Vecāki var izmantot matemātikas uzdevumus kā galda spēli, lai rosinātu bērnu apgūt un vingrināt
dažādas matemātikas prasmes interesantā veidā. Izdrukā spēles laukumu ar uzdevumiem un
vienojas, kā atzīmēs izpildītos uzdevumus, piemēram, aizkrāso vai uzliek pogu / akmentiņu /
sīklietiņu. Piemēram, uzmetot metamo kauliņu, skaita lauciņus, lai noskaidrotu, kurš uzdevums
jāveic. Ja uzdevums izpildīts, to aizkrāso un nākamajā reizē skaitot lec tam pāri. Katrā spēles
laukumā ir vieglāki un grūtāki uzdevumi, lai bērns varētu būt veiksmīgs uzreiz vai viņam nāktos
padomāt un piepūlēties. Spēles laukumu var aizpildīt ilgākā laikā, piemēram, katru vakaru
izpildot tikai dažus uzdevumus.
Ja bērns viegli izpilda visus spēles uzdevumus, var izvēlēties turpināt spēli nākamajā grūtības
pakāpē. Ja bērnam bija grūtības, izpildot uzdevumus, vēlams atkārtot to pašu spēli vēlreiz citā
laikā /dienā.
1. grūtības pakāpe
Sameklē kaut ko
mazu un kaut ko
lielu.

Atrodi divas
vienādas zeķes.

Uzliec uz gultas
3 rotaļlietas.

Palīdzi saklāt
galdu un noliec
karoti / dakšiņu
pie katra šķīvja.

Parādi savā
istabā
priekšmetus,
kuriem ir stūri.

Parādi ar
pirkstiem, cik
tev ir gadu.

Vai tev pietiek
vietas apsēsties
zem galda? Zem
krēsla?

Izveido ritmisku
rindu – 2 reizes
sasit plaukstas, 1
reizi piesit kāju,
2 reizes
plaukstas, 1 reizi
kāju...

Aizej no virtuves
līdz savai istabai
ar lieliem
soļiem. Atnāc
atpakaļ ar
maziem soļiem.

Saskaiti
mammas / tēta
acis, ausis,
degunu.

Ieliec kastē
rotaļlietas tā, lai
tā būtu pilna.

Uzbūvē torni no
3 vai vairāk
klučiem.

Sadodies rokās
ar visiem, kuri ir
mājās, tā, lai
izveidotos aplis.

Izvēlies krāsu un
atrodi 2 lietas,
kuras ir šajā
krāsā.

Paņem divus
priekšmetus.
Vienu
priekšmetu
uzliec uz krēsla,
otru paliec zem
krēsla.

Izveido vilcienu
no klučiem
(kurpēm, kastēm
vai citiem
priekšmetiem,
kurus var
novietot vienu
aiz otra).

Kam jūsu mājā ir
platas gultas un
kam ir šauras
gultas?

Paņem divas
krūzītes, vienā
no tām ieliec
vienu pupu
(pogu, oli vai ko
citu), otrā ieber
daudz pupu.

Saskaiti, cik
cilvēku šobrīd ir
mājās.

Uzliec uz galda
vienu šķīvi,
vienu krūzi,
vienu karoti un
vienu dakšiņu.
Saskaiti, cik
priekšmetu ir uz
galda.

2. grūtības pakāpe
Nostājies blakus
priekšmetam vai
cilvēkam, kas ir
garāks par tevi.

Sameklē 3
priekšmetus,
kam ir apaļa
forma.

Cik tev ir gadu?
Sameklē tik
daudz zīmuļu.

Sameklē
sarkanus
priekšmetus un
zilus
priekšmetus.
Kurus
priekšmetus tu
atradi vairāk?

Izveido ritmisku
rindu, izmantojot
karotes un
dakšiņas (karote,
dakšiņa, karote,
dakšiņa…).

Saskaiti, cik
galdu ir tavā
mājā.

Paņem 3
grāmatas un 5
rotaļlietas. Par
cik rotaļlietu tev
ir vairāk nekā
grāmatu?

Sakārto savas
rotaļlietas, saliec
kopā līdzīgās.

Ar cik lēcieniem
tu vari aizlēkt no
savas istabas
durvīm līdz
gultai?

Sameklē
priekšmetu, kam
ir tāda pati forma
kā tavas istabas
durvīm.

Sameklē trīs
priekšmetus –
vienu lielu,
vienu mazu un
vienu vidēju.

Sakārto savas
kurpes, saliekot
kopā pārus.

Sameklē 3
vienāda lieluma
rotaļlietas.

Sameklē 3
Izveido ritmisku
priekšmetus, kuri rindu – 2 reizes
izskatās kā
sasit plaukstas, 1
četrstūri.
reizi piesit kāju,
2 reizes
plaukstas, 1 reizi
kāju...

4 draugi
rotaļājas. Atnāk
vēl viens draugs.
Cik draugu tagad
kopā rotaļājas?

Uzzīmē
zīmējumu
katram savas
ģimenes
loceklim. Cik
zīmējumu tu
uzzīmēji?

Paņem 4 karotes
un 3 dakšiņas.
Cik galda
piederumu tev
ir?

Paņem kasti.
Novieto vienu
priekšmetu
kastē, otru pie
kastes, trešo aiz
kastes un ceturto
blakus kastei.

Uzliec uz galda
10 karotes. 3
karotes noliec
atpakaļ atvilktnē.
Cik karošu
palika uz galda?

3. grūtības pakāpe
Saliec 10
rotaļlietas rindā,
sākot ar mazāko
un beidzot ar
lielāko.

Ar pēdām izmēri
attālumu no
ieejas durvīm
līdz virtuvei.

Sameklē kaut ko,
kas izskatās kā
aplis, kā trijstūris
un kā četrstūris.
Uzzīmē, ko tu
atradi.

Uzvelc mugurā
apģērbu, uz kura
var redzēt
ritmisku rindu.

Tu gribi iedot
katram savas
ģimenes
loceklim 2
zemenes. Cik
zemeņu tev
vajadzēs?

Sameklē tādu 1
lielu un 1 mazu
rotaļlietu, lai
mazā rotaļlieta
būtu smagāka
par lielo.

Kas tavā istabā ir
vairāk nekā 5,
bet mazāk nekā
10? Uzzīmē un
pieraksti skaitu.

Sašķiro savas
ģimenes kurpes
(zeķes vai ko
citu) pēc krāsas
un pēc lieluma.

Salīdzini, kas
tavas virtuves
atvilktnē ir
vairāk, mazāk
vai tikpat –
karotes, dakšiņas
vai naži?

Cik daudz tavas
istabas
priekšmetu
izskatās kā
četrstūri?

Izmēri virtuves
galdu, lietojot
karotes. Cik
karošu tev
vajadzēja, lai
izmērītu galda
malu, un cik, lai
izmērītu galda
galu? Pieraksti
skaitu ar
cipariem.

Paņem 10 pupas
un 10 pogas.
Katrā tukšas 10
olu kastes
nodalījumā liec
vienu pupu vai
pogu. Cik daudz
dažādas pupu un
pogu
kombināciju vari
izveidot?

Uzzīmē 3
priekšmetus, kuri
istabā atrodas
augstāk par
galdu.

Paņem saujā
pogas (pupas /
oļus vai citus
mazus
priekšmetus),
izsaki
pieņēmumu par
to skaitu un pēc
tam skaitot
pārbaudi.

Iedomājies, ka
tev ir 10 cepumi.
Pie tevis atnāk
ciemos 4 draugi.
Sadalot līdzīgi,
cik cepumu tiks
katram no jums?

Parkā salasi īsus
kritušos zarus.
Kuras
ģeometriskās
formas tu ar tiem
vari izveidot un
kuras nevari?

Sagrupē savas
rotaļlietas pēc
materiāla, no
kāda tās ir
izgatavotas.

Nostājies
dzīvojamās
istabas vidū. Kas
atrodas no tevis
pa labi un kas
atrodas pa
kreisi?

Ejot pa ielu,
nosauc, kurus
ciparus tu
atpazīsti.

Paņem bļodu un
krūzi. Izsaki
pieņēmumu par
to, cik ūdens
krūžu vajadzēs,
lai piepildītu
bļodu. Pārbaudi!

