
Sportojam svaigā gaisā visu gadu!



Fiziskās aktivitātes svaigā gaisā bērnam nepieciešamas visa gada 
garumā, tāpēc SPII “Saulespuķe” sporta nodarbībām un sporta svētkiem 
ārā tiek dota arvien lielāka priekšroka. 

Sportošana svaigā gaisā nāk par labu veselībai - palīdz ķermenim 
nostiprināt imunitāti, apgādāt organismu ar nepieciešamo skābekļa un 
enerģijas daudzumu. 



Sportojot dabā bērni pārvietojas pa dabisku zemessedzi, kas palīdz 
trenēt kustību koordināciju, attīstīt drosmi un izziņu.

Sporta nodarbībās ārā skolotājs var integrēt dabas zinības, matemātiku 
un citus mācību priekšmetus, kā arī ļauj izmantot dabas resursus kā 
sporta inventāru (sniegs, ledus, ūdens, akmeņi, zāle, lapas, koki u.c.). 

Sportošana āra apstākļos ļauj bērnam sajust kustību dažādību un būt 
radošam.
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Rudens svētki “Vāverīte riekstus skaita”
25.09.2019



Šie svētki bija veltīti Miķeļdienai un norisinājās Miķeļdienas tradīciju 
garā, kas saistās ar ražas novākšanas darbiem, kā arī dārzeņu un augļu 
iepazīšanu, to pagatavošanu un degustāciju.

Bērnus sagaidīja Saimniece un pastāstīja par Miķeļdienas tradīcijām un 
uzdeva mīklas. Pēc tam ieradās Miķeli, izrādīja savu lielo dārzeņu grozu 
un uzdeva bērniem noteikt garāko un īsāko, apaļāko un tievāko dārzeni.



Vēlāk atlēca Vāverīte ar riekstu un sēņu groziņu. Bērniem bija uzdevums 
saskaitīt riekstus un sēnes.

Svētki turpinājās ar uzdevumu sadali katrai grupai atsevišķi. Pavisam 
bija jāveic 4 uzdevumi - sportiskais, radošais, fotomedības un 
degustācija.

Svētku nobeigumā bērnus apbalvoja ar atzinības 
rakstu un veselīgajiem našķiem - āboliem un burkāniem.



Viesmīlīgā Saimniece sagaida bērnus



Afišas autore audzinātāja Sandra Demme



Miķelis rāda rudens ražu



Bērni ar dziesmām un dzejoļiem daudzina Miķeļdienu





Dārzeņu degustācija pie Saimnieces



Sportiski uzdevumi pie Miķeļa







Foto medības - atrast un nofotografēties (pie ozola, pie koka ar sarkanām lapām, pie 
putnu būrīša, uztaisīt smaidīgo selfiju u.c.)



Sporta diena “Sporto kopā ar 
raganiņām ziemā”

19.02.2020



Šajā ziemā ļoti gaidīto sniegu Latvijā nesagaidījām, tāpēc sporta diena 
norisinājās PII “Saulespuķe” telpās - gan vestibilā, gan zālē. 

Bērni pulcējās vestibilā, kur viņus pārsteidza, uz slotas atlidojusī, Veiklā 
raganiņa un aicināja izkustēties dziesmas “Ko lai ziemā dara?” ritmā.

“Buru, buru, buru, es visus stiprus buru!” ar šādiem vārdiem 
uz slotas “atlidoja” Spēka raganiņa un vēlējās pābraudīt, 
cik bērni ir spēcīgi virves vilkšanā.
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Svētku nobeigumā raganiņas uzbūra milzīgu baltā sniega mākoni (no 
baltiem baloniem) un apbalvoja katras grupas bērnus ar pateicības 
rakstu un konfektēm! 

Pēc tam bērni tika aicināti uz jautro ballīti. 



Ielūdz jautrās raganiņas



Spēka raganiņas pārbaudījums virves vilkšanā





Veiklās raganiņas uzdevumi





Mākslas raganiņas uzdevumi







Lai labāk veiktos uzdevums, pirms tam jāpasaka 
burvju vārdi



Ragavu stumšana un pikošanās bezsniega apstākļos



Raganiņas uzbur milzīgu baltu 
“sniega” mākoni

Svētku nobeigumā - ballīte un 
sniegavīra veidošana





Koriģējošā vingrošana SPII 
“Saulespuķe”



Mūsdienu mazkustīgais dzīvesveids (hipodinamija), līdz ar to arī 
nepietiekamā daudzumā nodarbinātās atsevišķās muskuļu grupas, 
izraisa stājas traucējumus.

Koriģējošās vingrošanas mērķis ir iespēju robežās panākt normālas 
stājas veidošanos bērniem, kas ir ļoti svarīgs faktors gan bērna veselības 
nodrošināšanā, gan vizuāli pievilcīga ķermeņa veidošanā.



Lai to sasniegtu:

1. Jākoriģē esoši stājas traucējumi;
2. Jānostiprina vājie ķermeņa muskuļi, jāatslābina sasprindzinātie un 

jāstiepj saīsinātie ķermeņa muskuļi;
3. Jāveido pareizi gaitas, stāvus un sēdus stāvokļa stereotipi;
4. Jāattīsta fiziskās īpašības (kustību koordinācija, līdzsvars, lokanība 

u.c.) un jāpilnveido kustību iemaņas;
5. Jāattīsta propriorecepcija (sava ķermeņa izjūtu attīstīšana);
6. Lai uzlabotu bērnu stāju, koriģējošā vingrošana bērniem jāuzsāk pēc 

iespējas ātrāk. Tiklīdz ir konstatēti traucējumi, to jāveic sistemātiski, 
regulāri un ilgstošā laika periodā.



SPII “Saulespuķe” koriģējošā vingrošana notiek 2 reizes nedēļā pēc skaita 
nelielās grupās (2-8 bērni) un atbilstoši stājas traucējumiem, vecumam, 
uztveres spējām.

Nepareizo stāju (apaļu vai plakanu muguru, saplacinātas pēdu velves 
u.c.) koriģē ar vispārattīstošiem un speciāliem vingrojumiem, 
nostiprinot attiecīgās muskuļu grupas, kā arī elpošanas vingrinājumiem. 

Nodarbībās tiek izmantots plašs inventāra klāsts nodarbību 
daudzveidošanai:


































