
Rotaļa - lieliska metode 
melodijas intonāciju 
nostiprināšanai un muzikalās 
atmiņas veidošanai 
sākumskolā.

Daces Perševicas pieredze



Rotaļas 
SR

● Tradīcijas - iepazīt latviešu un citu tautu 
tradīcijas

● Dziesmas - iemācīties dziedāt dziesmas, 
attīstot skolēnu muzikālo atmiņu

● Intonācija - nostiprināt melodijas intonācijas
● Sadarbība - veidot skolēnu sadarbības 

prasmes
● Empātija - skolēni gūst emocionālu 

pārdzīvojumu
● Aktivitāte - iesaistīt skolēnus fiziskās 

aktivitātēs



Griežas, griežas dzirnaviņas
Izmantotās pakāpes - V-III-V-VI-V-III



Video

https://docs.google.com/file/d/1W2CoT1krc-Xl_uAjo-q-LdWhQO1K1HdF/preview


Zaķītis

Izmantotās pakāpes - 
V-III-IV-II



Zaķītis video

https://docs.google.com/file/d/1jXTF7w364uclUQoTvrm5VLd6bpFWKPqV/preview


Izmantotās pakāpes - V-III-VI-V-III

Āboli no koka krīt



Video

https://docs.google.com/file/d/1RqT0c7Frw5CjaWDu7-OJ7DKSH2mMqrgd/preview


Izmantotās pakāpes - I-VII,- I- VI,- V,

Vai, vai, Tēva brāli!



Video

https://docs.google.com/file/d/1iBo6xzXmz5Yi58E2cqid1Y8SKlhdSjNK/preview


Dej` mani jēriņi
Izmantotās pakāpes - V-III-IV-III-II-IV-III



Video

https://docs.google.com/file/d/1EEmanp_DLATwa0n_WNy4TuJaHcP0QXCU/preview


Izmantotās pakāpes- V-III-IV-II-I 

Nopirku āzīti



Video

https://docs.google.com/file/d/13IAcdAlTTtABh71PDNTtQnHGXGZ8D1Ns/preview


Izmantotās pakāpes - V,-I-III- II-III-II-I

Kumeliņi, kumeliņi



Video

https://docs.google.com/file/d/1WBsOQpke8AfGOEE2sRBLsabJCDBiErhH/preview


Izmantotās pakāpes - I-V,-I-II-III

Pieci vilki danci veda



Video

https://docs.google.com/file/d/1ZWaFz42bxuqSgM1sar1gFYznF10QNM7s/preview


Izmantotās pakāpes - I-II-III-IV-V-I`

Laba mana podu māte



Video

https://docs.google.com/file/d/1os2chrD3DSn1oR6DnhSMG5-rN-tI9aub/preview


Izmantotās pakāpes - I-III-II-I-VII,-I

Dancis ar slotu



Video

https://docs.google.com/file/d/1PRZgXTHTKt7SekBAfsQU1O_X9PtoM6Ue/preview


Ar gailīti Mārtiņš brauc
Izmantotās pakāpes - V,-III-II-I-II-V,-III-I



Video

https://docs.google.com/file/d/1_EUZDSss3rO57TM14TPbEIcQFSnx89cx/preview


● Ar rotaļas palīdzību skolēni uzlabo savu muzikālo atmiņu;
● Vairākkārtēji atkārtojot melodiju, skolēni nostiprina intonācijas 

sajūtu;
● Rotaļās skolēni mācās sadarboties ar citiem, mācās sevi 

disiplinēt un dažkārt mācās arī zaudējumu pārdzīvot;
● Skolēni mācās koordinēt savas darbības - vienlaicīgi dziedot, 

darboties (kustēties) un domāt par turpmāko rīcību;
● Rotaļās skolēni gūst emocionālu pārdzīvojumu, mācās just līdzi 

citiem;
● nodarbībās skolēni ir fiziski noslogoti, tomēr rotaļu radītais 

prieks dod gandarījumu par labi pavadīto laiku.
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Izmantotie materiāli:



PALDIES, PAR UZMANĪBU!


