantāziju un izdomu. Rotaļas stimulē bērnu 

kustību aktivitāti un palīdz pilnveidot jau iepriekš apgūtas kustības un kustību iemaņas. 

Rotaļas sagādā bērniem daudz pozitīvu pārdzīvojumu, tādejādi palīdzot pedagogam 

atrisināt higiēniskos, izglītojošos uzdevumus. Tādēļ uzskata, ka rotaļa ir neatņemama 

sporta sastāvdaļa sākumskolā. 
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2.Stafetes sporta stundās 

 

Ja mēs neļausim skolēniem kustēties vismaz 3-4 stundas dienā, ja nebūs vismaz 

divas organizētas sporta stundas, ja citu priekšmetu stundās mēs neatradīsim nedaudz 

laika fiziskām aktivitātēm, bērni skolā nespēs koncentrēt uzmanību, mācīties un apgūt 

zināšanas [7]. 

Mācoties skolā, bērnu kustību iemaņas un darba prieks ir jāpilnveido ar fiziskiem 

vingrinājumiem, ar kustību rotaļām, stafetēm. 

Rotaļas un stafetes veicina bērnu vispusīgu fizisko emocionalitāti, tādēļ 

apmācāmie nodarbojas ar lielu interesi un daudz ātrāk apgūst nepieciešamās fiziskās un 

morālās īpašības, pilnveido attiecīgās kustību iemaņas un tehniku, kā arī uzlabo 

sportiskos rezultātus [4]. 

Kustību rotaļas un stafetes ir neatņemama fiziskās audzināšanas sastāvdaļa, tās 

vienlaicīgi risina prasmju un iemaņu pilnveidošanu ar izteikti aktīvu indivīda līdzdalību. 

Stafetēm, kā fizisko īpašību attīstīšanas paņēmienam ir liela nozīme sporta 

stundā, kad sasniedzams augsts emocionālais līmenis kad ir vislabākais sensitīvais 

periods šo īpašību attīstīšanai [4]. 

Par stafeti sauc sporta vingrinājumu, kuru izpilda piedaloties vienotā komandā 

vairākiem dalībniekiem. Pēc noteikta uzdevuma vai sacensību noteikumiem, katrs 

dalībnieks veic konkrētu uzdevumu. Uzdevums var būt vienveidīgs vai diferencēts. 

Pretstafete sporta stundā risina maksimālā ātruma attīstīšanas uzdevumu. 

Iedarbība uz organismu ir maksimāla un īslaicīga. Ja to atkārtotu 3. vai 4.reizes, tad būtu 

veikta ātruma izturības trenēšana. Diemžēl ierobežota laika dēļ, sporta stundā to atkārto 

vienu, labākajā gadījumā, tikai divas reizes, tādēļ maksimālā ātruma attīstīšana nenotiek, 

drīzāk" tā ir pārslēgšanas uz citu uzdevumu ar paaugstinātu emocionālo uzbudināmību, 

kura noslēdz stundas galveno daļu. 

"Trenēšanas" iespējas sporta stundās arī var atrast, veicot minimāli garus 

distances etapus, bet vairakkārt tos atkārtojot. Tādēļ varētu pārkārtot atsevišķas sporta 

stundas galveno daļu, vairāk laika veltot nepārtraukti atkārtotām stafetēm. 

Stafete sporta stundā ir 4x100 m, 4x400 m utt., bet skolas sporta stundā - 

pretstafete un kura komanda pirmā.  

Klasiskais skolas stafetes variants ir, kad katrs dalībnieks uzdevumu veic vienu 

reizi. Tiek uzskatīts, ka ir jāmeklē vēl kāds variants. Tas varētu būt, ka stafeti organizē 
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nepārtraukti - atkārtojot visiem tās dalībniekiem zināmu uzdevumu (distanci, skrējienu) 

vairākkārt, pēc nelielas atpūtas, kad tajā pašā laikā skrien citi dalībnieki. Kad pienāk 

kārta, dalībnieks uzdevumu veic atkārtoti. 
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3.Rotaļas, stafetes un šķēršļu joslas kustību koordinācijas, 

ātruma, spēka un izturības īpašību attīstīšanai. 

 

Kopumā mēs izvēlējāmies 23 rotaļas, 8 stafetes un 1 šķēršļu joslu. Galvenie 

rotaļu izvēles pamatprincipi sporta stundām bija: 

1. Iekļaut tādas rotaļas, kurās būtu nodarbināti pēc iespējas visi audzēkņi 

vienlaicīgi; 

2. Lai jauniešiem šī rotaļa būtu interesanta; 

3. Lai rotaļa atbilstu noteiktas fiziskās īpašības attīstīšanas metodikai; 

4. Lai audzēkņiem rotaļa būtu zināma un ātri paskaidrojama; 

5. Lai rotaļa attīstītu jauniešos sociālas prasmes. 

 

3.1.Rotaļas un stafetes kustību koordinācijas attīstīšanai 

 

Kustību koordinācijas un tās izpausmes formu – atsperīguma, kustību 

precizitātes un līdzsvara attīstīšanai mēs izvēlējāmies 12 rotaļas un 2 stafetes: 

1. „Zaķis bezpajumtnieks" [7]; 

2. „Trāpi bumbai" [7] ; 

3. "Uz priekšu - atpakaļ" [7]; 

4. „Taciņa" [14]; 

5. "Kura komanda aizlēks tālāk” [4]; 

6. "Vilks gravā" [7]; 

7. "Baltie lāči" [7]; 

8. "Mednieki un pīles"[7]; 

9. „Garā čūska" [15]; 

10. "Makšķere" [7]; 

11. „Bumbas misteri" [18]; 

12. Kombinētā stafete [4]; 

13. „Trāpi kvadrātā" [autors]. 

 

Visas rotaļas un stafetes paredzētas sporta stundas galvenajai daļai. Katras rotaļas un 

stafetes ilgums ir līdz 6 minūtēm.  
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„Zaķis bezpajumtnieks" [7]. 

Uzdevumi: 

1. Veicināt spējas patstāvīgi darboties, ievērot rotaļas noteikumus un apzināties 

tos. 

2. Attīstīt kustību koordināciju. 

No rotaļas dalībniekiem izraugās „Mednieku" un „Zaķi bezpajumtnieku". Pārējie 

bērni ir „Zaķi"- uzzīmē sev apļus un nostājas katrs savā aplī. „Zaķis bezpajumtnieks" 

aizskrien, bet „Mednieks" dzenas viņam pakaļ. „Zaķis bezpajumtnieks" var paglābties 

no „Mednieka", ieskrienot jebkurā aplī. Tādā gadījumā aplī stāvošais „Zaķis" kļūst par 

„Zaķi bezpajumtnieku" un viņam jāskrien prom. Līdz ko „Mednieks" noķer ,Zaķi 

bezpajumtnieku", viņi mainās ar lomām. 

Noteikumi: 

1. Katrā aplī stāv tikai viens zaķis. 

2. Rotaļas ilgums ir 3-4 minūtes. 

3. Rotaļa tiek atkārtota 3-4 reizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.att.”Zaķis bezpajumtnieks"[7] 

 

 

„Trāpi bumbai" [7]. 

Uzdevumi: 

1. Veidot prasmi sadarboties. 

2. Attīstīt kustību koordināciju- precizitāti. 

Skolotājas sadala audzēkņus divas komandās un novieto tās katru savā laukuma 

pusē aiz līnijas. Apmēram 2 metri no tām priekšā katrai komandai novelk robežlīnijas un 

laukuma centra līniju. Centra līnijas vidū noliek bumbu (volejbola, basketbola vai 

futbola), katram dalībniekam rokās ir maza tenisa bumbiņa. Pēc skolotāja signāla abu 
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komandu dalībnieki, metot tenisa bumbiņas, cenšas trāpīt lielajai bumbai un pārripināt to 

pāri robežlīnijai. Par katru bumbas pārripināšanu komanda sāniem punktu. Pēc katra 

punkta rotaļu uzsāk no jauna. 

Noteikumi: 

1. Izpildot metienus nedrīkst pārkāpt līniju. 

2. Mest bumbiņas drīkst tikai pēc skolotāja signāla. 

3. Pēc signāla bumbiņas jāmet visiem rotaļas dalībniekiem 

4. Rotaļa tiek atkārtota 6-8 reizes. 

5. Uzvar tā komanda, kurai būs visvairāk punktu. 

 

 

 

 

 

3.2.att. „Trāpi bumbai"[7]. 

 

"Uz priekšu - atpakaļ" [7]. 

Uzdevumi: 

1. Veidot prasmi ievērot rotaļas noteikumus; 

2. Attīstīt atsperīgumu. 

 Novilkt divas līnijas 2-3 m attāluma vienu no otras. Pēc skolotas svilpes signāla, 

dalībnieki lec uz abām kājām līdz otrajai līnijai. To sasnieguši, viņi lec atpakaļ 

atmuguriski. Uzvar tie skolēni, kuri pirmie sasnieguši starta līniju. 

Noteikumi: 

1. Lekt uz abām kājām; 

2. Lēcienus sākt pēc skolotāja signāla. 

3. Rotaļu atkārto 5-6 reizes. 

4. Rotaļas ilgums 3-4 minūtes. 

 

 

 

 

 

3.3.att"Uz priekšu - atpakaļ" [7]. 
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„Taciņa" [14]. 

Uzdevumi: 

1. Veicināt spējas darboties grupās, ievērot rotaļas noteikumus un apzināties tos; 

2. Attīstīt kustību koordināciju 

Rotaļas dalībnieki jāsadala komandās pa 8-10 cilvēkiem. Katra komanda sadodas 

rokās un izveido apli. Rotaļa sākas ar skrējienu pa labi pa apli. Pēc skolotāja signāla 

„Bedre!", katra apļa dalībniekiem ir jānostājas vienā kolonnā un jāpietiepjas. Pēc 

skolotāja signāla „Taciņa!", katra apļa dalībnieki sadod rokas un pacel tās augšā. Pēc 

skolotāja signāla „Kalns!", katra apļa dalībnieki nostājas kolonnā, pirmais paceļas 

pirkstgalos, otrais noliek pirmajam rokas uz gurniem, bet pārējie rotaļas dalībnieki 

pietupjas. Uzvar tā komanda, kura ātrāk un precīzāk izpilda uzdevumu. 

Noteikumi: 

1. Pēc katra uzdevuma katrā komandā mainās pirmie dalībnieki. 

2. Ar katru uzdevumu rotaļā jāpaātrina skriešanas temps. 

3. Rotaļas ilgums 3-4 minūtes. 

4. Katrs uzdevums tiek atkārtots 6-8 reizes. 

 

"Kura komanda aizlēks tālāk" [4]. 

 Uzdevumi: 

1. Veidot prasmi darboties pēc kārtas; 

2. Attīstīt atsperīgumu 

Katrā komandā 4-5 dalībnieki. Komandu priekšgalā stāvošie bērni nostājas aiz 

līnijas un izpilda lēcienu tālumā no vietas. Katra dalībnieka lēciena tālums tiek atzīmēts 

ar līniju. Pie tās līnijas nostājas nākamais un tad izpilda lēcienu tālumā no vietas. Uzvar 

tā komanda, kuras dalībnieki lecot visi pēc kārtas, aizlēkuši vistālāk. 

Noteikumi: 

1. Lēciens jāizpilda, atsperoties aiz līnijas. 

2. Rotaļu atkārto 3-5 reizes. 

 

 

 

 

 

3.4.att"Kura komanda aizlēks tālāk" [4 
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"Vilks gravā" [7]. 

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi būt drosmīgam;  

2. Attīstīt atsperīgumu.  

Pēc signāla rotaļas dalībnieki "kazas" skrien no mājām uz ganībām, ceļa pārlecot 

gravai. Vadošie "vilki" neizejot no "gravas" cenšas noķert pēc iespējas vairāk "kazu". 

Noķertās "kazas" saskaita un tās atkal piedalās rotaļā. Pēc signāla "kazas" no ganībām 

skrien mājās, lecot tādā pašā veidā pāri gravai. Pēc 2-3 reizēm maina "vilkus". Uzvar tie 

rotaļnieki, kurus "vilki" nav noķēruši, kā arī tie "vilki", kuri noķēruši vairāk "kazu". 

 

 

3.5.att"Vilks gravā" [7].  

 

Noteikumi:  

1. "vilks" drīkst ķert "kazas", kas tās lec pāri gravai vai atrodas gravas malā, 

nepārkāpjot gravas robežas;  

2. Ja "kaza" pārskrien pāri gravai, vai arī ielec tajā, tā skaitās noķerta; 

3. Drīkst lekt pāri tikai pēc vadītāja signāla. 

„Baltie lāči” [7]. 

Uzdevumi: 

1. Veicināt sadarbības prasmes veidošanos; 

2. Pilnveidot skriešanu ar virziena maiņu; 

3. Attīstīt kustību biežumu. 

Izvēlās divus "baltos lāčus" - vadošos un atzīmē laukuma vidū "ledus gabalus", 

kur dzīvo lāči, baltie lāči sadevušies rokās, cenšas noķert pārējus "lācēnus". Ja tas 

izdodas, viņi ved "lācēnu" uz savu māju. Kad mājās būs divi "lācēni", viņi kļūst par 

"baltiem lāčiem". 

Noteikumi: 

1. Noķerts skaitās tad,, kad apķer "lācēnu" ar abām rokām; 

2. Nedrīkst izrauties no "lāčiem"; 
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3. "Lāči" nedrīkst atlaist rokas; 

4.Uzvar tie, kurus "lāči" nenoķer vai noķer pēdējos; 

5. Rotaļas ilgums 4-5 min; 

6. Atkārtot 2-3 reizes; 

"Mednieki un pīles"[7]. 

Uzdevumi: 

1. Attīstīt kustību precizitāti; 

2. Attīstīt reakcijas ātrumu un spēju ātri mainīt skriešanas virzienu. 

Rotaļnieki izveido apli. Gar to kājām priekša novelk apļa līniju. Skaitoties uz 

pirmo, otro, dalībnieki sadalās 2 komandās. Pirmie - "pīles" nostājas apļa iekšpusē, 

"mednieki" paliek ārpusē. Vienam medniekam rokās ir volejbola bumba. Pēc signāla 

mednieki cenšas trāpīt ar bumbu pīlēm. Kurai trāpa, tā izstājas no rotaļas. Pīles skraida 

aplī, visādi izvairās no bumbas. Kad visas pīles sašautas, rotaļnieki mainās lomām. 

Uzvar komanda, kas īsākā laikā trāpījusi visām pīlēm. 

Noteikumi: 

1. Metot bumbu, mednieki nedrīkst pārkāpt apļa līniju; 

2. Mednieki drīkst saspēlēties ar bumbu, lai rastu izdevīgāku metiena. situāciju; 

3. Skaitās tikai tiešs trāpījums. Ja bumba atlec no grīdas vai otra dalībnieka - 

neskaitās; 

4. Ja pīle, izvairoties no bumbas, iziet no apļa, skaitās trāpījums. 

5. Pīles nedrīkst ķert bumbu, ne arī pieskarties. 

Varianti:  

1) Rotaļu var veikt uz laiku, piem., 3 minūtēs kam vairāk trāpījumu.  

2) Pīles drīkst bumbu ķert. Ja saķer. viena nošauta pīle nāk atpakaļ laukumā. 

Tādā gadījumā rotaļu veic noteiktu laiku. 

 

 

 

 

 

 

3.6.att. „Mednieki un pīles" 
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 „Garā čūska" [15]. 

Uzdevumi: 

1. Attīstīt kustību koordināciju, līdzsvara izjutu, spēju orientēties telpā, mainīt 

kustību virzienu. 

2 Elpošanas funkciju stimulācija. 

3. Veidot prasmi sadarboties. 

Rotaļas dalībnieki nostājas kolonnā un uzliek rokas priekšā stāvošajam partnerim 

uz gurniem. Visa kolonna ir „Čūska", pirmais stāvošais kolonnā ir „Galva", pēdējais 

kolonnā stāvošais ir „Aste". Pēc skolotāja signāla „Galvai" vajag noķert „Asti". Kad 

„galva" noķer „asti", tad „galva" iet „astes" vietā un rotaļa atkārtojas. 

Noteikumi: 

1. Ja kolonna "pārplīst", tad noķertā „aste" neskaitās noķerta. 

2. Uzvar tas rotaļas dalībnieks, kuru visilgāk nevarēja noķert. 

3. Rotaļa ilgst, kamēr visi dalībnieki būs „astes" vietā. 

4. Ja dalībnieku ir daudz, var uztaisīt divas čūskas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.att. "Garā Čūska" 

 

"Makšķere"[7]. 

Uzdevumi: 

 1. Veidot prasmi darboties kopā; 

2. Attīstīt atsperīgumu. 

Bērni nostājas aplī. Apļa vidū stāv bērns, kurš tur rokās auklu, kurai galā piekārts smilšu 

maisiņš un griež auklu riņķī gar zemi. Tai brīdī, kad maisiņš tuvojas bērnu kājām, viņi 

palecas uz augšu, lai maisiņš tos neskartu: 
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Noteikumi 

1. jāatsperas ar abām kājām; 

2. tas bērns, kurš nepārlec, kļūst par rotaļas vadītāju. 

  

 

 

 

 

 

 

3.8.att. „Makšķere" 

 

 

„Bumbas misteri" [18]. 

Uzdevumi: 

1. Veidot prasmi ievērot rotaļas noteikumus. 

2. Attīstīt kustību koordināciju, kustību precizitāti. 

3. Pareizas stājas veidošana. 

Skolotājs iedod katram rotaļas dalībniekam vingrošanas vai volejbola bumbu un dod 

uzdevumus: 

• Pamest bumbu augšā, pietupties un noķert bumbu; 

• Pamest bumbu augšā, palēkties un noķert bumbu; 

• Pamest bumbu augšā, pagriezties apkārt un noķert bumbu; 

• Pamest bumbu augšā, noliekties uz priekšu, pieskarties ar pirkstiem pie kāju 

pirkstgaliem, iztaisnoties un noķert bumbu; 

• Stipri atsist bumbu pret grīdu, noliekties uz priekšu, pieskarties ar pirkstiem pie 

kāju pirkstgaliem, iztaisnoties un noķert bumbu; 

• Stipri atsist bumbu pret grīdu, pagriezties apkārt un noķert bumbu; 

Noteikumi: 

1. Par katru pareizo izpildījumu audzēknis saņem punktu. 

2. Katru uzdevumu izpildīt 3-4 reizes. 

3. Uzvara tas audzēknis, kuram būs visvairāk punkti. 
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Kombinētā stafete [4]. 

Uzdevumi: 

1. Veidot prasmi sadarboties ar citiem. 

2. Pilnveidot māku apvienot skriešanu ar mešanu mērķī sacensību apstākļos. Komandas 

nostājas kolonnās ar skatu vienā virzienā. Pēc skolotājas signāla komandu pirmie 

dalībnieki skrien līdz statīvam, apskrien to un atskrien līdz metienu līnijai, ar tenisa 

bumbiņu izpilda metienu mērķī, noķer bumbu un nodod to nākamajam komandas 

dalībniekam, paši nostājas kolonas beigās. Par katru trāpījumu mērķī komanda iegūst 

punktu, turklāt punktu iegūst komanda, kura pirmā veikusi uzdevumu.  

Noteikumi:  

1. katrs dalībnieks drīkst izpildīt tikai vienu metienu;  

2. komanda nedrīkst pārkāpt līniju;  

   

 

 

 

 

 

 

3.9.att. Kombinētā stafete [4]. 

 

„Trāpi kvadrātā" [autors].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi sadarboties komandā.  

2. Attīstīt kustību koordināciju- precizitāti.  

Skolotājs sadala audzēkņus trīs vai četrās komandās. Komandas nostājas pie 

starta līnijas. Pirmajam dalībniekam rokās ir basketbola bumba. Pēc skolotāja signāla 

pirmais dalībnieks skrien driblējot bumbu pie konusiem, apskrien tos un skrien pie 

sienas kur ir uzzīmēts kvadrāts- mērķis ir 1 x 1 m, kurš novietots 2 m augstumā no 

grīdas un 5 m no mešanas līnijas, ja netrāpa, tad met vēl vienu reizi, kamēr trāpīs, skrien 

pa taisno atpakaļ driblējot bumbu un nodod bumbu nākamajam komandas dalībniekam.  

Noteikumi:  

1. Bumba jāmet, kamēr būs trāpījums kvadrātā.  

2. Bumbu var mest 5 reizes pēc kārtas un skaitīt trāpījumus.  
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3. Kad pēdējais dalībnieks veicis uzdevumu, tad komandai jānostājas taisni un 

pirmajam dalībniekam jāpaceļ bumba augšā.  

4. Stafetes katru variantu atkārto 2 reizes.  

5. Uzvar tā komanda, kura gūs visvairāk punktu un būs ātrākā. 

 

 

3.2. Rotaļas un stafetes ātruma īpašību attīstīšanai 

 

Ātruma īpašību attīstīšanai mēs izvēlējāmies 10 rotaļas un 3 stafetes: 

1. „Otrais-lieks" [15]; 

2. „Bumba gaisā" [15]; 

3. „Vietu maiņa" [17]; 

4. „Čiekuri, zīles, rieksti" [15]; 

5. „Sals, eglīte, zaķis " [18]; 

6. „Ķer, met, nedod nokrist" [17]; 

7. „Diena un nakts" [7]; 

8. "Numuru izsaukšana" [7] ; 

9. "Ķeršana rindās" [7]; 

10. "Ķēdīte" [4]; 

11. „Jautra stafete" [17]; 

12. "Apļa stafete" [7]; 

13."Stafete ar bumbām" [autore]; 

Tiek piedāvātas 10 rotaļas un 3 stafetes ātruma īpašību – reakcijas ātruma, 

kustību biežuma un atsevišķu kustības ātruma attīstīšanai. 

Visas rotaļas un stafetes paredzētas sporta stundas galvenajai daļai. Katras 

rotaļas un stafetes ilgums ir 1īdz 6 minūtēm. 

„Otrais-lieks" [15].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi ievērot rotaļas noteikumus.  

2. Attīstīt kustību koordināciju.  

3. Attīstīt reakcijas ātrumu.  

Rotaļas dalībnieki izveido apli un nostājas divu soļu attāluma viens no otra. Divi 

spēlētāji atrodas ārpus apļa, viens ķer otro. Tās dalībnieks, kurš skrien no ķērāja jebkura 
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brīdi var nostāties vienam spēlētājam priekšā, tad tām jāskrien prom no ķērāja. Ja ķērājs 

noķēra rotaļas dalībnieku, tad viņi mainās ar lomām. Uzvara tās, kurš nevienu reizi 

nebija noķerts.  

 

Noteikumi:  

1. Ja spēlētāju daudz, viņi var nostāties pa pāriem, viens aiz otra. 

2. Pēc skolotāja komandas tās kurš paliek lieks kļūst arī par ķērāju, bet ķērājs par 

skrejošo prom.  

3. Rotaļas ilgums 3-4 minūtes, izmantojot arī rotaļas otro variantu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.att.„Otrais-lieks" [15].  

 

 

 

„Bumba gaisā" [15].  

Uzdevumi:  

1. Veicināt sadarbības prasmes veidošanos.  

2. Attīstīt kustību koordināciju.  

3. Attīstīt reakcijas ātrumu.  

Rotaļas dalībnieki nostājas aplī viena soļa attāluma viens no otra. Vadošais 

atrodas apļa vidū. Pēc skolotāja signāla rotaļas dalībnieki sāk padot bumbu viens otram, 

tā, lai vadošais nevarēja pieskarties pie bumbas. Uzvara tās, kurš nevienu reizi 

„nezaudēja" bumbu.  

 

Noteikumi:  

1. Vadošais var ķert bumbu tikai tad, ja tā ir gaisā vai nokrita uz grīdu.  
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2. Tās, kurš „pazaudēja" bumbu kļūst par vadošo.  

3. Rotaļas ilgums 2-3 minūtes.  

 

 

 

 

 

 

 

3.11.att.„Bumba gaisā" [15].  

 

 „Vietu maiņa" [17].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi ievērot rotaļas noteikumus.  

2. Attīstīt uzmanību.  

3. Attīstīt reakcijas ātrumu, kustību biežumu.  

Skolotājs sadala klasi divās daļas. Rotaļas dalībnieki nostājas sporta zāles 

pretējas puses ar seju pret centru. Skolotājs rāda dažādas kustības un vingrinājumus 

rokām, noliekšanas, pietupienus, palēcienus u.t.t., bet audzēkņi atkārto tās. Pēkšņi 

skolotājas dod signālu „Vietu maiņa!" un abām rindām vajag mainīties ar vietām. 

Uzvara tā komanda, kura ātrāk nostāsies jaunajā vietā.  

Noteikumi:  

1. Audzēkņiem jāskrien tā lai nesadurties ar pretējas komandas dalībniekiem. 2. 

Skolotājs var rādīt imitācijas vai dejošanas elementus.  

3. Rotaļas ilgums 2-3 minūtes.  

 

 

 

 

 

 

 

3,12,att.„Vietu maiņa" [17].  
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„Čiekuri, zīles, rieksti" [15]. 

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi ievērot rotaļas noteikumus.  

2. Attīstīt kustību koordināciju.  

3. Attīstīt reakcijas ātrumu.  

Rotaļas dalībnieki sadalās pa trīs ( čiekuri, zīles, rieksti )un nostājas kolonna tāda 

paša secība un visas kolonnas izveido apli. Viens rotaļas dalībnieks ir vadošais. 

Skolotājs dod komandu „Rieksti!" („Zīles!", „Čiekuri!"), tad riekstiem ir jāmainās ar 

vietām, bet vadošais cenšas ieņemt tukšo vietu. Tas rotaļas dalībnieks, kuram nav vietu, 

kļūst par vadošo.  

Noteikumi:  

1. Visas kolonnās čiekuriem, zīlēm un riekstiem jāstāv vienāda secībā.  

2. Rotaļas ilgums 2-3 minūtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.att.„Čiekuri, zīles, rieksti" [15]. 

 

 

 

 

„Sals, eglīte, zaķis” [18].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi ievērot rotaļas noteikumus.  

2. Pareizas stājas veidošana.  

3. Attīstīt reakcijas ātrumu. 

4. Attīstīt kustību koordināciju. 
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 Skolotais izvēlas piecas „eglītes” un vienu „salu”, pārējie rotaļas dalībnieki ir „zaķi”. 

Katra „eglīte” stāv uzzīmētājā aplī. Pēc skolotāja signāla „zaķi” skrien no „sala” pie 

„eglītēm" lai paslēptos no „sala", kurs mēģina sasaldēt ,,zaķus". Ja „zaķis" paspēj 

paslēpties pie „eglītes" aplī, tad „zaķis" un „eglīte" mainās ar lomām, bet ja „sals" paspēj 

sasaldēt „zaķi", tad „zaķis" kļūst par „salu", bet „sals" par „zaķi".  

Noteikumi:  

1 Ja aplī stāv gan „eglīte", gan „zaķis", tad „sals” var sasaldēt jebkuru dalībnieku.  

2. Rotaļas ilgums 3-4 minūtes.  

 

 

 

 

 

 

 

3.14.att.„Sals, eglīte, zaķis” [18].  

 

 

„Ķer, met, nedod nokrist" [17].  

Noteikumi:  

1. Veidot prasmi ievērot rotaļas noteikumus.  

2. Attīstīt kustību koordināciju.  

3. Attīstīt reakcijas ātrumu.  

Rotaļas dalībnieki izveido apli, nostājas divu metru attāluma viens no otra. 

Vienam rotaļas dalībniekam rokās ir bumba. Ar vārdiem.„Ķer, met, nedod nokrist!" viņš 

met bumbu citam rotaļas dalībniekam.  

Noteikumi:  

1. No sākuma bumbu var mest tikai pa labi un pēc skolotāja signāla tikai pa kreisi.  

2. Rotaļas ilgums 3-4 minūtes.  

3. Uzvara tās audzēknis, kuram bumba nevienu reizi nenokrīt uz grīda.  
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„Diena un nakts" [7].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi izpildīt rotaļas noteikumus;  

2. Attīstīt reakcijas ātrumu un kustību biežumu.  

Rotaļnieki sadalās divās komandās un nostājas katra pie savas viduslīnijas ar 

mugurām pret to. Viena komanda "diena", otra - "nakts". Vadītājs izsauc vienu 

komandu, piemēram "diena". Izsauktie skrien uz savu māju, bet otras komandas 

dalībnieki ķer tos. Pēc katra skrējiena skaita noķertos. pēc tam atkārto uzdevumu. Uzvar 

komanda, kura noķēra vairāk dalībnieku.  

 

 

 

 

 

 

 

3.15.att.„Diena un nakts" [7].  

 

 

 

 

Noteikumi:  

1. ķert drīkst tikai līdz "mājas" līnijai;  

2. noķertais dalībnieks paceļ roku;  

3. dalībnieks nedrīkst pārkāpt savu viduslīniju un skriet pirms signāla.  

4. rotaļas ilgums 2-3 minūtes.  

 

"Numuru izsaukšana" [7].  

Uzdevumi:  

1. Veicināt matemātiskās prasmes veidošanos;  

2. Pilnveidot ātras skriešanas uzsākšanu.  

Bērni nostājas trīs komandās un skaitās pēc kārtas. Iegaumē savu numuru, 

vadošais nosauc kādu ciparu (cik katrā komandā dalībnieku) un tās numurs no katras 
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komandas izskrien no kolonas, apskrien apkārt konusam, stāvošam pretī kolonai. Un tad 

atskrien atpakaļ un nostājās savā vietā. Tā izskrien visi numuri.  

Noteikumi:  

1. Pēc skriešanas jānostājas savā vietā;  

2. Komanda, kuras dalībnieks atskrien pirmais saņem punktu.  

3. Rotaļas ilgums 2-3 minūtes.  

 

"Ķēdīte" [4].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi darboties komandās;  

2. Attīstīt kustības koordināciju un ātruma izturību.  

Rotaļa piedalās 6-20 audzēkņi, kuri sadalās divas komandas - ķērājos un bēdzējos. 

Ķērāji sadalās rokās un cenšas noķert pa vienam izklīdušos bēdzējus. Kad ķērājs noķēra 

bēdzēju, viņi sadodas rokās un ķer nākamo dalībnieku.  

Noteikumi:  

1. ķert, pieskaroties ar roku;  

2. ja ķēde pārtrūkusi, ķert nedrīkst;  

3. pēc noteikta laika komandas mainās ar lomu.  

4. Rotaļas atkārtojums 2 reizes. 

 

 

 

 

 

3.16.stt."Ķēdīte" [4].  

 

"Ķeršana rindās" [7].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi darboties komanda.  

2. Attīstīt kustību reakcijas ātrumu.  

Rotaļnieki sadaļas 2 komandas un nostājas rindās katra savā laukuma galā aiz 

līnijas. Komandas izvēlas nosaukumus, piem., "Daugava" un "Rīga". Pēc vadītāja 

komandas "Daugava", soļos "maršs!" attiecīgā dalībnieku rinda, līdzinoties pēc 

vidējiem, soļo uz priekšu. Kad soļojošā komanda pienākusi klāt otrai 3 - 5 m attālumā, 
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vadītājs dod signālu, pēc kura visi rotaļnieki ātri skrien atpakaļ aiz savas līnijas. Pretējās 

komandas dalībnieki dzenas.  

Noteikumi:  

1. Skriet drīkst tikai pēc skolotāja signāla.  

2. Rotaļu atkārto 4-6 reizes.  

3. Uzvara tā komanda. kurai vismazāk būs noķerto dalībnieku.  

 

 „Jautrā stafete" [17].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi darboties komanda.  

2. Attīstīt kustību koordināciju, līdzsvara izjūtu.  

3. Attīstīt atsevišķas kustības ātrumu.  

Skolotājs sadala audzēkņus 3-4 komandas pa 5-7 dalībniekiem. Komandas 

nostājas pie starta līnijas kolonnās. Pirmajam dalībniekam rokas ir basketbola vai 

volejbola bumba. Pēc skolotāja signāla pirmie rotaļas dalībnieki saka padot ar taisnam 

rokām bumbu atpakaļ pāri galvai, pārejies kolonnas dalībnieki saņemot bumbu dara to 

pašu. Kad pēdējais kolonnās dalībnieks saņēma bumbu viņš skrien uz priekšu un 

nostājas savas kolonnās priekšā.  

Noteikumi:  

1. Rotaļa ilgst, kamēr visi dalībnieki neizskries priekšā.  

2. Kad rotaļa beidzas, pirmajam rotaļas dalībniekam ir jāpaceļ bumba augšā un 

kolonnas dalībniekiem ir jānostājas taisni vienam aiz otra.  

3. Stafetes varianti:  

• Bumbu var ripināt starp kājām pa grīdu;  

• Bumbu var padot pa lēni ( pa kreisi) caur sānu.;  

4. Uzvara tā komanda, kura ātrāk un precīzāk izpilda uzdevumu.  

"Apļa stafete" [7].  

Uzdevumi: 

1. Veidot prasmi darboties komandā;  

2. Attīstīt kustību biežumu.  

Uzvelk lielu apli vai elipsi pa visu telpu. Ar 1 m garām starta līnijām šo aplīti 

sadala 3-5 vienādās daļās. Dalībnieki attiecīgi sadalās 3-5 komandās un nostājas 

kolonnās pa vienam, starveidīgi apļa iekšpusē ar sejām pret starta līniju. Pirmajiem 

dalībniekiem rokās stafetes tie nostājas uz starta līnijas apļa ārpusē. Pēc signāla pirmie 
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dalībnieki skrien apkārt aplim, nodod kociņus otrajiem utt. Uzvar komanda, kas ātrāk 

veic uzdevumu.  

Noteikumi:  

1. Stafetes kociņš jāsaņem ar labo un jānodod ar kreiso roku.  

2.Katrs nākamais dalībnieks, kas gaida savu kārtu, nedrīkst traucēt citu dalībnieku 

skrējienu.  

3. Skrējiena laikā nedrīkst pārkāpt apļa līniju.  

4. Nodevis stafetes kociņu nākošajam, rotaļnieks nostājas savas kolonnas beigās 

tā, lai netraucētu citus dalībniekus.  

5. Nākamais dalībnieks drīkst skriet tikai tad, kad saņēmis stafetes kociņu.  

6. Stafeti atkārto 3 reizes.  

 

 

 

 

 

 

 

3.17.att."Apļa stafete" [7].  

 

Varianti:  

1) Komandu dalībnieku sākuma stāvoklis kolonnās - sēdus.  

2) Dalībnieki izvietojas kolonnās paralēli apļa līnijai.  

 

 

 

 

"Stafete ar bumbām " [autore].  

Uzdevums:  

1. Veidot prasmi darboties komandā;  

2. Attīstīt kustību biežumu.  

Dalībnieki sadalās 3-4 komandās un nostājas aiz līnijas. Katras komandas priekšā 

12 - 14 m attālumā uzzīmē citu aiz cita 2 aplīšus, pirmajā aplī atrodas 2 volejbola 

bumbas. Pēc signāla pirmie dalībnieki skrien un paņem pirmo bumbu, noliek to otrajā 
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aplī. Pēc tam atgriežas aiz otras bumbas, paņem to un noliek otrajā aplī, skrien atpakaļ 

un nodod stafeti otrajam dalībniekam. Nākamais dalībnieks atgriež bumbas pirmajā aplī 

un nodot stafeti trešajām utt. uzvar komanda, kas ātrāk veic uzdevumu.  

Noteikumi: 

1. Volejbola bumbas drīkst ņemt tikai pa vienai.  

2. Stafete jānodod tikai aiz starta līnijas.  

3. Volejbola bumbas noteikti jānoliek aplītī: ja kāda aizripo, jāatgriežas un jāatliek 

atpakaļ.  

4. Aplī atrodas trīs volejbola bumbas un tās jāpārnes uzreiz.  

5. Stafeti atkārto 3 reizes. 

 

3.3. Rotaļas un stafetes izturības īpašību attīstīšanai 

 

Izturības īpašību – vispārējās izturības un ātruma izturības attīstīšanai mēs 

izvēlējāmies 1 rotaļu un 1 stafeti: 

1. "Tautas bumba" [4]; 

2. „Stafete ar apli" [7]; 

Gan rotaļa, gan stafete ir paredzētas sporta stundas galvenajai daļai. To ilgums ir 

līdz 8 minūtēm.  

"Tautas bumba" [4].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi sadarboties komandā un ievērot noteikumus.  

2. Attīstīt izturību.  

Dalībnieki sadalīti divās komandās un katra komanda brīvi izvietojas savā 

laukumā. Pēc signāla, viens no kapteiņiem cenšas trāpīt ar bumbu kādam no otras 

komandas dalībniekiem. Pretējas komandas dalībnieki, neatstājot savu laukumu, cenšas 

izvairīties no bumbas vai pārtvert to. Ja bumbu iegūst otra komanda, dalībnieki mainās 

ar uzdevumiem. Ja kādam dalībniekam trāpa, tas ieņem vietu aiz pretinieka gala līnijas, 

blakus savam kapteinim un turpina piedalīties spēlē. Ja dalībnieks, kurš atrodas savas 

komandas laukumā, pārtver lidojošu bumbu, tad viņš atbrīvo kādu no savas komandas 

izsistajiem.  

Noteikumi:  
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1. Dalībnieki bumbu metot vai izvairoties no tās, nedrīkst pārkāpt laukuma 

robežas;  

2. Ja tverot bumbu aizlaiž to no rokām un tā pieskārās laukumam, skaitās 

trāpījums;  

3. Ja bumba nokrīt laukumā, to drīkst tikai laukumā esošās komandas dalībnieki.  

4. Rotaļas ilgums- 6-8 min. 5. Rotaļu atkārto 2 reizes.  

 

„Stafete ar apli" [7].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi darboties komandā;  

2. Attīstīt ātruma izturību.  

Dalībnieki sadalās 3-4 komandās un nostājas kolonnās aiz starta līnijas 3 - 5 m 

attālumā viena no otras. Katras komandas priekšā 10 - 12 m attālumā novieto ķeblīti. 

Komandas pirmajiem dalībniekiem rokā vingrošanas aplis. Pēc signāla pirmie dalībnieki 

skrien līdz ķeblītim, apskrien to no labas puses, skrien atpakaļ un nodod apļa galu 

otrajam dalībniekam. Tie kopā skrien atkal līdz ķeblītim, apskrien to no labas puses 

skrien atpakaļ un nodod apļa brīvo vietu trešajam dalībniekam. Visi trīs izpilda to pašu, 

utt. Tā turpinās, kamēr nenoskrien visa komanda kopa. Uzvar komanda, kurai mazāk 

soda punktu un nostājas vienā kolonnā un pirmajam dalībniekam jāpaceļ aplis augšā.  

Noteikumi:  

1. Nedrīkst skrienot atlaist apli.  

2. Aplis jātur ērtā stāvoklī, vidukļa augstumā.  

3. Skrienot, visiem dalībniekiem jāturas pie apļa, ja kādu pazaudē, tad aiz tā 

dalībnieka jāatgriežas un tiek piešķirts soda punkts.  

4. Stafete jāskrien vēlreiz, bet jāmainās pusēm, pēdējais dalībnieks kļūst par pirmo 

utt., lai būtu apmēram vienāda slodze.  

 

 

 

 

 

 

 

3.18.att.„Stafete ar apli" [7].  
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3.4. Rotaļas un stafetes spēka īpašību attīstīšanai 

 

Spēka īpašību – eksplozīvā spēka, spēka izturības un ātrumspēka attīstīšanai, mēs 

izvēlējāmies 2 stafetes un 1šķēršļu joslu: 

1. Veiklā stafete [7]; 

2. „Stafete ar aukliņu" [autore]; 

3. Šķēršļu josla; 

Piedāvātās stafetes un šķēršļu josla ir paredzētas sporta stundas galvenajai daļai. 

To ilgums ir līdz 6 minūtēm, apļa treniņa un šķēršļu joslas ilgums- līdz 15 min.  

Šķēršļu josla pilnveido audzēkņu pamatkustības - lēkšanu skriešanu, rāpšanos un 

attīsta jauniešu biomotorās spējas. Interesanti kombinēti vingrinājumi, kas pietuvināti 

dabīgiem šķēršļiem dabā, kalpo par lielisku motivāciju padziļinātai pamatprasmju 

apguvei, lai pēc tam tās varētu prasmīgi pielietot dažādu šķēršļu pārvarēšanai. 

Veiklā stafete [7].  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi ievērot stafetes noteikumus;  

2. Attīstīt kāju eksplozīvo spēku;  

3. Attīstīt atsperīgumu.  

Uz zemes novelk 4 līnijas 1-1,5m attālumā. Komandas nostājas pie pirmās līnijas. 

Pēc pedagoga signāla katru komandu pirmais dalībnieks lec uz kreisās kājas līdz otrajai 

līnijai, tad uz labās kājas līdz trešajai līnijai. Pēc tam atpakaļ uz, kreisās kājas līdz 

ceturtajai līnijai, sasniedz pēdējo līniju, bērns ar palēcienu uz abām kājām atgriežas 

apkārt un skrien atpakaļ pie savas komandas.  

Noteikumi:  

1. Dalībnieki lec pēc kārtas:  

2. Stafeti sāk ar skolotāja svilpes signālu.  

3. Stafetes ilgums 3-4 min.  

4. Stafeti atkārto 3-4 reizes.  

 

„Stafete ar aukliņu" [autori]  

Uzdevumi:  

1. Veidot prasmi darboties komandā:  
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2. Attīstīt ātrumspēku.  

Dalībnieki sadalās 2 — 3 komandās un nostājas kolonnās aiz starta līnijas 3 - 5 m 

viena no otras. Katras komandas priekšā 10 m tālumā novieto vienu aukliņu, 10 m no tās 

otru aukliņu, tālāk 3 m attāluma no aukliņas novieto pildbumbu. Pēc komandas 

(uzmanību, maršs!) pirmie dalībnieki skrien līdz pirmajai aukliņai izpilda ar to 5 

lēcienus, skrien līdz otrai aukliņai izpilda 10 lēcienus, tālāk skrien līdz pildbumbai 

apskrien to no labās puses, skrien atpakaļ, piesit ar kreiso roku nākamā dalībnieka 

kreisajai rokai un, skrienot gar kolonnas labo pusi, nostājas aizmugurē.  

Noteikumi:  

1. Skriet drīkst tikai pēc komandas "Maršs!".  

2. Pildbumba jāapskrien no labās puses.  

3. Aukliņu nedrīkst mest, bet jānovieto tur kur tā bija sākumā.  

4. Nākamais dalībnieks nedrīkst ātrāk uzsākt skrējienu, pirms iepriekšējais nav 

piesitis pie rokas.  

5. Jāizpilda precīzs lēcienu skaits, ja dalībnieks izlēca mazāk, tad viņš sāk lēcienus 

no jauna.  

 

 

 

 

3.20.att.„Stafete ar aukliņu" [autori]  

 

Šķēršļu josla [autori].  

Uzdevumi:  

1. Pilnveidot lekšanas un rāpšanās prasmes.  

2. Attīstīt kāju eksplozīvo spēku.  

1) Atkārtoti palēcieni uz abām kājām. 

2) Līkloču skrējiens apkārt šķēršļiem. Attālums starp šķēršļiem 2 metri.  

3) Kāpšana pa vingrošanas sienu. Pārvietoties sānis līdz pēdējam posmam.  

4) Izlīst zem šķēršļiem.  

5) Rāpošana četrrāpus pa vingrošanas sola plāto virsmu.  

6) Atkārtoti lēcieni uz priekšu pa uzzīmētiem apļiem, atsperoties ar vienu kāju. 

Apļi uzzīmētie zigzaga veida 1 m attāluma viens no otra.  

7) 2 pārvēlieni pa diviem blakus novietotiem paklājiem.  
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8) Soļošana pa vingrošanas sola plato virsmu, rokas sānis.  

Noteikumi:  

1. Šķēršļu joslas ilgums 4-6 min.  

2. Atkārtot 3 reizes.  

Katrai rotaļai stundā, paredzētas, apmēram, 5 minūtes laiks. Rotaļas un stafetes 

izpilda stundas galvenajā daļā.  
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SECINĀJUMI 

Ja mēs neļausim skolēniem kustēties vismaz 3-4 stundas dienā, ja nebūs vismaz 

divas organizētas sporta stundas, ja citu priekšmetu stundās mēs neatradīsim nedaudz 

laika fiziskām aktivitātēm, bērni skolā nespēs koncentrēt uzmanību, mācīties un apgūt 

zināšanas. Tādēļ rotaļas un stafetes sporta stundā palīdz bērnam labāk apgūt vielu un gūt 

emocionālu gandarījumu, jo tās rosina bērnos domāšanu, fantāziju un izdomu. Rotaļas 

stimulē bērnu kustību aktivitāti un palīdz pilnveidot jau iepriekš apgūtas kustības un 

kustību iemaņas. Kā arī uzlabo sapratni ar pārējiem rotaļu un stafešu dalībniekiem.  
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