
 

 

 

Bērnam 3 gados jāprot:  

• Lieto jēdzieni iekšā/uz/zem/liels/mazs.  

 

• Runā teikumos, kuri sastāv no 3- 4 

vārdiem. 

 

 

• Atbildēt uz jautājumiem, kuri sākas ar 

“kas?, ko?, kur?, kad? cik daudz?” 

 

• Runā lieto īpašības vārdus (sarkana 

bumba, liela māja). 

 

• Vietniekvārdu lietošana (“es, tu, man, 

mans”) . 

 

 

• Skaita bērnu pantiņus, pirkstiņrotaļas. 

 

• Klausās stāstījumā 20 minūtes. 

 

 

• 80% runas ir saprotama. 

 

• Skaita 3 objektus, norādot uz katru. 

 

 

• Pareizi lieto lietvārdus daudzskaitlī. 

 

• Pareizi lieto darbības vādus pagātnē. 

  

 

“Ja jūs vēlaties, lai jūsu bērni izaug 

gudri, lasiet viņiem priekšā 

pasakas. Ja jūs vēlaties, lai viņi 

būtu vēl gudrāki, lasiet viņiem vēl 

vairāk pasaku,” (Alberts 

Einšteins). 

  

   

 

PII “Ābelīte” 

logopēde Signe 

Jonase 
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  Bērnam 4 gados jāprot:  

• Lieto vietniekvārdus viņš/viņa 

• Lieto jēdzienus 

priekšā/aizmugurē, augšā/apakšā, 

ciets/mīksts 

• Pareizi lieto lietvārdus 

daudzskaitlī 

• Uzdod jautājumus, kuri sākas ar 

“Vai?” 

• Saskaita 4 objektus 

• Teikumos 4-7 vārdi 

• Saklausīt vārdā pirmo skaņu 

• Atpazīt sev svarīgus burtus ( sava 

vārda, mammai, tētim) 

 

  

 

Daudzi pētījumi pierāda, ka, 

jo bērnam labāk attīstīta smalkā motorika →  

jo labāka runas un valodas attīstība! 

  

 
  

• Četros gados bērns ir pietiekami 

apguvis runu, lai izteiktu savas 

domas, vēlmes un nodomus ar 

vārdiem nevis ar žestiem. 

Ieteikumi vecākiem: 

• Lasīt priekšā pasakas. 

•  Ikdienā daudz sarunāties, 

komentēt visas ikdienas darbības. 

•  Klausīties bērna teiktajā. 
 



 

` 

 

 

“Roku pirkstu jeb smalkās motorikas kustības ir 

muskuļu, nervu un kaulu sistēmas darbību 

kopums. Zinātnieki ir pierādījuši, ka pastāv 

savstarpēja saistība starp smalko motoriku un 

valodas attīstību. Smalkās motorikas kustības 

stimulē dažādus apvidus galvas smadzenēs, kā 

rezultātā tiek veicināta kognitīvo procesu, runas 

un valodas attīstība, kā arī tiek attīstītas 

koncentrēšanās spējas. 

Bērni kļūst veiklāki elementāro 

pašapkalpošanās iemaņu veikšanā, kā arī 

acīmredzami uzlabojas iemaņas tēlojošās 

darbībās. Vēlāk arī lasīšanas un rakstīšanas 

procesa apguvē ir mazāk sarežģījumu.” 

  

 

• Pirkstiņrotaļas.  

https://maminuklubs.lv/mazulis/skaitamp

anti-bernina-attistibai-5045/ 

• Mozaīkas, puzzles un konstruktori; 

• Spēles ar sīkiem priekšmetiem; 

(bēršana, liešana, vēršana, 

izmantojot mannā, grūbas, 

makaronus) 

• Spēles ar diegiem (piešūšana, 

tīšana, vēršana, izšūšana); 

 

• Smilšu spēles; 

• Darbs ar šķērēm; 

• Darbs ar papīru (plēšana, locīšana, 

burzīšana, u.c.); 

• Zīmēšana, krāsošana. 

• Dabas materiāli- kastaņi, zīles, 

lapas, čiekuri 
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