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ANOTĀCIJA 

 

“Minds are like parachutes - they only function when open”  (Thomas Dewar) 

Prāts ir kā izpletnis - tas darbojas tikai tad, kad ir atvērts  

 

Rotaļas ar izpletni rada spilgtus iespaidus un neaizmirstamas atmiņas, līdz ar 

to tās sekmē bērnu interesi par fiziskām aktivitātēm, viņu radošumu, fiziskās, 

kognitīvās un sociālās spējas. Rotaļas ar izpletni var spēlēt dažāda vecuma cilvēki, 

bet, protams, visvairāk tās ir piemērotas bērniem.  

Pasaulē notiek pat krāšņi parašūtfestivāli, kad dalībnieki mūzikas pavadījumā 

vienlaicīgi darbojas ar vairākiem izpletņiem, izpildot iepriekš apgūtas kombinācijas un 

veidojot vienādas figūras ar izpletņiem.  

Ar izpletni var spēlēt daudzveidīgas rotaļas un pielāgot parašūtu dažādas 

aktivitātes slodzēm, sākot ar zemu intensitāti un beidzot ar fitnesu augstā intensitātē.   

Metodiskais līdzeklis paredzēts LSPA studējošajiem, absolventiem un citiem 

interesentiem. Tajā doti teorētiski un praktiski ieteikumi parašūtaktivitāšu vadīšanā, 

apkopotas jau zināmas, pieredzē gūtas un tālāk pilnveidotas rotaļas un rotaļveida 

aktivitātes ar izpletni. Izmantojot dotos parašūtaktivitāšu paraugus un idejas, katrs 

rotaļu vadītājs tās var radoši attīstīt tālāk, apvienot, veidot jaunus rotaļu variantus un 

jaunas rotaļas, iedvesmojoties no esošā un ļaujoties izdomai. Der ieklausīties arī savu 

audzēkņu jaunradē. Paldies maniem studentiem par labām idejām! 
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IEVADS 

 Parašūtaktivitātes ir krāšņa, saistoša un dinamiska aktivitāte bērniem, 

pusaudžiem, bērniem kopā ar pieaugušajiem un kā rekreācijas aktivitāte arī 

pieaugušajiem. Parašūtaktivitātēs kopā var piedalīties atšķirīgu spēju, auguma un 

vecuma cilvēki. Tas nozīmē, ka tās lieliski var spēlēt ģimenes lokā, nodarbībās un 

dažādos pasākumos. Rotaļas ar izpletni var spēlēt jau no trīs gadu vecuma, piemērojot 

rotaļas bērnu sagatavotībai. Maziem bērniem rotaļās ar izpletni ļoti labi var iemācīt 

saprast virzienu, tā maiņu, jēdzienus lēnāk - ātrāk, vieglāk – spēcīgāk, sekmēt krāsu 

uztveri, klausīšanās prasmi un valodas prasmi, sociālo mijiedarbību un savstarpēju 

sadarbību, sevišķi uzticēšanos citiem rotaļu dalībniekiem, kā arī pilnveidot kustību 

pamatprasmes, kombinēt tās dažādā secībā, attīstīt fiziskās īpašības. Brīnišķīgi der 

jebkura veida mūzikas pavadījums.  

Interesants ir izpletņa vecais nosaukums jeb vecvārds. Pirms apmēram 100 

gadiem izpletni sauca par krītširmi, acīmredzot, tulkojumā no vācu valodas – 

Fallschirm. Pirmie izpletņi bija līdzīgi milzīgiem lietussargiem, kurus uzmontēja uz 

lidmašīnām. Pirmās izpletņa modeļa skices piederēja izcilajam 15.gadsimta 

gleznotājam un zinātniekam daudzās jomās Leonardo da Vinči. Tikai pagājušā 

gadsimta sākumā sāka lietot mugursomas tipa izpletņus, lai droši varētu nolaisties no 

debesīm. Vārds “parašūts” ir cēlies no Francijas, tas radies no latīņu vārda saknes 

“para”, kas nozīmē “priekš” un attīstījies līdz nozīmei “to protect” (aizsargāt)  - “priekš 

aizsardzības” un franču vārda “chute”, kas nozīmē “kritiens” – kopumā - aizsargāt no 

kritiena. Terminu “parašūts” var uzskatīt par internacionālu, jo tas līdzīgi skan vairākās 

valodās: franču un angļu valodās parachute, krievu, kazahu un bulgāru valodās 

парашют, baltkrievu un ukraiņu – парашут, spāņu – paracaídas, portugāļu – 

paraquedas, itāļu – paracadute, lietuviešu – parašiutas, un pat esperanto - paraŝuto. 

Šajā izdevumā vārdi “izpletnis” un “parašūts” tiek lietoti kā sinonīmi. Aprakstītajās 

rotaļās kā sinonīmi tiek lietoti arī termini rotaļas, spēles un parašūtaktivitātes. 

Spēlējot ar izpletni, iespējams iesaistīt kustībā visu ķermeni. Visvairāk tiek 

nostiprināta ķermeņa augšdaļa, tāpēc papildus nepieciešams iesaistīt kustībā 

apakšējo ķermeņa daļu. Piemēram, izpletņa šūpošanu, celšanu un nolaišanu var 

apvienot ar vispārattīstošiem vingrinājumiem, var izpildīt dažādus soļus, skrējienus, 

pagriezienus, pietupienus un palēcienus, rāpot zem izpletņa vai pa izpletni. Tādā veidā 

parašūtaktivitātēs tiek pilnveidotas kustību prasmes. Izpildot nosauktās kustības, 

darbojoties vienā ritmā, visiem kopā metot gaisā bumbas, notverot tās, ripinot pa 
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dažādām krāsu joslām vai atšķirīgām trajektorijām, tiek attīstītas fiziskās īpašības, 

sevišķi kustību koordinācija un tādas tās izpausmes formas kā kustību saskaņošana, 

kustību kombinēšana, darbības maiņa, ritma izjūta, līdzsvars, kustību reakcija - 

virziena maiņa, pagriezieni, piepūles diferencēšana. 

Parašūtaktivitātes ir elastīgas laika (ilguma) ziņā, tās var spēlēt no dažām 

minūtēm līdz pat stundai un vairāk, atkarībā no dalībnieku intereses, spējām un 

pasākuma rakstura. Ļoti plašs ir arī aktivitāšu rakstura diapazons - ar izpletni var spēlēt 

skaļas un aktīvas spēles, kā arī klusas un mierīgas rotaļas.  

 Parašūtrotaļas var spēlēt gan iekštelpās, gan ārā. Vislabāk to darīt sporta zālē 

vai plašā telpā ar augstiem griestiem, vai ārā uz līdzena laukuma.  

Mūsdienās tiek dizainēti un ražoti krāsaini dažāda lieluma izpletņi spēlēm un 

rotaļām bērniem un pieaugušajiem viņu attīstībai, priekam un jautrībai. Parašūti tiek 

izgatavoti no krāsaina, viegla poliestera gan ar rokturiem, gan bez tiem. Pirmsskolas 

un arī sākumskolas vecuma bērniem izpletņa malas satveršana un turēšana nostiprina 

pirkstu muskulatūru un līdz ar to sekmē rakstītprasmes apguvi. Izpletņi var būt gan ar 

dažādu krāsu joslām, gan vienkrāsaini, gan ar aizsienamu vidu, gan vienlaidus. Ņemot 

vērā, ka tiek ražoti dažāda izmēra izpletņi, parašūtrotaļas var spēlēt dažāda lieluma 

grupās. Mazākie izpletņi piemēroti trīs - četriem, lielākie – ap 30 un pat lielākām 

dalībnieku grupām. Ja nav rūpnieciski ražota izpletņa, vienkāršākās spēlēs to var 

aizstāt ar lielu galdautu vai palagu, sadalot bērnus mazākās grupās. Bez tam kopā ar 

izpletni var lietot arī citu inventāru: bumbas, bumbiņas, mīkstās rotaļlietas, smilšu 

maisiņus, vingrošanas apļus, virves un citu sporta inventāru un spēļu piederumus. 

Spēlējot parašūtrotalas, darbībām un kustībām pievienojot interesantu inventāru 

un pielietojot to kā tradicionālā, tā netradicionālā veidā, integrējot rotaļās dažādas 

dzīves un apgūstamās mācību jomas, iekļaujot caurviju prasmes, var mācīties - ar 

prieku mācīties dzīvei noderīgas prasmes!  

Metodiskajā līdzeklī apkopotas vairāk nekā 150 rotaļas un aktivitātes, no tām 

var aizgūt idejas un attīstīt tās tālāk, kā arī no vairākām aktivitātēm veidot kompleksus, 

pārejot no vienas rotaļas uz nākamajām.  

Vēl gribētos minēt Andra Kalnozola grāmatas “Kalendārs mani sauc” galvenā 

varoņa Oskara citātu: “1754.gadā bija tāds francūzis Luijs Lenormāns, kas pirmo reizi 

izlēca ar izpletni. Pirms tam viņš bija nolēcis no koka ar diviem lietussargiem…”. Velkot 

paralēles ar minēto citātu – šī brošūra ir pirmais izdevums latviešu valodā par rotaļām 

ar izpletni, izņemot pāris lappušu ieskatu parašūtrotaļās IZM Sporta departamenta 

izdotajā materiālā “Modernās spēles” (1992). Tāpēc varbūt tas ir kā lēciens ar 

lietussargiem, bet ar kaut ko ir jāsāk. Paveikto vienmēr iespējams papildināt un 

uzlabot.  
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DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

Kā jebkurā spēlē un rotaļā, arī spēlējot parašūtrotaļas, nepieciešams ievērot 

konkrētas spēles noteikumus, kas nosaka godīgas spēles principu. Bez šiem 

noteikumiem visām parašūtaktivitātēm raksturīgi kopīgi drošības noteikumi traumu 

profilaksei, kas jāievēro, lai rotaļu laikā novērstu jebkādus negadījumus. 

Izpletni neiesaka lietot līdz 3 gadu vecumam, jo ir iespējams līdzsvara 

zaudēšanas risks. Pēc dažu autoru apgalvojuma spēlēt ar izpletni var jau no divu gadu 

vecuma, bet tādā gadījumā tai vajadzētu būt ļoti mierīgai rotaļai, kas paredzēta 

intereses radīšanai, jautrībai, ar ļoti vienkāršām kustībām, ar mūziku, dziedāšanu, 

pantiņu skaitīšanu, dažādu maņu apgūšanai un tamlīdzīgi, nelielai bērnu grupai un, 

protams, ar vairāku pieaugušo līdzdalību.  

Rotaļas nepieciešams pielāgot bērnu vecumam, bērnu skaitam un viņu spējām, 

kā arī apstākļiem, kuros notiek darbība, tas nozīmē, ka jāizvērtē katras rotaļas atbilstība 

šiem parametriem un iespējamie riski. Izpletņa lielumam jāatbilst bērnu skaitam – ne 

par lielu, ne par mazu. Piemēram, 5 metru diametra izpletnis paredzēts apmēram 20 

dalībniekiem. Novietojumā apkārt izpletnim nodrošina vienmērīgu dalībnieku 

sadalījumu gan skaita, gan spēku ziņā. Ja spēlē starp pieaugušajiem piedalās mazi 

bērni, pievērš uzmanību, lai, ceļot augšā izpletni, bērni netiktu atrauti no zemes. 

Atceramies, ka parašūtaktivitātēs starp rotaļas dalībniekiem ir jābūt 

pietiekamam attālumam, lai nesavainotu blakus stāvošos dalībniekus ar elkoņiem, kā 

arī, lai pārvietojoties, izpildot pagriezienus, apgriešanos nepieļautu saskriešanos.  

Vadītājs pats ievēro organizatoriskos drošības pasākumus, kas ir atkarīgi no 

viņa, un prasa drošības noteikumu ievērošanu no dalībnieku puses. Savukārt spēlētāji 

uzmanīgi klausās vadītāja norādījumus, darbības sākšanas, maiņas un beigu 

komandas. Kā vienmēr – drošība ir pirmajā vietā! Vissvarīgākais - neatstāt bērnus bez 

uzraudzības!  

Pirms katras parašūtaktivitāšu sērijas vai nodarbības vēlams atgādināt 

dalībniekiem par drošības prasībām. Pirms katras spēles nepieciešams rotaļas 

paskaidrojums un, ja vajadzīgs, arī tās demonstrējums. 

Lai spēlētu parašūtrotaļas, jābūt pietiekami plašai telpai ar augstiem griestiem, 

grīda nedrīkst būt slidena. Savukārt ārā jābūt līdzenai vietai, un tā nedrīkst būt mitra 

zāle.  

Visbiežāk lietotais stāvoklis parašūtaktivitātēs ir tā turēšana ar abām rokām vai 

arī ar vienu roku, un biežāk lietotais tvēriena veids ir no augšas – virstvērienā - pirksti 

atrodas izpletņa virspusē, bet īkšķis zem izpletņa (ir informācijas avoti, kur virstvēriens 

aprakstīts šādi – gan īkšķis, gan pirksti atrodas izpletņa virspusē). Apakšējais tvēriens 
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– otrādi – pirksti ir zem izpletņa, savukārt īkšķis – virspusē (vai visi pieci pirksti zem 

izpletņa). Virstvērienu jeb augšējo tvērienu parasti pielieto “viļņojot” izpletni, veidojot 

kupolu, “sēni” vai “telti”, kā arī pie pārvietošanās. Apakšējo un jaukto tvērienus pielieto 

pēc vadītāja norādījuma, un tas tad ir jāievēro.  

Turoties pie izpletņa, ievēro pietiekami lielu atstarpi starp rokām - ne tikai ar 

blakus esošajiem dalībniekiem, bet arī starp savām rokām.  

Atrodoties uz izpletņa: stāvot, sēžot, guļot, rāpojot, skrienot vai citādi 

pārvietojoties pa parašūtu, novelk apavus. Ir informācijas avoti, kuros tiek piedāvāts 

parašūtaktivitātēs piedalīties vispār bez apaviem. 

Dalībniekiem nepieciešams ievērot vadītāja noteikto pārvietošanās ātrumu, lai 

tas nebūtu par ātru un būtu visiem pa spēkam, kā arī pārvietošanās veidu un/ vai ritmu. 

Sevišķu uzmanību bērniem pievērš tad, kad viņi atrodas zem izpletņa, lai tiktu 

ievērotas drošības un ētiskas uzvedības normas (nedrīkst viens otram sist, spert, kost 

un tamlīdzīgi). Ļoti uzmanīgi jābūt, pārvietojoties pa izpletni vai tanī ietinoties, kā arī 

zem parašūta mainoties vietām – vadītājs vienmēr atgādina, lai dalībnieki vēro, kurp 

viņi dodas un kā samainās vietām, lai nesaskrietos.  

Ja tas nav paredzēts rotaļas sižetā, dalībniekiem nav atļauts līst zem izpletņa. 

Ja spēles sižetā paredzēts, ka visiem dalībniekiem jāatrodas apkārt parašūtam vai 

visiem zem tā, tad nedrīkst būt izņēmumu, kad kāds spēlētājs atrodas neparedzētā 

vietā. Vadītājs nodrošina uzraudzību, ja dalībnieki atrodas dažādās vietās.  

Var būt gadījumi, kad kāds no dalībniekiem nejūtas komfortabli, atrodoties zem 

izpletņa, tāpēc izvēloties vadošos, kam jālien zem parašūta, vēlams, lai tie būtu 

brīvprātīgie.  

Spēlējot ar bumbām, bumbiņām, smilšu maisiņiem un citu inventāru uz izpletņa, 

vajadzētu uzmanīties no lidojošiem objektiem, sekot bumbu un bumbiņu lidojuma 

trajektorijai. Spēlējot ar bumbiņām, tās atsit vai ripina, turot izpletni ar abām rokām, 

neatraujot vienu roku no parašūta, lai ar to atsistu bumbiņas.  

Kārtības nodrošināšanas nolūkā vēlams par vadošajiem izvēlēties dalībniekus, 

kuri ievēro noteikumus, un spēlētājus jau iepriekš informēt par to.  

Ja izpletnis paredzēts uzticības rotaļu spēlēšanai, zonu zem un apkārt 

parašūtam nodrošina ar paklāju. To dara arī tad, ja paredzēta līšana vai rāpošana pa 

grīdu.   

Ja izpletņa vidū ir caurums, nav pieļaujams, ka bērni bāž tajā galvu. 

Ir nedroši spēlēt rotaļas, kur uz izpletņa jāmētā kāds no dalībniekiem.  
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Jāatceras, ka izpletņa materiāls parasti ir viegli uzliesmojošs, sevišķi tas 

jāievēro, vadot parašūtaktivitātes ekskursijās un izbraukumos. 

 

 

APLIS, SADARBĪBA un CAURVIJU PRASMES 

Protams, spēles ar izpletni - tās ir spēles un aktivitātes aplī. Parašūtam var 

pielāgot tradicionālās jau zināmās apļa spēles. Aplis ir senākais un populārākais 

novietojuma veids, kas simbolizē vienotību un uzticēšanos, un izpletnim var piemērot 

izsenis zināmās, tautas rotaļām raksturīgās apļa spēles. Parašūtaktivitātes norisinās, 

apļveida novietojumā apkārt parašūtam, esot ar seju vienam pret otru, kas sekmē 

dalībnieku sadarbību, arī uzticēšanos un atbildību. Acu kontakts rada lielāku izpratni 

par grupas darbu, paaugstinot sadarbību, un padara spēli drošāku. Sadarbību ciešāku 

padara kopīga inventāra izmantošana, kas ir viena no sociālajām prasmēm. 

Parašūtaktivitētēs visi spēlētāji ir gandrīz nepārtrauktā kontaktā ar izpletni, un visi kopā 

darbojas kopīga mērķa sasniegšanai. Spēlējot ar izpletni, rotaļā ir iesaistīti visi un 

ikviens dod savu ieguldījumu kopīgā spēlē vienlaicīgi. Pārsvarā parašūtrotaļas ir 

vienotas grupas sadarbības spēles bez savstarpējas konkurences. Daudzas 

parašūtaktivitātes vispār neietver sacensību, bet arī tad, ja dalībnieki ir sadalīti 

komandās un sacenšas savā starpā, viņi visi dalās ar kopīgu inventāru – izpletni. Arī 

gadījumā, ja nepieciešama tiesāšana, esot aplī kopā ar dalībniekiem, tas dod citu 

skatījumu uz spēli, nekā esot ārpus apļa. Sadarbības prasmes vienotā grupā vai 

komandās ir neatņemama rotaļu sastāvdaļa.  

Darbošanās rotaļās ar izpletni notiek, spēlējot visiem kopā, lai sasniegtu 

noteiktu kopīgu mērķi. Varētu teikt, ka parašūtaktivitātēs nav zaudētāju, pat tad, ja tās 

risinās kā komandu spēles ar sacensību elementiem. Komandas pēc iespējas biežāk 

tiek mainītas lomām / vietām, punkti netiek uzskaitīti vai tiek uzskaitīti ļoti reti un uzvara 

netiek uzsvērta. Bieži vien sacensība norit nevis pa komandām, bet lai veiktu 

uzdevumu labāk un uzlabotu savu rezultātu jeb izpildījumu. Citreiz komanda uzvar, 

citreiz zaudē, taču tas nav svarīgākais, jo rezultātam ir otršķirīga nozīme. Zaudējums 

nav būtisks, un dod stimulu un motivāciju analizēt savu darbību un to uzlabot. Bez tam 

īstā spēles garša ir pašā procesā. Jo, kā jau rotaļās, galvenais ir process, darbība, pati 

spēle, nevis uzvara. Visi spēles dalībnieki jūtas kā uzvarētāji, ja rotaļa ir jēgpilna, 

interesanta un jautra, neatkarīgi no vecuma. 

Tāpat kā jebkurā darbības jomā, arī rotaļās un tai skaitā parašūtsaktivitātēs, 

iespējams sekmēt visas caurviju prasmes vai vismaz piecas no sešām. Tās ir: kritiskā 

domāšana un problēmu risināšana; jaunrade un uzņēmējspēja; pašvadīta mācīšanās; 

sadarbība; pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes. Kritiskā domāšana un problēmu 
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risināšana tā ir informācijas izzināšana, sakarību saredzēšana un analīze, lēmuma 

pieņemšana un atbildība par to. Jaunrade, ko mēs saucam arī par radošumu, un 

uzņēmējspēja, tā ir jaunu ideju radīšana un īstenošana, arī iniciatīvas uzņemšanās šajā 

procesā. Izpletnis kā krāšņs, liels un neparasts inventārs rosina bērnu iztēli. Pašvadīta 

mācīšanās ir spēja plānot procesu un spriest par savām veiktajām darbībām, 

apzināties savas spējas, saredzēt un labot pieļautās kļūdas, spēja vadīt savas 

emocijas un uzvedību, pieņemt atbildīgus lēmumus, sevi motivēt. Sadarbība ir 

neatņemama rotaļu sastāvdaļa. Tā ir kopīgi veikta darbība mērķa sasniegšanā, 

pozitīvu un veiksmīgu attiecību veidošana ar saviem grupas biedriem, rīcības 

saskaņošana, vienota risinājuma atrašana, ieklausīšanās un cieņpilna attieksme pret 

citādiem uzskatiem, gan verbāla, gan neverbāla komunikācija. Pilsoniskā līdzdalība ir 

pārliecība par savām spējām, kuras iespējams attīstīt, pārliecība par to, ka ar savu 

līdzdalību var mainīt situācijas; tāpat kā sadarbībā, daudzveidīgu uzskatu pieņemšana, 

svarīgu dzīves situāciju izzināšana un aktīvas dzīves pozīcijas veidošana, apzināta 

nostāja, rīcība un atbildība par to. Pašvadīta mācīšanās un pilsoniskā līdzdalība lielā 

mērā tiek sekmēta ar rotaļu noteikumu ievērošanu un godīgas spēles principu. Sestā 

caurviju prasme – digitālās prasmes tiek sekmētas, veidojot speciālus uzdevumus, 

radot nepieciešamību prasmīgi, droši un jēgpilni pielietot digitālās tehnoloģijas. 

Caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas, tās saredzēt kopveselumā, aptverot 

dažādas jomas, rosina domāt, analizēt, sasaistīt personisko pieredzi ar kopīgām 

darbībām, to tālāku progresu, tādā veidā nostiprinot apgūto un spējas pielietot šīs 

zināšanas un prasmes negaidītās un arvien sarežģītākās situācijās. Nezinot, kādas 

būs citu dalībnieku darbības, kā notiks process, kāds būs rezultāts, jāizdara savs 

gājiens un jāpieņem lēmums par nākamo soli. Tieši strauja situācijas mainība un 

neprognozējamība rotaļās sekmē caurviju prasmju pielietošanu un to tālāku attīstību 

arvien jaunā pakāpē.  

 

 

SPĒLES VADĪTĀJS 

Parašūtaktivitātes nav tik labi zināmas kā citas populāras rotaļas un spēles, un 

tās pieprasa vadītāja iesaistīšanos šajās aktivitātēs no sākuma līdz beigām. Atšķirībā 

no daudzām citām kustību rotaļām, parašūtaktivitātēm raksturīgi tas, ka spēles vadītājs 

(tas var būt skolotājs, audzinātājs, treneris, vadošais pēc izvēles) var piedalīties rotaļā  

kā viens no dalībniekiem ne tikai ar pašiem mazākajiem, bet arī ar lielākiem bērniem 

un skolēniem. Vadītāja piedalīšanās rotaļā rada spēlētājos aizrautību un prieku par 

piedalīšanos. Tādā veidā vadītājs var pilnībā iesaistīties un iejusties rotaļā līdzvērtīgi 

ar citiem spēlētājiem. Tai pašā laikā viņš, esot vienā aplī kopā ar audzēkņiem, visus 
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var pārredzēt, vērot un izjust spēles gaitu, un vajadzības gadījumā regulēt spēles slodzi 

un rotaļas norisi. Parašūtaktivitātēs, vadītājam piedaloties rotaļā, sadarbība notiek ne 

tikai starp spēles dalībniekiem, bet arī starp vadītāju un dalībniekiem, notiek 

iesaistīšanās kopējā darbībā, savstarpēja mijiedarbība, kas pozitīvi ietekmē attiecības. 

Bez tam visi dalībnieki rotaļas laikā redz vadītāju, viņa demonstrējumu vai izpildītās 

darbības kā paraugu un dzird viņa norādījumus nevis no malas, aiz muguras, bet esot 

kopā vienā aplī. Vadītājs var sekot līdzi spēlētāju emocijām, audzēkņu savstarpējām 

attiecībām, viņš jebkurā brīdī var nodibināt acu kontaktu ar apļa dalībniekiem, just, ja 

iestājas nogurums vai apnikums, un pārtraukt vai nomainīt spēli uz aktīvāku vai, gluži 

otrādi, mierīgāku un klusāku spēli. Vēl viens pluss – vadītājs seko noteikumu 

ievērošanai, kontrolē situāciju, un, piedaloties spēlē, ja tas ir nepieciešams, vienlaicīgi 

to var arī tiesāt.  

Vadītājs ir tas, kurš redz notiekošo un ātri reaģē uz bīstamām situācijām, 

apstādinot spēli un mainot rotaļas nosacījumus.   

Parašūtaktivitāšu specifika ir arī tāda, ka tās spēlē vienu pēc otras vairākas pēc 

kārtas. Jebkurā gadījumā – vai vadītājs piedalās spēlē kopā ar visiem, vai vēro rotaļu 

no malas, viņa uzdevumi ir: rotaļu plānošana un organizēšana, to izklāsts un vadīšana, 

regulēšana, noteikumu un drošības nodrošināšana, kā arī spēles atmosfēras radīšana. 

Rotaļas ar izpletni bieži vien būs ļoti līdzīgas viena otrai pēc satura, var atšķirties 

nianses vai pat tikai nosaukums, kas rosina dalībnieku iztēli, tāpēc ir ļoti svarīga 

vadītāja prasme improvizēt. Ja vadītājs piedalās rotaļā ar prieku un aizrautību, 

visticamāk tāpat jutīsies arī spēles dalībnieki.   

 

 

Autores skatījumā rotaļu izvēle ir atkarīga no atbilstības audzēkņu vecumam 

un tas, savukārt, atkarīgs no rotaļas sižeta, no aktivitāšu sarežģītības pakāpes, no 

dalīšanās grupās vai komandās, no sacensību elementu klātbūtnes, kā arī no 

pieaugušo līdzdalības aktivitātēs, dalībnieku spējām un iepriekšējās pieredzes, 

dalībnieku skaita un izpletņa lieluma.  

 

Parašūtaktivitātes nosacīti sakārtotas šādā secībā: Ar izpletni. Zem izpletņa. Uz 

izpletņa. Ar izpletni ar cauru vidu. Ar izpletni un papildus citu inventāru. Fitnesa piemēri, 

izmantojot izpletni. Latviešu tautas rotaļas, pielāgotas izpletnim.  
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ROTAĻAS AR IZPLETNI (PARAŠŪTAKTIVITĀTES) 

 

Pirmās aktivitātes, kas iepazīstina bērnus ar izpletni, ir ļoti vienkāršas. Tās arī 

ir pamatā visām parašūtrotaļām, ko veido pēc līdzības ar šīm pirmajām aktivitātēm, 

pievienojot tām gatavu sižetu vai veidojot jaunu sižetu. Bieži vien lielākā atšķirība starp 

rotaļām arī ir tieši sižetā un dalībnieku iztēlē.  

Dalībnieku novietojums – apkārt izpletnim. Aktivitātes izpilda gan virstvērienā, 

gan apakštvērienā.  

Spēlētāji stāv vienādā attālumā cits no cita apkārt izpletnim, turot tā malu vai 

rokturus un atkārtoti ceļ izpletni augšup un lejup (plivina / šūpo), taisot nelielu vēju, un 

vadītājs jautā dalībniekiem – ko tas atgādina? Taisa arvien lielāku vēju, viļņus - ko 

atgādina?  

Dalībnieki stāv, mazliet noliekušies uz priekšu un tur izpletni vidukļa augstumā. 

Šūpo izpletni augšā lejā - plivina. Papildus kustībām var: skaitīt ciparus turp – atpakaļ; 

ciparus svešvalodā; saukt patskaņus, līdzskaņus, divskaņus, alfabētu; skaitīt pantiņus; 

dziedāt; šūpot izpletni mūzikas ritmā. 

Dalībnieki šūpo izpletni augšā lejā - plivina. Vadītājs ļauj spēlētājiem atklāt, ka 

parašūtu var piepildīt ar gaisu. Vadītājs skaita līdz trīs. Uz "viens" spēlētāji visi kopā 

nedaudz paceļ izpletni un nolaiž to, uz "divi" ceļ augstāk un atkal nolaiž, tādā veidā to 

iešūpojot. Uz “trīs” dalībnieki paceļ izpletni virs galvas, veidojot milzīgu kupolu.  

Dalībnieki pietupstas, tur izpletni ar abām rokām, visi reizē pieceļas, ceļ rokas 

augšā un veido kupolu, ar katru izpildījumu arvien lielāku. Pēc spēlētāju iztēles - 

veidojas “sēne”, “pūpēdis”, “telts”, “igla”, “nojume”, “jumts”, “lapene”, “māja”, “baznīcas” 

vai “pils” kupols – ko vēl atgādina izpletnis? – “koku”, “sauli”, “varavīksni”, 

“lietussargu”, … 

Dalībnieki tur izpletni ar labo roku un visi iet vai skrien vienā virzienā – pa kreisi 

(pulksteņrādītāja virzienā jeb pretī dejas ceļam). Ātrums atkarīgs no mūzikas vai no 

vadītāja noteiktā ritma. Maina roku – pārtver izpletni un tur to ar kreiso roku un 

pārvietojas pretējā virzienā (pretī pulksteņrādītāja virzienam jeb pa dejas ceļu).  

Dalībnieki atrodas ar seju pret izpletni, tur to ar abām rokām un pārvietojas 

sāniski; pārvietojas ar pielikšanas soļiem, pārvietojas krustsolī. Maina pārvietošanās 

virzienu.  

_________________________________________________ 

* Turpmāk - piedāvātie rotaļas varianti  
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VIĻŅOŠANĀS 

Dalībnieki, šūpojot izpletni, veido dažāda veida viļņus – sākumā veic mazas, sīkas, 

mierīgas kustības, tad sīkas un straujas kustības, veidojot mazus vilnīšus; pakāpeniski 

palielina intensitāti un seko vidēja stipruma viļņi, un tad lielas, plašas un spēcīgas 

kustības, lai veidotu lielus vētrainus viļņus. Darbības var papildināt, iekļaujot stāstu par 

mainīgiem laika apstākļiem, par kuģi jūrā, par dzīvi okeānā u.c.  

* Vadītājs regulē “viļņu” stiprumu ar savas balss skaļumu un intonāciju.  

* Dalībnieki veicamajām darbībām pielāgo savas skaņas.  

* Viļņus veido uz priekšu un atpakaļ, nevis uz augšu un uz leju.  

* Viļņus veido, stāvot ar muguru pret izpletni un turot izpletni aizmugurē.  

* Parašūtu tur ar vienu roku, otra roka aiz galvas un citi sākuma stāvokļi.  

 

DINOZAURS 

Dalībnieki tur izpletni vidukļa augstumā un sadalās divās grupās, veidojot pusapļus 

pretējās parašūta pusēs, it kā pārdalot izpletni divās daļās. Spēlētāji iedomājas, ka 

izpletnis ir dinozaurs ar spārniem, un viņš pārmaiņus vēzē vienu “spārnu”, tad otru 

“spārnu” – lielu vilni veido vienā izpletņa pusē stāvošie dalībnieki, pēc tam otrā izpletņa 

pusē stāvošie spēlētāji.  

 

MEKSIKAS VIĻNI 

Dalībnieki tur izpletni aiz malas. Vienu no spēlētājiem nozīmē par pirmo – “sākuma 

punktu” – viņš pirmais, turot izpletni, ceļ rokas augšā, tad to atkārto viņam blakus 

stāvošais utt. pēc kārtas, izveidojot sinhronizētu "vilni", kā to dara tribīnēs sporta 

pasākumos. Pēc kāda laika maina virzienu.  

* Kad “vilnis” attālinājies, dalībnieki veido nākamo, tādā veidā vairāki “viļņi” seko viens 

otram.  

 

KARĪBU VIĻŅI  

Dalībnieki tur izpletni aiz malas. Viļņus sāk veidot tāpat kā “Meksikas viļņos”, tikai 

šoreiz divi blakus stāvošie dalībnieki veido viļņus katrs uz savu pusi, otrā parašūta 

pusē satiksies “pretvilņi”.  Pēc kāda laika maina dalībniekus, kuri veidos viļņus.  

* Pretviļņus veido no dažādām vietām.  



14 
 

 

KARSTĀ GAISA BALONS 

Dalībnieki paceļ izpletni augšā, veidojot kupolu, šoreiz tas ir “balons”, tad iet vienu soli 

uz priekšu un notur šo pozīciju, kamēr no “balona” izplūst gaiss gluži kā no piepūsta 

gaisa balona, un tas saplok. 

 

SĒNE   

Dalībnieki novietojas apkārt izpletnim, ko tur vidukļa augstumā. Pēc vadītāja 

skaitījuma: “Viens, divi, sēne!” - visi dalībnieki reizē uz katru skaitījumu ceļ parašūtu 

un to nolaiž, ceļ augstāk un veido arvien augstāku kupolu. Kad kupols izveidots, tad 

dalībnieki noliecas, nolaiž rokas un piespiež izpletņa malas pie grīdas. Parašūts paliek 

piepūsts ar gaisu un izskatās kā liela sēne.  

* Dalībnieki veido “sēni”, paceļot parašūtu augšā un tad sper soli uz priekšu (uz vidu). 

Izpletnim krītot lejā, viņi atkāpjas atpakaļ – “uzzied puķe”.   

* Dalībnieki pēc vadītāja signāla: “Sēne!” visi reizē ceļ izpletni augšā, cik augstu vien 

viņi spēj, veidojot sēnes formu bez iešūpošanas. Vadītājs aicina dalībniekus celt 

izpletni vēl augstāk, veidojot arvien skaistāku sēnes formu.  

* Dalībnieki papildus “sēnes” veidošanai var saukt sēņu sugas, kādas viņi pazīst.  

* Vadītājs nosauc kādu sēni (vai jebkuru citu vārdu) vārdu, spēlētāji visi kopā atkārto 

nosaukto vārdu un paceļ izpletni, piepildot to ar gaisu, pēc tam veido “sēni”.  

* To pašu izpilda no stāvokļa tupus, sēdus, sākotnēji izpletnis izklāts uz grīdas.  

* Dalībnieki šūpo izpletni, vadītājs sauc ēdamas un neēdamas sēnes. Ja sēne ēdama, 

dalībnieki veido kupolu un “sēni”, ja tā nav ēdama – pietupstas un izpletni noliek uz 

grīdas.  

 

PŪPĒDIS 

Dalībnieki cieši nostiepj izpletni un noliecas ar to, lai parašūts atrastos uz grīdas. Tad 

ceļ parašūtu gaisā, veidojot kupolu. Kad kupols krīt lejā, paiet uz priekšu (uz vidu), velk 

parašūtu sev pāri aiz muguras un apsēžas uz tā malas. Tagad visi dalībnieki ir parašūta 

iekšpusē. Izpletnis no ārpuses atgādina pūpēdi, pēc brīža parašūts saplok kā pūpēdis. 
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CITRONA IZSPIEŠANA 

Dalībnieki izveido kupolu, no tā “sēni”, piespiežot izpletņa malu pie grīdas, un tad lēnām 

un uzmanīgi uz ceļgaliem pa izpletni virzās uz centru, it kā izspiežot citronu.   

 

SEGA / PĀRKLĀJS / SNIEGS 

Dalībnieki paceļ augšā izpletni, veidojot kupolu. Vadītājs nosauc kādu pazīmi, kura 

atbilst kādam no spēlētājam(iem). Nosauktie dalībnieki paskrien zem parašūta un 

paliek vidū. Apkārt izpletnim esošie dalībnieki lēni nolaiž to zemē, pārklājot vidū esošos 

spēlētājus kā ar segu / pārklāju / sniegu – atbilstoši paredzētajai tematikai.  

 

ZEM LIETUSSARGA  

Dalībnieki izpilda vadītāja dotās komandas: “Vējiņš”, “Vējš”, “Viļņi” un citas. Pēc 

vadītāja signāla “Lietussargs!”- spēlētāji paceļ izpletni, veidojot kupolu – “lietussargu”. 

Tad visi kopā pēc vadītāja uzdevuma un skaitījuma izpilda soļus, piemēram, “1 solis uz 

priekšu” – “1 atpakaļ”, “2 soļi uz priekšu”- “2 atpakaļ”, “2 pa labi, 1 pa kreisi” un citus, 

kamēr izpletnis nokrīt zemē.  Soļus skaļi skaita visi dalībnieki kopā.  

 

SASALŠANA 

Dalībnieki tur izpletni, plivina un šūpo to, veidojot mazākus un lielākus viļņus, atkarībā 

no mūzikas ritma. Kad mūzika apstājas, dalībnieki sastingst – “sasalst”.  

* Dalībnieki šūpo izpletni un visi kopā mūzikas ritmā pārvietojas pa labi vai pa kreisi. 

Kad mūzika apstājas, dalībnieki “sasalst”. 

 

SKAŅAS  

Dalībnieki novietojas apkārt izpletnim, viņi uzmanīgi klausās un izpilda darbības pēc 

norunātajiem dzirdes signāliem. Vadītājs pielieto vairākus atšķirīgus skaņu signālus 

(tie var būt arī mūzikas vai skaņu instrumenti), katram signālam ir atbilstoša darbība, 

kas jāizpilda, to dzirdot. Piemēram, plaukšķināšana – dalībnieki stāv uz vienas kājas 

(nākamajā reizē stāv uz otras kājas) un viegli plivina izpletni; zvaniņa šķindināšana – 

paceļ izpletni virs galvas un nolaiž; kāju dipināšana – pietupstas un piespiež izpletņa 

malu pie grīdas; bumbas dribls (piesitiens pie grīdas) –– stāv un enerģiski purina 

izpletni; svilpe – uzceļ izpletni augšā un palaiž vaļā.   
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* Pielieto citus skaņu signālus un izpilda citas darbības un to kombinācijas 

(vingrinājumus).  

* Vadītājs pielieto vienu skaņas signālu, taču atšķirīgu reižu skaitu. Reižu skaits nozīmē 

noteiktu darbību. Dalībnieki sākumā uzmanīgi klausās, tad izpilda norunātās darbības.  

* Vadītājs pielieto atšķirīgus redzes signālus. 

 

DĀVANA 

Izpletnis izklāts uz grīdas. Dalībnieki kādu no spēlētajiem ietin izpletnī – “iepako 

dāvanu” uz kādiem tuvojošamies svētkiem. Dalībniekam pašam ir jāattinas. Ja viņam 

tas neizdodas, viņš lūdz palīdzību pārējiem rotaļas dalībniekiem “dāvanas” 

atpakošanā.  

 

SARUNAS  

Izpletnis izklāts uz grīdas. Dalībnieki atrodas guļus uz izpletna (guļus uz muguras, uz 

vēdera), viņi var sarunāties, skaitīt skaitāmpantus vai uzspēlēt kādu vārdu vai skaitāmo 

spēli, ritma spēli ar plaukstiņām, pirkstiņiem vai, piemēram, spēli Klusais telefons.  

* Tas pats no stāvokļa – sēdus uz izpletņa, kājas izstieptas, rokas sadotas.  

 

SAPŅI UZ MĀKOŅA 

Izpletnis izklāts uz grīdas. Dalībnieki iedomājas, ka tas ir “mākonis” un uz muguras 

noguļas uz parašūta, tikai viņu kāju pēdas “karājas” pāri “mākoņa” malai. Spēlētāji 

aizver acis un iedomājas, ka viņi peld uz šī mākoņa augstu debesīs, pasapņo par to, 

uz kurieni un kā viņi lido.     

 

SPOKI  

Vadītājs vairākus spēlētājus nozīmē par “spokiem”. Kad dalībnieki paceļ augšā 

izpletni, “spoki“ paiet zem kupola. Pārējie spēlētāji atkāpjas dažus soļus no izpletņa.  

“Spoki” zem izpletņa lēkā, kliedz, vaid, ūjina un vicina rokas. Atkārtojot rotaļu, par 

“spokiem” nozīmē citus spēlētājus.  
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MĀJĀS 

Dalībnieki paceļ izpletni virs galvas, veidojot kupolu, tad skaitot līdz 3, sper 2 soļus uz 

priekšu, un paiet zem kupola. Pēc tam pārvelk izpletni sev pāri un apsēžas uz tā malas 

(“sēne”). Zem kupola, kamēr tas augšā, var sarunāties, stāstīt stāstus, minēt mīklas, 

skaitīt pantiņus vai dziedāt (vislabāk dziesmiņas, kuras var apvienot ar kustībām, 

piemēram, “Dipu dapu lācis nāk”, “Seši mazi bundzinieki”,  “Kaķīts mans”, “Gulēja 

saulīte”, “Velc, pelīte, saldu miegu”; vai angļu valodā, piemēram, “Baby Shark” u.c.).  

* Iztēlojas, ka zem kupola ir ala, telts vai slēptuve un rada dažādus trokšņus. 

* Spēlē, piemēram, "es dzirdu":  lāci, vilku, suni, kaķi, lapsu, pūci u.c.  

 

VIETU MAIŅA 

Dalībnieki paceļ augšā izpletni, veidojot kupolu. Vadītājs izsauc divu dalībnieku vārdus. 

Viņiem, uzmanīgi pārvietojoties zem izpletņa vadītāja noteiktā vai pašu izvēlētā veidā, 

ir jāapmainās vietām. Vadītājs sauc dalībniekus, kamēr izpletnis nokrīt. 

* Dalībnieki ar izpletni mūzikas ritmā vai dziedot pārvietojas pa apli. Kad mūzika apklust 

vai pantiņš nodziedāts spēlē “Vietu maiņu”.  

 

SVEICIENI 

Tāpat kā iepriekšējā spēlē dalībnieki mainās vietām zem izpletņa. Satiekoties spēlētāji 

sasveicinās viens ar otru, darot to dažādos veidos: paspiež roku, “dod pieci”, apskaujas 

un citos veidos. Brīva izvēle gan vadītāja, gan dalībnieku idejām.  

* Izsauc vairākus dalībniekus pēc dažādām pazīmēm. 

 

ZVEJOŠANA  

Dalībnieki paceļ augšā izpletni, veidojot kupolu. Vadītājs izsauc vairākus dalībniekus, 

kuri zem izpletņa mainās vietām. Savukārt spēlētāji ir “zvejnieki” un ar parašūtu - 

“zvejas tīklu”, mēģina “nozvejot” zem izpletņa mainošos dalībniekus. To dara visi kopā 

pēc vadītāja skaitījuma vai signāla, un ļoti uzmanīgi.  

 

ZEMŪDENE  

Dalībnieki tur izpletni zoda augstumā un to lēnītēm šūpo, veidojot nelielus viļņus. 

Vadītājs izsauc krāsu (kāda ir uz izpletņa). Nosauktās krāsas pretī esošie spēlētāji 
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kļūst par “zemūdenēm” un “peld” uz tās pašas krāsas pretī esošo vietu (mainās 

vietām).  

* Dalībnieki tur izpletni apakštvērienā vidukļa augstumā, veidojot  zemāku  “jūras 

līmeni”.   

 

ATBILDĪGAIS DIVNIEKS 

Dalībnieki tur izpletni un šūpo to mūzikas ritmā. Divi spēlētāji jeb atbildīgais divnieks 

pārvietojas apkārt izpletnim. Kad mūzika apklust, šie divi spēlētāji nostājas aiz muguras 

diviem citiem dalībniekiem, kuri tur izpletni, un no sāniem pārtver parašūtu. “Nozīmētie” 

dalībnieki, kuriem nostājās aiz muguras, zem izpletņa samainās vietām un, spēlei 

turpinoties, paliek ārpusē par nākamajiem diviem jeb atbildīgo divnieku.  

 

LĀČI UN TŪRISTI  

Divus vai trīs dalībniekus izvēlas par “lāčiem”, viņi nostājas ārpus izpletņa. Pārējie 

spēlētāji ir “tūristi”, un viņi tur izpletni. Sākumā “tūristi” izveido “kupolu”, pēc tā - “telti” 

un apsēžas “telts” iekšpusē uz tās malas. “Lāči” rūkdami staigā apkārt “teltij” un viegli 

rausta un skrāpē “telts” sānus. “Lāči” nedrīkst sist vai skrāpēt “tūristiem”, kas sēž iekšā 

“teltī”. Kāds no drosmīgākajiem “tūristiem” var paskatīties ārā no “skatu torņa” – pa 

caurumu izpletņa centrā, lai redzētu, vai “lāči” vēl ir vai tie jau aizgājuši. Spēli atkārtojot, 

izvēlas citus “lāčus”.  

 

FĒNS 

Izpletni izklāj uz grīdas, dalībnieki tup apkārt parašūtam, turot to aiz malas. Pēc vadītāja 

skaitījuma: “1, 2, 3, ceļam!” – spēlētāji izveido kupolu. Vadītājs sauc kādu pazīmi, un 

zem izpletņa paskrien un vidū pietupstas vai apsēžas spēlētāji ar nosauktajām 

pazīmēm (piemēram, kam zils, sarkans, dzeltens apģērbs un citām). Pārējie dalībnieki 

viegli plivina izpletni virs spēlētāju galvām un “žāvē” viņu matus. Izpletni plivina pēc 

iespējas tuvāk galvām, taču nepieskaroties. Ik pēc brīža pēc vadītāja signāla, dalībnieki 

paceļ izpletni un paskatās, kā plīvo apakšā esošo dalībnieku mati. Nākošajā parašūta 

pacelšanas reizē apakšā paskrien un pietupstas vai apsēžas citi dalībnieki. 
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ATVĒSINĀŠANĀS 

Dalībnieki šūpo izpletni, vadītājs izsauc dalībniekus pēc noteiktām pazīmēm.  Izsauktie 

parāpo zem izpletņa, apguļas uz muguras un aizver acis. Apkārt parašūtam stāvošie 

dalībnieki šūpo izpletni un veido lielākus viļņus, lai atvēsinātu guļošos. 

 

GAISA KONDICIONIERIS 

Dalībnieki sadalās trīs vai četrās grupās. Pirmā dalībnieku grupa apguļas zem izpletņa, 

kājas novietotas pret centru kā riteņa spieķi, acis ciet, rokām aizsedz acis. Pārējo grupu 

dalībnieki šūpo un plivina izpletni, to paceļot un nolaižot, un tādā veidā “atdzesē” 

apakšā guļošos dalībniekus. Pēc tam spēlētāji mainās un “atdzesē” nākamās 

dalībnieku grupas. Atvēsinoša spēle karstai vasarai! 

 

BURBUĻU PLĒŠANA  

Izpletni izklāj uz grīdas. Daļa dalībnieku (vēlams pieaugušie vai pieaugušie kopā ar 

bērniem), stāvot apkārt parašūtam, to viegli plivina tā, lai apakšā veidotos gaisa 

burbuļi. Daļa spēlētāju (bērni) rāpo pa izpletni un mēģina noķert un “pārplēst” burbuļus. 

Jāuzmanās, lai izpletni pārāk nenostieptu, kā arī, lai nepaceltu to no grīdas, lai 

izvairītos no kritieniem.  

 

MAIŅA UZ PLATFORMAS 

Izpletni izklāj uz grīdas. Dalībnieki nostājas uz ceļgaliem apkārt izpletnim un veido 

viļņus. Vadītājs pēc noteiktām pazīmēm vai vārdiem izsauc dalībniekus, kuriem 

jāsamainās vietām. Izsauktie dalībnieki rāpo pa izpletni uz pretī esošo vietu.  

* Izsauktie dalībnieki izpletņa vidū veido figūru vai izpilda darbību, tad turpina ceļu uz 

pretī esošo vietu.  

* Izsauktie dalībnieki izpletņa vidū veido figūru vai izpilda darbību, tad atgriežas savās 

vietās.  
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MAINĀS VISI  

Dalībnieki paceļ augšā izpletni, veidojot kupolu. Vadītājs nosauc kādu pazīmi, 

piemēram: “Mainās tie, kam mugurā sarkanas drēbes!”. Kamēr izpletnis veido kupolu, 

zem izpletņa uzmanīgi mainās vietām visi dalībnieki ar sarkanām drēbēm, 

pārvietojoties uz citu brīvo vietu.  

Zem izpletņa var mainīties dalībnieki pēc visdažādākajām pazīmēm, kuras vadītājs var 

piemērot situācijai, piemēram:  

- kam zilas bikses, zaļi krekliņi…  

- kuriem brūnas, pelēkas acis…  

- kuri tur izpletņa zaļo, sarkano, dzelteno krāsu…  

- kuri atbrauca uz skolu ar tramvaju, ar autobusu, kurus atveda ar auto…  

- kuriem ir brālis, māsa; divi brāļi un māsas…  

- kuri nav ēduši brokastis  

- kuri ēduši brokastīs pankūkas, cīsiņus… 

- kuriem garšo apelsīni, banāni, āboli, šokolāde, saldējums…  

- kuriem negaršo kafija, zivis…  

- kuriem dzimšanas diena janvārī, maijā…  

- kuriem vārds sākas ar burtu A, …Z…  

- kuriem vārdā ir burts A, L, R… 

- kuriem mājās ir kaķis, suns, papagailis…  

- kuriem patīk skatīties multfilmas, seriālus… 

- kuri šodien saņēmis vērtējumu “5”, “10”, …  

- kuri nokavēja mācību stundu un citām pazīmēm.  

* Dalībnieki mainās vietām, zem izpletņa pārvietojoties dažādos veidos: teciņus, tupus, 

četrrāpus u.c. 

* Pirms mainīšanās dalībnieki izpilda pietupienu, palēcienu, apgriežas par 180 

grādiem, sasit plaukstas u.c.  

* Dalībnieki pēc izpletņa pacelšanas ātri laiž to lejā, lai notvertu apakšā skrienošos 

spēlētājus.  
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IZGLĪTOJOŠAIS / GUDRAIS IZPLETNIS  

Dalībnieki, ejot pa apli, dzied dziesmas par krāsām. Šoreiz par piemēru dota 

“Krāsu dziesma”. Dalībnieki dzied “Krāsu dziesmas” pirmo rindiņu: “Šī ir zila, zila 

krāsa, zila, zila, zila” - atkārto divas reizes. Apstājas un dziedot: “Vai tu zini, kas 

par krāsu šī ir? Šī ir - zila!” - spēlētāji paceļ augšā izpletni, veidojot kupolu. Pēc 

beidzamā uzsvērta vārda “Zila!” – zem izpletņa mainās tie, kam apģērbā ir zila krāsa. 

(Vārdi turpinot: “Šī ir sarkana, sarkana krāsa, sarkana, sarkana, sarkana” – divas 

reizes, “Vai tu zini, kas par krāsu šī ir? Šī ir - sarkana!”. Tālāk tāpat sauc citas krāsas 

(skat. Yotube “Krāsu dziesma”).  

* Dziesmiņu dzied angļu valodā.  

* Dzied citas dziesmiņas ar krāsu nosaukumiem (arī pašu izdomātas). 

* Ejot pa apli skaita alfabētu (vai sauc burtus, patskaņus, līdzskaņus) - mainās tie, kam 

vārds sākas ar noteiktu burtu, ko vadītājs pasaka iepriekš vai akcentē ar intonāciju. 

* Dalībnieki skaitās grupās. Ejot pa apli, skaļi skaita ciparus un pēc vadītāja norādījuma  

mainās noteiktie cipari, ko sauc vadītājs.  

 

PĀRVIETOŠANĀS RITMĀ   

Dalībnieki tur nostieptu izpletni vidukļa augstumā. Mūzikas ritmā pēc vadītāja 

norādījuma vai pēc vadītāja skaitījuma dalībnieki secīgi izpilda dažādus soļu un 

skrējiena veidus, ar apstāšanos un virziena maiņu. Tad veido kupolu un izpilda, 

piemēram, trīs soļus vienā virzienā un tāpat atpakaļ, trīs soļus otrā virzienā un atpakaļ, 

pēc tam trīs soļus uz priekšu (uz centru) un atpakaļ u.c. 

* Dipina noteiktā ritmā uz vietas, kustībā; paceļ vienu kāju, otru kāju; izpilda 

puspietupienus; rausta plecus – pa vienam, abus; šūpo galvu vai pamāj ar galvu, izpilda 

citas iespējamās kustības; pievieno skaņas.     

* Izpilda deju soļus dotajā ritmā - uz vietas, kustībā. 

 

RITMISKĀS PLAUKSTIŅAS 

Dalībnieki ar abām rokām tur nostieptu izpletni. Pēc vadītāja norādījuma viņi pēc kārtas 

pārtver parašūta malu, ritmiski izpildot darbības pulksteņrādītāja virzienā. Piemēram, 

pirmais dalībnieks labo roku pārliek pāri kreisajai rokai, tad to pašu daru 

blakusstāvošais dalībnieks utt., kamēr veikts pilns aplis. Nākamajā aplī kreiso roku 

pārliek tālāk pa kreisi utt. Tālāk turpina to pašu, pārvietojoties uz priekšu. Tad katrs 



22 
 

dalībnieks izpilda uzreiz abas kustības – ar labo un kreiso roku. Maina virzienu, izpildot 

darbības pretējā virzienā.  

* Izpilda sarežģītākas kombinācijas, piemēram, pa vienam pēc kārtas “izsitot” ritmu uz 

izpletņa ar abām rokām. 

* Izpilda sarežģītākas kombinācijas, piemēram, visi kopā ar vienu roku “izsitot” ritmu uz 

izpletņa. 

 

RITMISKĀ PĀRTVERŠANA  

Dalībnieki ar abām rokām tur nostieptu izpletni. Pēc vadītāja signāla viņi vienlaicīgi 

pārtver parašūta malu, izpildot vienu pielikšanas soli pulksteņrādītāja virzienā (vai 

pretēji tam – kā norāda vadītājs, un tad uz pretējo pusi).  

* Sākumā to var darīt ar vienu roku – pēc signāla: “hop!” dalībnieki atlaiž labo roku, liek 

to blakus kreisajai, un tad kreiso roku pārliek uz priekšu (tur, kur atradās blakus stāvošā 

dalībnieka labā roka).  

* Atlaiž vienlaicīgi abas rokas, labo novieto kreisās rokas vietā, kreiso roku – blakus 

stāvošā dalībnieka labās rokas vietā (neliels pielikšanas solis par pusvietu uz priekšu). 

* Atlaiž vienlaicīgi abas rokas, pilnībā pāriet blakus stāvošā dalībnieka vietā, izpildot 

lielu pielikšanas soli.  

* Pielikšanas soļa vietā izpilda lēcienu.  

* Darbības pamīšus nenoteiktā kārtībā izpilda gan uz vienu, gan uz otru pusi.  

 

VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA 

Dalībnieki uz skaitījumu: “1, 2, 3!” paceļ augšā izpletni, veidojot virs galvām kupolu, tad 

skaitot līdz “3”, sper 2 soļus uz priekšu un paiet zem kupola. Pēc tam pārvelk izpletni 

sev pāri un apsēžas uz tā malas. Izpletņa iekšpusē spēlētāji sāk šūpoties – pa kreisi - 

uz priekšu - pa labi. Pēc tam maina virzienu, izpildot šūpošanos uz otru pusi. Kustība 

zem izpletņa atgādina veļas mašīnas darbību. 
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UGUNSDZĒSĒJI  

Dalībnieki tur stingri nostieptu izpletni tāpat kā to dara ugunsdzēsēji, kad glābj krītošus 

cilvēkus. Ja ir pārliecība, ka dalībnieki var viens otru noturēt, spēlētāji velk izpletni uz 

savu pusi no visa spēka:  

* pa vienam dalībniekam pēc kārtas; 

* dalībnieki pretējās izpletņa pusēs; 

* grupās pa vairākiem dalībniekiem.  

 

TELTS 

Dalībnieki tur izpletni, viens no spēlētājiem paiet zem izpletņa un nostājas centrā, tādā 

veidā kļūstot pa telts “balstu”. Visi pārējie paceļ izpletni virs galvas, veidojot kupolu, 

sper soli uz priekšu, pārvelk telti pāri galvai aiz muguras, apsēžas uz tā malas, veidojot 

“sēni”, un kļūst par telts “mietiņiem”. Telts “balsts” tur tās centru. Telts iekšpusē var 

spēlēt citas spēles, piemēram, padot bumbu, vairākas bumbas vai mīkstās rotaļlietas, 

ripināt vai piespēlēt bumbu (bumbas). Rotaļu atkārtojot, telts “balstu” katru reizi 

nomaina.  

* Vadītājs rotaļas gaitā izsauc dalībniekus, kuri zem izpletņa nomaina telts “balstu”.    

* Iztēloties, ka tā ir "cirka telts" un spēlēt burvju māksliniekus vai klaunus.  

 

TELTS STABS 

Dalībnieki tur izpletni, viens no spēlētājiem paiet zem izpletņa un tur tā centru, kļūstot 

par telts “stabu”. Visi pārējie veido “sēni” un apsēžas uz izpletņa malas. Centra 

spēlētājs “stabs” nosauc kāda dalībnieka vārdu vai norāda uz kādu no dalībniekiem, 

un nosauktais skrien “staba” vietā, bet “stabs” ieņem viņa vietu. Tādā veidā  spēlētāji 

mainās vietām.  

 

FOTO  

Dalībnieki paceļ izpletni, veidojot kupolu, tad veic 3 soļus uz vidu pagriežas ar seju uz 

ārpusi (muguras uz centra pusi), noguļas uz vēdera, galvu izbāž ārpus izpletņa,  izpletni 

“apliek” sev ap kaklu un ar elkoņiem piespiež parašūta malu pie grīdas, rokas saliekot 

zem zoda. Ja tas tiek izdarīts pareizi, viss, ko var redzēt, ir mazas sejas zem izpletņa. 

“Uzmanību, smaidām! Foto!”. 
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TROLLĪŠI  

Dalībnieki paceļ izpletni, veidojot kupolu, tad nolaiž to lejā un ar rokām piespiež izpletņa 

malu pie grīdas. Tad spēlētāji apguļas uz vēdera, paši paliek ārpusē, bet galvu pabāž 

zem izpletņa. Viņi šūpo kājas un zem izpletņa veido dažādas grimases (pārvērstas 

sejas izteiksmes) tik ilgi, kamēr izpletnis nokrīt lejā. 

* Dalībnieki zem izpletņa atveido dažādas vadītāja nosauktās emocijas.  

* Dalībnieki atveido emocijas pēc savas iniciatīvas. Daži spēlētāji atveido emocijas, bet 

citi tās min.   

* Dalībnieki pēc kārtas pasaka savu vārdu (nosauc iecienītāko ēdienu, hobiju, sporta 

veidu u.c.).  

 

SAULLĒKTS UN SAULRIETS 

Dalībnieki ar abām rokām tur nostieptu izpletni vidukļa augstumā. Pēc vadītāja dotā 

signāla viņi vienlaicīgi izpilda atbilstošas darbības. Pēc vadītāja komandas: “Saulriets!” 

spēlētāji saritina izpletni, rullējot to uz vidu. Pēc komandas: “Saullēkts!” dalībnieki 

izpletni atritina vaļā.  

* Izpletni rullē apakšējā tvērienā.  

* Vadītājs var dot arī māņu signālus. 

 

DEG!  (izpletnim ir jābūt ar krāsu joslām) 

Dalībnieki ar abām rokām tur izpletni vidukļa augstumā. Pēc vadītāja dotā signāla viņi 

izpilda atbilstošas darbības. Vadītājs nosauc krāsu, kura “deg”. Blakus stāvošajiem 

dalībniekiem, starp kuriem ir minētās krāsas josla, ir “jādzēš” šī krāsa, to aizverot 

(aizlokot) ciet.  

* Pirms “degošās” krāsas aizlocīšanas nosauc jebkuru lietu vai priekšmetu (var 

vienoties par konkrētām lietām – cilvēku vārdi, dzīvnieki, augi, valstis, pilsētas u.c.) ar 

nosauktās krāsas pirmo burtu.  

* “Degošo” krāsu var dzēst pēc tam, kad nosauc lietu, ar kuru to var “nodzēst”. 

* Uzdevumu var sarežģīt, ja lietas nosaukumam jāsākas ar “dzēšamās” krāsas pirmo 

burtu (piemēram, sarkans – smiltis; dzeltens - Daugava); tai jābūt tādā pašā krāsā kā 

dzēšamajai krāsai (sarkans – ugunsdzēšamais aparāts; zils - ūdens).  
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UGUNSGRĒKS (izpletnim ir jābūt ar krāsu joslām) 

Vadītājs ar dalībniekiem vienojas par krāsu, kura būs “degoša”. Dalībnieki ar abām 

rokām tur izpletni vidukļa augstumā un pārvietojas apkārt izpletnim, pārtverot tā malu. 

Pēc vadītāja komandas “Deg!” dalībnieki, kuri tur norunāto “degošo” krāsu, to “dzēš” 

aizverot (aizlokot) ciet.  

* “Degoša” var būt jebkura krāsa. Spēlētāji pārvietojas apkārt izpletnim, pārtverot tā 

malu. Vadītājs pārmaiņus sauc dažādas krāsas, kuras “jādzēš”, un dalībnieki, kuri tur 

norunāto “degošo” krāsu, to “dzēš” aizverot (aizlokot) ciet. 

 

VILKS NĀK 

Dalībnieki, stāvot aplī, šūpo un purina izpletni. Viens no dalībniekiem ir “vilks”, viņš 

atrodas ārpus parašūta. Pēc vadītāja komandas: “Vilks nāk!”, visi dalībnieki slēpjas - 

pārvelk sev pāri izpletņa malu un pietupstas. “Vilks” iet skatīties – tas dalībnieks, kurš 

nav paspējis paslēpties, būs nākamais “vilks”.  

* Dalībnieks, kurš nav paspējis paslēpties, palīdz “vilkam”, līdz ar to rodas arvien vairāk 

“vilku”.   

* Vadītājs var mānīt spēlētājus, “vilka” vietā, nosaucot citus dzīvniekus. Tādā gadījumā 

dalībnieki nereaģē vai izpilda citu norunātu darbību ar parašūtu.  

* Uz izpletņa novieto bumbiņas, dalībnieki tās mētā pa izpletni. Kad plosās “vētra” – 

spēlētāji bumbiņas no parašūta nopurina, un tad nāk “vilks”.  

 

LIELAIS BRUŅURUPUCIS 

Dalībnieki izveido kupolu un paiet zem izpletņa, pārvelkot sev pāri izpletņa malu,  

veidojot “telti”. Viņiem jāiedomājas, ka parašūta kupols ir bruņurupuča bruņas (čaula). 

Spēlētāji pagriežas ar seju uz ārpusi (muguras uz centra pusi) un nostājas četrrāpus, 

galvu izbāž no “čaulas” apakšas un ar rokām piespiež parašūta malu pie grīdas. Šajā 

situācijā vadītājam jāatrodas ārpus izpletņa. Viņš paskaidro spēlētājiem, ka visiem 

spēlētājiem ir jādarbojas kopā un jāsadarbojas, lai “bruņurupucis” varētu pārvietoties, 

kā arī nosaka virzienu, kurā dalībnieki lēnām pārvietojas, cenšoties, lai izpletnis 

nezaudētu savu formu.  

* Lai sarežģītu pārvietošanos, ceļā var likt dažādus šķēršļus, kuriem jāpārkāpj vai kuri 

jāapiet.  
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SIMTKĀJIS  

Dalībnieki veido kupolu tāpat kā iepriekšējā spēlē “Bruņurupucis”, taču tagad zem 

izpletņa tā iekšpusē atrodas dalībnieku galvas, bet spēlētāju ķermeņi atrodas ārpus 

kupola. Vadītājs atrodas ārpus izpletņa un nosaka virzienu, kurā virzīties. Visi kopā 

mēģina pārvietoties.  

 

ZĀĢIS  

Dalībnieki sēž apkārt izpletnim, sēdus stāvoklī viņiem jāvelk izpletnis uz priekšu un 

atpakaļ, veidojot lielu kopīgo “zāģi”. Darbības var būt uz vienu un otru pusi, abām 

dalībnieku pusēm darbojoties pretēji. Var būt visiem vienlaicīgi uz vidu un atpakaļ.  

 

AKVĀRIJS  

Pirms izpletņa pacelšanas dažus spēlētājus izvēlas par ūdens dzīvniekiem (zivs, jūras 

zirdziņš, krabis u.c.). Dalībnieki paceļ izpletni, veidojot kupolu, līdz ar to ūdens  

dzīvnieki tagad atrodas “akvārijā”. Apkārt esošie dalībnieki nolaiž kupolu lejā un ar 

rokām piespiež izpletņa malu pie grīdas. “Zivis” un citas ūdens radības “peld akvārijā”, 

kamēr “akvārijs iztukšojas”. Tad par ūdens iemītniekiem izvēlas citus spēlētājus.   

 

PELDOŠAIS ŠĶĪVIS / BURVJU PAKLĀJS / MĀKONIS 

Dalībnieki uzceļ izpletni augšā, veidojot kupolu, sper vienu soli uz priekšu un visi kopā 

atlaiž parašūtu vaļā, un tad vēro, kā tas lēnām “peld” kā liels šķīvis vai mākonis, vai lido 

kā burvju paklājs.  

 

KOSMOSA KUĢIS 

Dalībnieki uzceļ izpletni, veidojot kupolu, tad velk parašūta malas uz leju līdz apavu 

augšdaļai. Pēc vadītāja signāla visi kopā atlaiž izpletni. Ja izdodas izdarīt pareizi, 

izpletnis lidinās virs zemes kā kosmosa kuģis. 

 

LIELAIS LIETUSSARGS 

Dalībnieki uzceļ izpletni augšā un tad, to turot, mēģina noiet vairākus (aptuveni piecus 

– sešus) soļus pulksteņrādītāja virzienā, pirms parašūts nokrīt lejā. Atkārtojot iet pretēji 

pulksteņrādītāja virzienam. 
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LIDOJOŠĀ ŠĶĪVJA MEDĪBAS  

Dalībnieki pēc signāla “1, 2, 3!” -  uz “3” visi kopā paceļ augšā izpletni un palaiž to vaļā. 

Pieaugušais vai kāds(i) no garākajiem dalībniekiem mēģina izpletni notvert. Pārējie 

dalībnieki pa to laiku apsēžas un vēro vai izpilda kādu uzdevumu. 

 

PANKŪKA  

Dalībnieki nostiepj izpletni un iedomājas, ka tā ir panna un viņi ceps pankūku. Kad 

“panna” uzsilst, to viegli sakrata. Tad spēlētāji iesaka (sauc) pankūkas cepšanai 

nepieciešamās sastāvdaļas, pa vienai tās “pievienojot”. Imitē, ka uzlej pankūku 

maisījumu uz “pannas” un to cep, “pannu” ik pa brīdim sakratot. Tad “pankūku” ir 

jāapgriež otrādi – spēlētāji, saukdami: “1, 2, 3!”, - visi kopā “pannu” paceļ augšā un 

“apgriež” – nolaiž to zemāk. Kad iedomātā pankūka gatava, – spēlētāji, atkal visi kopā 

saukdami: “1, 2, 3!”, - to (izpletni) paceļ augšā un palaiž vaļā. “Pankūka” var apgriezties, 

pielipt pie griestiem vai sagāzties kaudzē uz grīdas. Dalībnieki apsēžas un vēro, kas 

notiks ar viņu cepto “pankūku”.  

 

KARUSELIS  

Dalībnieki pagriežas visi vienā virzienā, un ar vienu roku tur stingri nostieptu izpletni 

(pārvietojoties pa apli pulksteņrādītāja virzienā parašūtu tur ar labo roku, pretēji 

pulksteņrādītāja virzienam – ar kreiso roku). Kustību sāk lēnām, ar sīkiem solīšiem, un 

pakāpeniski ātrumu palielina. Darbība izskatās kā krāsains griezošs karuselis. Pēc 

attiecīgām vadītāja komandām dalībnieki izpilda pārvietošanās veidus atšķirīgos 

ātrumos, tos mainot. Pēc vadītāja norādījuma spēlētāji ik pa laikam maina virzienu un 

attiecīgi izpletni tur ar otru roku.  

* Dalībnieki pārvietojas mūzikas pavadībā. Kad mūziku aptur, “karuselis” apstājas un 

maina virzienu. 

* Dalībnieki, pārvietojoties skaita pantiņu (skaitāmpantu), pēc katrām divām rindiņām 

maina virzienu.  

* Izpletni tur ar pretējo roku.  

* Izpletni tur ar vienu roku. Mainot virzienu, nemaina roku. Atkārtojot, izpletni tur ar otru 

roku. 

* Izpletni tur ar abām rokām, izpilda palēcienus sānis.  
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PANĀKT 

Dalībnieki tur nostieptu izpletni vidukļa augstumā un sadalās grupās pa četri. Pēc 

vadītāja signāla “Starts!” dalībnieki (vispirms pirmie, tad otrie, trešie un ceturtie) skrien 

pulksteņrādītāja (vai tam pretējā) virzienā apkārt izpletnim, cenšoties panākt un pa 

ārpusi apdzīt priekšā skrienošo dalībnieku, pirms nonāk savā vietā. Atkārtojot skrien 

pretējā virzienā. 

* Vadītājs numurus izsauc nenoteiktā secībā. 

 

KRĀSU SPĒLE (izpletnim ir jābūt ar krāsu joslām) 

Izpletni izklāj uz grīdas. Dalībnieki atrodas tam apkārt. Vadītājs sauc krāsu un 

dalībniekiem jānostājas uz nosauktās krāsas. Jāievēro nosacījums, cik dalībnieku 

drīkst atrasties uz vienas slejas. 

* Dalībnieki atrodas dažādos sākuma stāvokļos – stāv, sēž guļ, tup, izpilda 

vingrinājumus u.c. 

* Vadītājs sauc krāsas svešvalodā.  

* Vadītājs stāsta pasaku vai stāstu, kurā minētas krāsas.  

* Vadītājs rāda krāsainas lapas vai priekšmetus (piemēram, bumbiņas) parašūta 

slejām atbilstošās krāsās.  

 

ARITMĒTIKA PA KRĀSĀM (izpletnim ir jābūt ar krāsu joslām) 

Izpletni izklāj uz grīdas. Dalībnieki novietojas aiz laukuma līnijām vienādā attālumā no 

parašūta. Spēlētāju uzdevums ir noteiktā skaitā nostāties uz nosauktās krāsas. 

Vadītājs sauc ciparu - tik spēlētājiem jāatrodas uz vienas krāsu joslas un tad nosauc 

krāsu. Dalībnieki skrien un nosauktajā skaitā nostājas uz atbilstošās krāsas slejas.  

* Var skaitīt punktus. Punktu iegūst tie dalībnieki, kuri pirmie pareizā skaitā nostājas uz 

nosauktās krāsas. Uzvar dalībnieki, kuri pēc vairākiem skrējieniem ieguvuši vairāk 

punktus. 

* Vadītājs sauc tikai skaitu. Nosauktais dalībnieku skaits nostājas uz jebkuras krāsu 

joslas (krāsu neņemot vērā).  

* Vadītājs plaukšķina noteiktu reižu skaitu un tad sauc krāsu.  

* Vadītājs rāda ciparu kartiņas vai uz lapas ar vārdiem uzrakstītus ciparus.  

* Vadītājs rāda noteiktu priekšmetu skaitu vai paceltu pirkstu skaitu. 
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* Tie dalībnieki, kas paliek ārpus izpletņa, iegūst mīnus punktu. Rotaļā uzvar dalībnieki, 

kas ieguvuši mazāk mīnus punktu. 

 

ARITMĒTIKA KOMANDĀS (izpletnim ir jābūt ar krāsu joslām) 

Izpletni izklāj uz grīdas. Dalībnieki sadalās komandās un katra komanda novietojas aiz 

savas laukuma līnijas vienādā attālumā no parašūta. Spēlē, skaitot komandas punktus. 

Spēlētāju uzdevums ir noteiktā skaitā nostāties uz nosauktās krāsas joslas. Uz vienas 

slejas drīkst nostāties tikai vienas komandas dalībnieki. Vadītājs sauc ciparu – skrien 

attiecīgais skaits dalībnieku no katras komandas un tad nosauc krāsu.   

* Vadītājs vispirms sauc krāsu un tad ciparu.  

* Vadītājs sauc tikai krāsu. Kura komanda pirmā nostāsies uz nosauktās krāsas.  

* Uz nosauktās krāsas nostājas tikai viens komandas dalībnieks. Punktu iegūst 

komanda, kuras dalībnieks nostājies pirmais. Skrien pēc kārtas. 

 

MAINĪGĀ KRĀSU ARITMĒTIKA (izpletnim ir jābūt ar krāsu joslām) 

Izpletni izklāj uz grīdas. Dalībnieki atrodas tam apkārt. Katrai krāsai “piešķir” savu 

ciparu, piemēram, sarkanai krāsai atbilst “1”, dzeltenai krāsai – “2”, zaļai – “3” un zilai 

– “4”. Vadītājs sauc ciparu un dalībniekiem jānostājas uz atbilstošās krāsas joslas. 

Jāievēro nosacījums, cik dalībnieku drīkst atrasties uz vienas krāsas slejas. 

* Maina ciparu atbilstību krāsām.  

* Dalībnieki atrodas dažādos sākuma stāvokļos. 

 

KRĀSU MAIŅA (izpletnim ir jābūt ar krāsu joslām) 

Dalībnieki ar parašūtu veido nelielus viļņus. Vadītājs nosauc kādu krāsu (kāda ir uz 

izpletņa). Tie, kas tur šīs krāsas sleju, pulksteņrādītāja virzienā (vai pretēji tam – kā 

nosaka vadītājs) pa apļa ārpusi, apskrienot dalībniekus, kuri tur izpletni, pārskrien uz 

nākamo šīs pašas krāsas sleju. Tad vadītājs sauc citu krāsu. 

* Vadītājs vienlaicīgi sauc divas krāsas.  

* Pārskrien nevis uz nākamo, bet uz aiznākamo vai vēl tālāku šīs pašas krāsas joslu.  

* Maina krāsas, - piemēram, “sarkanie” pārskrien uz zaļo joslu. 

* Pēc vadītāja signāla visi dalībnieki noteiktā virzienā pāriet uz nākošo joslu. 
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KRĀSU SKRIEŠANĀS (izpletnim ir jābūt ar krāsu joslām) 

Dalībnieki ar parašūtu veido nelielus viļņus. Vadītājs nosauc kādu krāsu (kāda ir uz 

izpletņa). Tie, kas tur šīs krāsas sleju, skrien apkārt izpletnim pulksteņrādītāja virzienā 

(vai pretēji tam – kā nosaka vadītājs), kamēr atgriežas savā vietā. Tad vadītājs sauc 

citu krāsu. Sāk ar lēnāku pārvietošanās veidu, pēc tam ātrumu var palielināt. 

* Dalībnieki cenšas panākt viens otru.  

* Dalībnieki veido kupolu, vadītājs sauc krāsas, kamēr izpletnis nokrīt. Tad atkārto.  

 

SKAITĻU SKRIEŠANĀS  

Dalībnieki sadalās (vai vadītājs sadala spēlētājus) grupās pa pieci (numur 1 līdz numur 

5) vai cita lieluma grupās. Spēlētāji satver izpletni ar labo (kreiso) roku un iet 

pulksteņrādītāja (vai tam pretējā) virzienā. Vadītājs izsauc numurus. Dalībnieks, kura 

numurs ir izsaukts, atlaiž izpletni un skrien uz priekšu apkārt izpletnim, līdz atgriežas 

savā vietā. Tad vadītājs sauc citu numuru. Pēc visu (vai dažu) numuru izsaukšanas 

maina pārvietošanās virzienu, un izpletni tur ar otru roku. Maina izpletņa šūpošanas 

veidu. 

 

PASTAIGA VĒJĀ  

Visi dalībnieki atrodas tupus stāvoklī apkārt izpletnim, kas izklāts uz grīdas un viegli 

purina izpletni. Kāds no spēlētājiem mēģina rāpot vai pastaigāt pa izpletni, cenšoties 

noturēt līdzsvaru.  

* Pa izpletni pārvietojas vairāki dalībnieki.  

* Dalībnieki mēģina apskriet apli pa izpletņa iekšpusi. 

 

ALPĪNISTI  

Dalībnieki paceļ izpletni, veidojot kupolu, tad ātri nolaiž to lejā un piespiež izpletņa malu 

pie grīdas, nostājoties uz tās ar ceļgaliem. Vadītājs izsauc kādu dalībnieku – “alpīnistu”, 

kurš pa izpletni rāpjas “kalnā”, līdz sasniedz tā vidu – “virsotni”, un tad rāpjas lejā.   

* Ja vadītājs ir pārliecināts par drošību, izsauc vairākus “alpīnistus”, kuri “kāpj” kalnā.  

* Divi vai vairāki dalībnieki apmainās vietām, rāpjoties pāri “kalnam”.  
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ĶERENES VĒTRĀ 

Dalībnieki atrodas tupus stāvoklī apkārt izpletnim, kas izklāts uz grīdas un viegli purina 

izpletni. Divi dalībnieki skrien pa izpletni, cenšoties saglabāt līdzsvaru, un mēģina viens 

otru noķert. Kad noķer, pāri mainās. 

 

APJUKUŠIE VĒZĪŠI 

Dalībnieki sēž apkārt izpletnim un plivina to. Viens vai vairāki dalībnieki zem izpletņa 

rāpo “vēzītī” - ar kājām pa priekšu, cenšoties tikt laukā, bet apkārt izpletnim esošie 

dalībnieki neļauj, piespiežot savu izpletņa malu pie grīdas. Kad “vēzītim” izdodas 

izrāpot no izpletņa apakšas, vai pēc laika viņš mainās vietām ar kādu no sēdošajiem.  

 

KROKODILS 

Dalībnieki stāv apkārt izpletnim un tur izpletni ceļgalu augstumā. Zem izpletņa atrodas 

viens vai vairāki “krokodili”, kuri ar abām rokām “kož” kājās spēlētājiem, kuri tur izpletni. 

Kuram “iekož”, tas skaļi iekliedzas. Pēc brīža “krokodilu” nomaina. 

* Dalībnieks, kuram “iekoda”, mainās vietām ar krokodilu, kurš “iekodis”.  

* Dalībnieks, kuram “iekoda”, lien zem izpletņa palīdzēt pirmajam “krokodilam”.   

 

HAIZIVS ŽOKĻI 

Dalībnieki tur izpletni, stāvot tam apkārt. Zem izpletņa atrodas ”haizivs”. “Haizivs”, 

cenšas noķert kādu no aplī stāvošajiem dalībniekiem, abām rokām – “žokļiem” - 

pieskaroties viņa kājām. Apļa dalībnieki izvairās, taču nedrīkst atlaist izpletņa malu. Ja 

kādu noķer, viņš kliedz un mainās vietām ar “haizivi”.  

 

ALIGATORS / ALIGATORU UZBRUKUMS  

Dalībnieki sēž apkārt izpletnim, kājas iztaisnotas zem izpletņa, parašūtu tur krūšu 

augstumā un veido viļņus. Zem izpletņa – “upē” atrodas kāds no spēlētājiem - 

“aligators”. “Aligators” rāpus pārvietojas zem parašūta, klusām ķer dalībniekus aiz 

kājām un uzmanīgi viegli pavelk savus “upurus” zem “ūdens”. Tad viņi mainās vietām 

un jaunais “aligators” meklē nākamo, ko ievilkt “upē”. 

* Zem izpletņa – “upē” atrodas vairāki “aligatori”, kuri pārvietojas zem parašūta un, 

satverot “upurus” aiz potītēm, tos uzmanīgi velk sev līdzi “upē”. Ievilktie kļūst par 

jauniem “aligatoriem”, bet iepriekšējie apsēžas viņu vietā. 
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* Bijušie “aligatori” sēž apkārt izpletnim sakrustotām kājām. Spēlē, kamēr visi vai lielākā 

daļa dalībnieku sēž sakrustotām kājām. 

 

ALIGATORU PURVS 

Dalībnieki sēž apkārt izpletnim un plivina izpletni, kājas iztaisnotas paslēptas zem 

izpletņa. Zem izpletņa – “purvā” atrodas “aligators”, kurš velk savus “upurus purvā”. 

“Purvā” ievilktie kliedz, tad paši kļūst par “aligatoriem” un velk “purvā” pārējos 

dalībniekus, kamēr “purvs” mudž no “aligatoriem”. Var spēlēt tik ilgi, kamēr apkārt 

izpletnim sēdošie dalībnieki spēj noturēt parašūtu, tad mainās – par aligatoriem kļūst 

tie dalībnieki, kurus neizdevās ievilkt “purvā”.  

 

ALIGATORS UN GLĀBĒJI  

Dalībnieki sēž apkārt izpletnim un plivina izpletni, kājas iztaisnotas zem parašūta, viņi 

ir “peldētāji”. Savukārt “aligators” atrodas zem izpletņa – “upē”. Apkārt izpletnim 

pārvietojas divi glābēji, kuri steidzas palīgā “peldētājiem, kurus “aligators” mēģina 

ievilkt “upē”. Glābēji, satverot “peldētājus” aiz rokām - zem padusēm, velk viņus atpakaļ 

“krastā”. Ja “aligators” kādu ievelk “upē”, tad arī viņš kļūst par “aligatoru”. Jābūt 

uzmanīgiem gan glābējiem, gan aligatoriem, gan sēdošajiem dalībniekiem! 

 

HAIZIVJU UZBRUKUMS 

Apmēram ceturtā daļa dalībnieku tiek nozīmēti par “haizivīm” un palien zem izpletņa – 

“jūrā”. Vēl viena ceturtdaļa ir glābēji, kuri “dežurē pludmalē” – staigā apkārt parašūtam. 

Pārējie spēlētāji ir “peldētāji”, viņi sēž un šūpo izpletni, veidojot viļņus. “Haizivis” 

mēģina “peldētājus” ievilkt “jūrā”, satverot aiz potītēm, taču piesteidzas “glābēji” un, 

satverot “peldētājus” aiz rokām (zem padusēm), velk viņus atpakaļ “krastā”. Ja 

“glābējs” paspēj satvert “peldētāju”, viņš ir glābts. Ja “peldētājs” tiek pavilkts “zem 

ūdens”, viņš kļūst par “haizivi”.  Tiek dots laiks viena minūte, pēc tam grupas mainās 

lomām.   
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PASAULES APCEĻOŠANA  

Dalībnieki atrodas apkārt izpletnim, pēc vadītāja stāstījuma viņiem jāizpilda visas jau 

zināmās darbības ar parašūtu saistībā ar stāstījuma saturu par ceļojumu pa dažādām 

pasaules vietām. Vadītājs var stāstīt, piemēram, šādu stāstu: “Mēs dodamies uz lietus 

mežiem Dienvidamerikā” – dalībnieki paceļ izpletni, veidojot lielu kupolu un atstāj to, 

līdz tas nokrīt. Kamēr kupols ir augšā, zem tā apmainās vairāki norādītie dalībnieku 

pāri, kuri “dodas izlūkos”. “Tālāk ceļojam uz Antarktīdu, pa ceļam mums jāšķērso 

okeāns” – dalībnieki veido lielus viļņus. “Antarktīdā ir tik auksti, ka mums jāslēpjas iglu”. 

Dalībnieki veido “telti” un sēž tās iekšpusē. “Pēc nelielas atpūtas mēs dodamies uz 

Āfriku, lai izpētītu lielo alu”. Dalībnieki paceļ izpletni, tad nolaiž to lejā un piespiež pie 

grīdas, un iebāž iekšā “alā” galvu. “No Āfrikas dodamies uz Eiropu līdz Eifeļa tornim!”. 

Spēlētāji paceļ parašūtu un sper trīs lielus soļus uz vidu, lai izpletnis paceltos ļoti 

augstu. “No turienes mēs dodamies tālāk un šķērsojam kalnus Āzijā”. Paceļ parašūtu 

un nolaiž tā malas ceļgalu līmenī. Kamēr izpletnis veido kupolu, zem tā rāpojot 

apmainās vairāki norādītie dalībnieku pāri. “Nākamā pietura ir Austrālija, kas ir slavena 

ar haizivīm”. Spēlē spēli “Haizivs” (vai “Krokodils”). “Visbeidzot, mēs dodamies mājās, 

un šeit mūs sagaida ar “salūtu””. Dalībnieki veido “salūtu” (skat. spēles “Popkorns” vai 

“Salūts”).   

* Stāstu var piemērot Latvijas vai Eiropas apceļošanai.  

 

CENTRIFŪGA  

Drošības apsvērumu dēļ vadītājam īpaši aktīvi jāiesaistās šāda veida rotaļu norisē. 

Izvēlas vienu spēlētāju (tas var būt jubilārs, iepriekšējās spēles uzvarētājs vai vadītāja 

nozīmēts dalībnieks), kuru pavizinās izpletnī – “centrifūgā”. Izpletnis izklāts uz grīdas. 

Izvēlētais dalībnieks apsēžas izpletņa vidū ar sakrustotām kājām un paceltām rokām. 

Pārējie spēlētāji, turot parašūtu aiz tā malām, lēnām sāk iet pulksteņrādītāja (vai tam 

pretējā) virzienā. Ātrumu uzmanīgi palielina. Vidū esošais dalībnieks griežas kā 

centrifūgā. Brīdī, kad izpletnis sāk tīties apkārt vidū sēdošajam dalībniekam, pēc 

vadītāja norādījuma visi spēlētāji atkāpjas un velk parašūtu uz savu pusi, lai to 

iztaisnotu. Otrā piegājienā dalībnieki virzās uz pretējo pusi. 

* Izpletņa vidū ar mugurām kopā un augšā paceltām rokām sēž divi vai vairāki 

dalībnieki. 

 

KONFEKŠU TINĒJI 

Izpletnis izklāts uz grīdas. Vairāki spēlētāji ir “konfektes” un sēž parašūta vidū. Pārējie 

dalībnieki, turot parašūtu aiz tā malām, lēnām iet pulksteņrādītāja (vai tam pretējā) 
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virzienā, un “konfektes” tiek “iesaiņotas”. Kad izpletnis sasniedz vidū sēdošo 

dalībnieku plecu augstumu, dalībnieki atkāpjas un parašūtu iztaisno. “Konfektes” 

izpletņa centrā griežas. Otrā piegājienā spēlētāji virzās uz pretējo pusi. 

 

PASTAIGA GAISĀ 

Tā ir uzticības veidošanas spēle bērniem, un drošības apsvērumu dēļ to spēlē ļoti 

uzmanīgi. Pirmkārt, ir jābūt drošam par inventāru, - izpletnim jābūt rūpnieciski ražotam 

un tam jābūt labā stāvoklī, kā arī ir nepieciešams nodrošināties ar paklājiem zem 

parašūta. Vadītājs aktīvi iesaistās spēlē.  

Kādu no bērniem uzaicina pastaigāties pa izpletni, pārējie dalībnieki, vienmērīgi 

sadalījušies, tur izpletni aiz malām un pakāpeniski to pievelk, līdz bērns ir pacelts pāris 

centimetru virs grīdas un staigā pa “gaisu”.  

 

KAĶIS UN ŽURKA   

Izpletnis izklāts uz grīdas. Dalībnieki, sēžot uz grīdas, tur izpletni vidukļa augstumā un 

šūpo parašūtu uz augšu un leju, veidojot viļņus. Viens no spēlētajiem ir “žurka”, kura 

rāpo zem izpletņa, cits spēlētājs ir “kaķis”, viņš rāpo pa izpletni un ķer “žurku”. 

Dalībnieki ar izpletni palīdz “žurkai”, mēģinot viņu paslēpt no “kaķa, “kaķis” ķer “žurku” 

10 - 15 sekundes. Ja “kaķis” noķer “žurku” ātrāk, izvēlas jaunus “kaķi” un “žurku”.  

* Drošības nolūkā abi rāpo vienā - pulksteņrādītāja (vai tam pretējā) virzienā. 

* “Kaķis” rāpo zem izpletņa un mēģina ķert “žurku”, kura rāpo pa izpletni. 

* Ir divi “kaķi”, divas “žurkas”. 

 

KAĶA UN ŽURKAS SACENSĪBAS 

Izpletnis izklāts uz grīdas. Dalībnieki, sēžot uz grīdas, tur izpletni vidukļa augstumā un 

šūpo parašūtu uz augšu un leju, veidojot viļņus. Viens no spēlētajiem ir “žurka”, kura 

rāpo zem izpletņa, cits spēlētājs ir “kaķis”, viņš rāpo pa izpletni un ķer “žurku”. “Žurka” 

zem izpletņa rāpo pa tā ārējo loku, “kaķis” rāpo pa izpletņa virspusi un mēģina noķert 

“žurku”. Dalībnieki ar parašūta šūpošanu palīdz “žurkai”. Ja “žurkai” izdodas veikt pilnu 

apli, viņa ir uzvarējusi “kaķi”. 
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KAĶIS, ŽURKA UN SUNS 

Spēli spēlē ar diviem izpletņiem. Abi izpletņi izklāti uz grīdas - viens virs otra. Dalībnieki, 

sēžot uz grīdas, tur abus izpletņus un tos viegli šūpo. “Žurka” palien zem apakšējā 

parašūta, “kaķis” uzkāpj uz pirmā “parašūta”, bet “suns” - uz virsējā “parašūta”. Kamēr 

“kaķis” mēģina noķert “žurku”, “suns” ķer “kaķi”. Spēlē 10 - 15 sekundes, tad nomaina 

spēlētājus. Spēlē tikai vecāki bērni!  

 

ZIVIS UN ĒRGLIS  

Viens no dalībniekiem - “ērglis” sēž izpletņa vidū – savā “ligzdā. “Ērglis” ir plēsīgais 

putns, kurš pārtiek no zivīm, pelēm un rāpuļiem. Par “zivīm” vai citām radībām izvēlas 

trīs vai četrus spēlētājus no dažādām izpletņa pusēm. Pārējie dalībnieki sēž uz grīdas 

un šūpo parašūtu uz augšu un leju, veidojot viļņus. Kādā brīdi “zivis” palien zem 

izpletņa – “jūrā” un mēģina pabakstīt “ērgli”, pirms tas viņas pamana. “Zivis” var zem 

izpletņa “satikties” un uzbrukt “ērglim” visas kopā vai arī katra atsevišķi. “Ērglis” mēģina 

noķert “zivis”, tām pieskaroties, taču viņš nedrīkst atstāt savu “ligzdu”. “Zivij”, kuru 

“ērglis” noķēris, jāatstāj “jūra”.  

 

SPIETS  

Dalībnieki sadalās divās daļās. Viena puse  - “strops” nostājas apkārt izpletnim un tur 

to, otra daļa – “bites” izvietojas apkārt “stropam”. “Strops” šūpo izpletni, imitējot laika 

apstākļus (mierīgs laiks, viegls vējiņš, vētra), bet ārpus parašūta esošie – “bites” lidinās 

apkārt “stropam”. Pēc vadītāja komandas „Bites stropā!“ stropu veidojošie dalībnieki 

paceļ augšā izpletni, veidojot kupolu. “Bites” zem parašūta lido cauri “stropam” turp un 

atpakaļ, līdz vadītājs dod signālu: “Spiets!”. Tad “strops” nolaiž izpletni un zem izpletņa 

noķertās “bites” pievienojas “stropam”. Spēlē, kamēr palikušas nenoķertas dažas bites. 

Atkārtojot rotaļu, dalībnieku grupas mainās vietām.  

* “Strops” soļo pa apli vienā virzienā, bet ‘,“bites” lido apkārt izpletnim pretējā virzienā. 

Pēc vadītāja komandas „Bites stropā!“ stropu veidojošie dalībnieki apstājas un paceļ 

augšā izpletni, veidojot kupolu. “Bites” zem parašūta lido cauri “stropam” turp un 

atpakaļ, līdz vadītājs dod signālu: “Spiets!”. 

* “Bites” zem izpletņa “lido” tik ilgi, kamēr tas nokrīt un visas “bites” ir noķertas “stropā”.  

* “Bites” zem izpletņa “lido” gan cauri “stropa” centram, gan arī līku-loču starp “stropa” 

dalībniekiem tik ilgi, kamēr izpletnis nokrīt un daļa “bišu” ir noķertas “stropā”.  

* Rotaļu spēlē ar mūziku. Mūzikai skanot, “bites lido” cauri “stropam”, mūzikai apklustot, 

“strops” ķer “bites” (nolaiž izpletni). 
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* Spēlē dažādas melodijas vai norunā citus signālus – “bišu lidošanai” apkārt “stropam”, 

“lidošanai” cauri “stropam” un “bišu” ķeršanai. Mūziku var pielietot arī citādos variantos. 

* “Bites lido” pa divām, sadevušās rokās.  

 

LOGI  

Dalībnieki sadalās vairākās - trīs vai četrās grupās, - skaitoties, pa krāsām vai kādā 

citā veidā. Divu vai trīs grupu dalībnieki novietojas apkārt izpletnim un paceļ parašūtu 

augšā, veidojot kupolu. Vienas grupas dalībnieki skrien apkārt izpletnim līku-loču starp 

dalībniekiem iekšā un ārā pa visiem “logiem”. Kad izpletnis nokrīt, spēli atkārto un pa 

“logiem” iekšā – ārā skrien citas grupas dalībnieki.  

  

PEĻU SLAZDS 

Dalībnieki stāv apkārt izpletnim un to tur nostieptu. Daļa spēlētāju ir “peles”, kuras 

palien zem izpletņa. Pēc sākuma signāla “peles” rāpo līku-loču starp dalībniekiem, kuri 

tur izpletni – “peļu slazdu”. “Peles” mēģina aprāpot apkārt pēc iespējas vairāk 

dalībniekiem. Pēc vadītāja otrā signāla “peļu slazdu” nolaiž lejā un saskaita noķertās 

“peles”. Nākamajā spēlēšanas reizē “peles” ir citi spēlētāji.  

* Dalībnieki dalās noteikta lieluma grupās un par „pelēm“ kļūst izsauktais numurs.   

 

CUNAMI  

Dalībnieki stāv apkārt izpletnim un to tur stingri nostieptu virs galvas. Skanot mūzikai, 

daļa spēlētāju vadītāja noteiktā veidā pārvietojas zem parašūta. Kad mūzika apklust, 

viņi ātri skrien ārā, savukārt izpletņa turētāji nolaiž parašūtu lejā. Kurus noķer zem 

izpletņa, tie mainās vietām ar izpletņa turētājiem.  

* Dalībnieki dalās noteikta lieluma grupās un, spēli atkārtojot, mainās lomām. 

 

FIGŪRAS  

Dalībnieki tur izpletni vidukļa augumā un pēc vadītāja norādījumiem veido dažādas 

figūras, piemēram, nostājas, veidojot pusapli, ceturtdaļapli, kvadrātu, trijstūri, taisnstūri, 

daudzstūri u.c.  

* Dalībnieki figūras veido, savā starpā nesarunājoties, vai sarunājoties svešvalodā, vai 

katrs dalībnieks drīkst pateikt tikai vienu vārdu un tml.  
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SALOKI FIGŪRAS  

Dalībnieki tur izpletni, vadītājs sauc figūras, kas viņiem jāsaloka no parašūta, 

piemēram: pusaplis, ceturtdaļaplis, kvadrāts, trijstūris, taisnstūris, daudzstūris u.c.  

* Dalībnieki no izpletņa loka norādītās figūras, nesarunājoties savā starpā, vai 

sarunājoties svešvalodā, vai katrs dalībnieks drīkst pateikt vienu vārdu un tml.  

 

ZIRNEKLIS 

Izpletni izklāj uz grīdas. Tā vidū atrodas viens dalībnieks – “zirneklis”, kurš mēģina 

pieskarties kādam no spēlētājiem – “mušām”, kad tās skrien pāri parašūtam uz pretējo 

pusi. “Mušām” ir jāatrodas nemitīgā kustībā, “lidojot” pāri parašūtam. Noķertā “muša” 

nomaina “zirnekli". 

* Noķertās “mušas” pievienojas “zirneklim” un palīdz ķert pārējos dalībniekus. Ķērāji 

nedrīkst iziet ārpus parašūta. Spēlē, kamēr paliek nenoķertas viena - trīs “mušas”, kura 

būs nākamie “zirnekļi”. 

* Noķertās “mušas” paliek vietā, kur tika noķertas, un palīdz ķert garām “lidojošās 

mušas”. 

* Noķertās “mušas” paliek vietā, kur tika noķertas, un, kad iespējams, sadodas rokās, 

veidojot tīklu.  

* “Zirneklis” (“zirnekļi”) apkārt stāvošos dalībniekus drīkst ķert ne tikai uz izpletņa, bet 

arī ievilkt parašūtā, pats nenokāpjot no tā. Visām “mušām” ir jāatrodas nemitīgā 

kustībā, mainot atrašanās vietu – jāskrien pāri parašūtam vai gar tā malu. 

* “Zirneklis” atrodas zem izpletņa. “Mušas” pēc noteiktām pazīmēm sauc vadītājs.  

 

STĀSTS par VIĻŅIEM PLUDMALĒ 

Dalībnieki izklāj izpletni uz grīdas un apsēžas uz tā - visi vienā parašūta pusē ar skatu 

uz āru. Vadītājs stāsta izdomātu stāstu par atrašanos pludmalē. Stāsta nobeigumā 

seko vārdi: “Un tad nāk liels vilnis”. Šajā brīdī divi iepriekš sarunāti spēlētāji paceļ 

izpletņa otru pusi un pārsedz pāri klausītājiem.  

* Dalībnieki ierosina stāsta tematus.  

* Katrs dalībnieks veido kādu stāsta fragmentu.   
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STĀSTS, KUR TU RODIES? 

Dalībnieki tur izpletni un klausās vadītāja stāstu. Pirms tam vadītājs parāda kustību vai 

kustības, kas būs jāatkārto pie noteiktiem vārdiem vai jēdzieniem. Piemēram, tiklīdz 

spēlētāji izdzird ēdamu lietu, viņi atlaiž parašūtu, vairākas reizes sasit plaukstas un 

atkal satver izpletni.  

* Dalībnieki izpilda citas kustības vai darbības: apgriežas par 360°; pietupstas; izpilda 

palēcienu u.c. 

* Kustības, kas būs jāatkārto, izdomā paši dalībnieki. Katrs nākamais dalībnieks 

parāda izpildāmo kustību(as).  

* Stāstu veido (vai turpina) paši dalībnieki. Tas spēlētājs, kurš veic kustību(as) 

beidzamais, turpina iesākto stāstu. Ja viņš vienreiz jau ir stāstījis, tad pašreizējais 

stāstītājs nozīmē nākamo. 

 

SUPERMENS AR APMETNI 

Dalībnieki atrodas zāles vienā pusē, lielākā spēlētāju daļa tur vienu izpletņa malu. Divi, 

trīs vai vairāk spēlētāju ir “supervaroņi”, kuri stāv ar muguru pret pārējiem un tur izpletni 

aiz pretējās malas. Pēc vadītāja skaitījuma: “Viens, divi, trīs!”  dalībnieki paceļ izpletni 

virs “supermenu” galvām. Kad vadītājs sauc: “Lido!” visi, izņemot “supervaroņus”, 

atlaiž izpletni un atkāpjas. “Supervaroņi” skrien pāri zālei ar plīvojošu parašūtu kā 

apmetni aiz muguras. 

 

LIFTS  

Dalībnieki taisnās rokās tur nostieptu izpletni. Vadītājs dod komandas: “1. stāvs!” un 

spēlētāji pietupstas, “2. stāvs!” - spēlētāji izpilda puspietupienu, “3. stāvs!” - spēlētāji 

stāv kājās, “4. stāvs!”- spēlētāji paceļas uz pirkstgaliem. Komandas var tikt dotas 

jebkādā secībā.  

* Dalībnieki sadalās trīs grupās. Vadītāja komandas izpilda vienas grupas spēlētāji, tad 

– otras grupas spēlētāji, un trešās grupas spēlētāji. 

* Dalībnieki sadalās četrās grupās, kas apzīmē četrus stāvus. Pēc vadītāja pirmā 

signāla grupu dalībnieki veic atbilstošo stāvu darbības:  pirmās grupas spēlētāji 

pietupstas (kā 1. stāvs), 2.grupas spēlētāji izpilda puspietupienu, 3. stāva spēlētāji stāv 

kājās, 4. stāva spēlētāji paceļas uz pirkstgaliem. Pēc nākamā signāla dalībnieki “pāriet” 

uz nākamo stāvu (1.stāvs uz 2., 3. uz 4., bet 4.stāvs uz pirmo). Spēlētāji sadarbojas, 

lai palīdzētu viens otram un nezaudētu līdzsvaru. 
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ROTAĻAS AR INVENTĀRU  

Izpletni visbiežāk pielieto rotaļām ar dažādām bumbām un bumbiņām, taču izpletņa 

spēles iespējams spēlēt arī ar citu inventāru.  

 

RIPOJOŠĀ BUMBA 

Dalībnieki tur izpletni un sper nelielu soli atpakaļ, lai nostieptu parašūtu. Uz parašūta 

netālu no malas novieto bumbu un dalībnieki ripina bumbu gar izpletņa malu noteiktā 

virzienā. Lai to izdarītu, pirmais dalībnieks sāk ar vieglu grūdienu, nākamie dalībnieki 

brīdī, kad bumba ripo uz viņu pusi, nedaudz zemāk nolaiž savu parašūta malu. Kad 

bumba ir aizripojusi garām, dalībnieki atkal paceļ savu parašūta malu. Pēc laika 

palielina bumbas ripināšanas ātrumu. Maina virzienu.  

* Bumbu gar izpletņa malu ripina pa apli un pēc kārtas sauc nākamā dalībnieka vārdu.  

* Pēc vadītāja signāla maina bumbas ripināšanas virzienu un ātrumu.  

* Ripina vairākas bumbas (divas – trīs).  

* Dalībnieki izklāj izpletni uz grīdas, un paceļot savu parašūta malu, ripina bumbu 

noteiktā virzienā – pa labi, pa kreisi, pāri izpletnim.  

* Bumbu viens otram ripina pāri izpletnim, saucot tā dalībnieka vārdu, kuram ripina 

bumbu. 

 

PLUDMALES IZKLAIDE   

Uz izpletņa novieto piepūšamo pludmales bumbu un dalībnieki ripina bumbu gar 

izpletņa malu noteiktā virzienā.  

* Šūpojot izpletni, pa to pārvieto lielo bumbu. Vadītājs vai spēlētāji nosauc kāda 

dalībnieka vārdu un spēlētāji  ripina bumbu uz nosauktā dalībnieka pusi.  

* Plivina izpletni, cenšoties nomest bumbu zemē. Pievieno vēl vairākas dažāda lieluma 

bumbas.  

 

AKURĀTĀ PURINĀŠANA  

Uz izpletņa novieto bumbu. Dalībnieki purina parašūtu, ceļ to augšā un nolaiž lejā, bet 

dara to tā, lai bumba nenokrīt.  

* Pievieno vēl vairākas dažāda lieluma bumbas.  
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VĒJIŅŠ  

Uz izpletņa novieto vairākas pingponga jeb galda tenisa bumbiņas. Dalībnieki tur 

izpletni un pūšot pārvieto bumbiņas pa apli, pēc kārtas katram spēlētājam.  

* Uz izpletņa novieto vairākas, vēlams vairāku krāsu bumbiņas. Pūšot bumbiņas, vēro, 

vai tās “panāks” viena otru un vai pieskarsies citai bumbiņai?   

 

SAPUVUŠAIS ĀBOLS / ARBŪZS    

Uz izpletņa novieto bumbu (mazāka bumba - ābols; lielāka bumba – arbūzs). Katrs 

dalībnieks cenšas izvairīties no “ābola” vai “arbūza” un ripināt to no sevis projām, 

paceļot augstāk savu parašūta malu.  

 

CĀLĪŠU GANĪŠANA 

Dalībnieki ir “gani”. Uz izpletņa – “aplokā” saber bumbiņas – tie ir “cālīši”. Spēlētāji 

“cālīšus palaiž ganībās” - nopurina nost no parašūta. Pēc tam “gani” izpletni noliek 

zemē un “cālīšus” pa vienam ar nūjām dzen atpakaļ “aplokā”.  

* “Cālīšus” atbilstoši viņu krāsai dzen uz dažādu krāsu joslām.  

*  “Cālīšus” dzen atbilstošas krāsas vingrošanas apļos, pēc tam savāc un atkal saber 

“aplokā”. 

 

KATAPULTA 

Uz izpletņa tā centrā novieto vienu putu, porolona vai piepūšamo bumbu. Visi dalībnieki 

darbojas kopā kā vienota komanda, lai bumba uzlidotu gaisā. Cik augstu dalībniekiem 

izdosies “katapultēt” bumbu?  

* 1.veids – šūpo izpletni un tad pēc vadītāja komandas visi kopā strauji ceļ parašūtu 

augšā, uzmetot bumbu gaisā;  

* 2.veids – izpletni ar bumbu lēnām ceļ uz augšu, veidojot kupolu, un tad pēc vadītāja 

komandas “Lejā!” strauji rauj parašūtu uz leju, “katapultējot” bumbu. Izpletni var turēt 

arī ar vienu roku. 
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LIELGABALA ŠĀVIENS  

Spēlē tāpat kā “Katapultu”. Izpletņa vidū ieliek bumbu, pēc vadītāja komandas vai 

skaitījuma izpletni paceļ virs galvas. Pēc nākamās komandas izpletni velk līdz grīdai, 

tādā veidā “izšaujot” bumbu “no lielgabala”. Visi spēlētāji saskaņoti darbojas kopā, lai 

uzmestu bumbu tik augstu, lai tā pieskartos sporta zāles griestiem. Izmēģiniet dažādas 

bumbas un bumbiņas (ievērojot drošību), lai redzētu, kuras var “uzšaut” visaugstāk.  

 

VULKĀNA IZVIRDUMS 

Uz izpletņa tā centrā novieto vairākas (četras - piecas) bumbas. Izpletni ceļ augšā un 

veido kupolu. Tieši pirms kupola izveidošanas pēc vadītāja komandas “Lejā!”, strauji 

rauj parašūtu uz leju, vērojot, kā bumbas lido pie griestiem, veidojot “vulkāna 

izvirdumu”.  

* Ar mazajām bumbiņām veido “Salūtu”.  

 

ATLECOŠĀS BUMBIŅAS 

Dalībnieki stāv un viegli šūpo izpletni, uz kura novietotas mazās plastmasas, putu vai 

porolona bumbiņas. Viens vai divi dalībnieki atrodas zem izpletņa un mēģina no 

parašūta apakšas ar roku trāpīt pa bumbiņām, kad tās pieskaras izpletņa virsmai, lai 

nomestu bumbiņas no izpletņa. Savukārt izpletni šūpojošie dalībnieki cenšas tās 

noturēt uz izpletņa. Spēlētāji mainās.  

 

“AKLĀ” ATSIŠANA 

Dalībnieki stingri tur izpletni zoda augstumā un to šūpo, ripinot pa izpletni lielu putu vai 

piepūšamo bumbu. Vadītājs nosauc kādu dalībnieku, kurš palien zem izpletņa un 

mēģina no apakšas pieskarties bumbai un līdz ar to nogrūst bumbu no parašūta.  

* Uz izpletņa novieto vairākas bumbas.  

* Ja vadītājs ir pārliecināts par drošību, zem izpletņa atrodas vairāki dalībnieki. 

 

SALŪTS  

Uz izpletņa novieto 40 - 50 galda tenisa bumbiņas. Dalībnieki šūpo un purina izpletni, 

lai bumbiņas uzlidotu gaisā un nokristu no parašūta. Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai no 

izpletņa nokratītu visas bumbiņas?   
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POPKORNS 

Uz izpletņa novieto vairāku krāsu plastmasas, putu vai porolona bumbiņas vai nelielus 

smilšu vai pupu maisiņus. Dalībnieki šūpo un purina izpletni tā, lai bumbiņas lidotu virs 

izpletņa un kristu atpakaļ uz parašūta. Darbība atgādina popkorna “lēkāšanu” traukā. 

* Bumbiņas met augstāk un dalībnieki cenšas ar izpletni notvert visas bumbiņas, 

nedaudz pārvietojoties ar visu parašūtu. 

* Pēc tam, kad “popkorns pagatavots”, dalībnieki cenšas nopurināt no izpletņa visas 

bumbiņas.  

 

POPKORNS MIKROVIĻŅOS  

Spēlē tāpat kā “Popkornu”, bet papildus “uzliek mikroviļņu taimeri” – laika atskaiti. 

Vadītājs skaita sekundes, kuru laikā visas bumbiņas jānopurina no izpletņa, pirms 

mikroviļņu taimeris “rāda” nulli.  

 

POPKORNA ĶĒRĀJI  

Dalībnieki cenšas visas bumbiņas – “popkornu” no izpletņa nopurināt. Ārpus izpletņa 

ir vairāki “popkorna” ķērāji, kuri bumbiņas tver un met atpakaļ uz parašūta.  

* Bumbiņu vietā izmanto mīkstās rotaļlietas.  

 

POPKORNA CĪŅAS 

Uz nostiepta izpletņa novieto divu krāsu plastmasas bumbiņas. Dalībnieki izpletņa 

abās pusēs sadalās divās komandās. Katrai komandai pieder savas krāsas bumbiņas. 

Spēlētāji šūpo un purina  izpletni, veidojot viļņus, un vēro, kā bumbiņas lido uz visām 

pusēm. Uzvar tā komanda, kura pirmā nomet no izpletņa savas bumbiņas. 

* Uzvar komanda, kura nomet otras komandas bumbiņas un saglabā savas.  

* Triju krāsu bumbiņas – trīs komandas.  

* Četru krāsu bumbiņas – katrai komandai divu krāsu bumbiņas. 

 

ČŪSKAS  

Uz izpletņa novieto vairākas (četras – septiņas) lecamauklas vai virves. Dalībnieki 

šūpo izpletni un mēģina “čūskas” nokratīt no parašūta.  
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INDĪGĀS ČŪSKAS  

Uz izpletņa novieto vairākas lecamauklas vai virves. Dalībnieki šūpo izpletni un mēģina 

nokratīt “čūskas” no parašūta. “Čūskas” jānokrata tā, lai tās “neiedzeltu” – nepieskartos 

spēlētājiem. 

 

DIVAS KRĀSAS  

Dalībniekus sadala divās grupās, piemēram sarkanie un dzeltenie. Sagatavo tādu pašu 

krāsu mīkstās bumbiņas, kuras saber uz izpletņa. Dalībnieki šūpo parašūtu jautras 

mūzikas ritmā. Kad mūzika beidzas, bumbas met gaisā. Pēc tam spēlētāji noliek 

izpletni uz grīdas, un katra grupa salasa savā spainī, grozā vai vingrošanas aplī 

atbilstošas krāsas bumbiņas. 

* Ir četru krāsu bumbiņas, katrai grupai ir jāvāc divu krāsu bumbiņas.  

* Četras grupas, katrai savas krāsas bumbiņas.  

* Dažāda veida pārvietošanās.  

 

KOMANDU BUMBIŅAS 

Dalībniekus sadala divās komandās. Ārpus izpletņa novieto divus vingrošanas apļus, 

spaiņus vai kastes – komandu “bāzes”. Dalībnieki šūpo izpletni, uz kura sabērtas 

mīkstās bumbiņas. Pēc vadītāja signāla dalībnieki bumbiņas met gaisā. Kad visas 

bumbiņas nomestas no izpletņa, spēlētāji noliek parašūtu uz grīdas, un katra komanda 

cenšas savākt pēc iespējas vairāk bumbiņu savā bāzē, bumbiņas drīkst ņemt un nest 

tikai pa vienai. 

* Kad bumbiņas nomestas, viena komanda turpina turēt izpletni, otra vāc bumbiņas. 

Atkārtojot komandas mainās. Spēlē uz laiku – kura komanda ātrāk savāks visas 

bumbiņas.  

 

APAVU MUDŽEKLIS 

Dalībnieki tur izpletni vidukļa augstumā un sadalās (vai vadītājs sadala spēlētājus) 

grupās pa pieci (numur 1 līdz numur 5) vai cita lieluma grupās pēc vadītāja 

ierosinājuma. Visi spēlētāji, kuriem ticis piektais numurs, noauj savus apavus un pamet 

tos zem izpletņa. Pēc vadītāja signāla dalībnieki veido kupolu, un visi piektie numuri 

lien zem parašūta meklēt savus apavus, uzvelk tos un atgriežas savās vietās pirms 
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izpletnis nokrīt lejā. Nākamajā piegājienā pēc vadītāja komandas to pašu izpilda 

dalībnieki ar citiem numuriem.  

* Zem izpletņa met vienu boti (kurpi, čību). 

* Visi dalībnieki met savus apavus zem izpletņa, vadītājs sauc kādu numuru, un šī 

numura spēlētāji lien zem parašūta meklēt savus apavus.  

* Dalībnieki pēc apavu uzvilkšanas apskrien apli apkārt izpletnim un tad nostājas savā 

vietā. 

* Zeķu mudžeklis – to pašu var spēlēt ar zeķēm. 

 

KURPES GLĀBŠANA  

Dalībnieki novelk vienu kurpi un to novieto zem parašūta tālāk no sevis. Kamēr 

dalībnieki ar abām rokām šūpo izpletni, kāds pēc vadītāja norādījuma zem parašūta 

samaina kurpes vietām diviem pretējās puses dalībniekiem. Tad pēc vadītāja signāla 

dalībnieki veido kupolu, un tie divi spēlētāji, kuriem samainītas kurpes, lien zem izpletņa 

pēc savas kurpes, pretējā pusē izlien ārā un pa ārpusi skrien uz savu vietu. Uzvar 

spēlētājs, kurš pirmais nostājas savā vietā. 

* Dalībnieki sadalās komandās, veidojot puslokus apkārt izpletnim. Kurpes tiek 

samainītas pretējo komandu dalībniekiem. Par uzvaru komanda saņem punktu.  

 

KURPJU MAKŠĶERĒŠANA  

Dalībnieki tur izpletni un to viegli šūpo. Katrs spēlētājs novelk vienu savu kurpi (apavu) 

un uzmet to uz parašūta, pēc iespējas tālāk no sevis. Pēc vadītāja signāla dalībnieki 

izpletni šūpo arvien spēcīgāk, uz augšu un uz leju, cenšoties pietuvināt un atgūt savu 

kurpi. Kad kurpe nonākusi pietiekami tuvu dalībniekam, kuram tā pieder, tad kurpi ar 

vienu roku drīkst paņemt un nolikt sev blakus. Turpina šūpot izpletni, kamēr apavus 

atguvuši visi dalībnieki.  

* Dalībnieki novelk abas kurpes. 

* Spēlē, kamēr paliek divi - trīs dalībnieki, kuri nav paspējuši atgūt savu kurpi. Šiem 

dalībniekiem ir jāizdomā stāsts vai notikums, kāpēc viņi ir pazaudējuši kurpi, un tad 

rotaļa var turpināties no jauna.  
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KARSTAIS KARTUPELIS   

Dalībnieki paceļ izpletni virs galvas, veidojot kupolu, tad nolaiž to lejā, piespiež pie 

grīdas un apsēžas uz izpletņa malas. Zem parašūta novietotas vairākas bumbas, un 

spēlētāji bumbas pa vienai padod viens otram apkārt izpletnim pulksteņrādītāja (vai 

tam pretējā) virzienā. Maina virzienu. 

* Dalībnieki, pie kuriem bumba atrodas brīdī, kad izpletnis nokrīt lejā vai kad atskan 

vadītāja signāls, kā arī, ja bumba izkrīt no rokām un aizripo, iegūst mīnus punktu.  Spēli 

atkārto. Uzvar tie dalībnieki, kuriem mazāk punktu.  

 

PEĻU SLAZDS (izpletnim ir jābūt ar krāsu joslām) 

Zem izpletņa - “peļu slazdā” novieto pupu maisiņus, mīkstās rotaļlietas, dzijas 

kamoliņus un/vai tamlīdzīgus priekšmetus, tas ir “siers”. Visi dalībnieki paceļ izpletni 

virs galvas, veidojot kupolu. Vadītājs izsauc kādu no krāsām, kas ir uz izpletņa. 

Dalībnieki, kuri tur nosauktās krāsas joslu, palien zem izpletņa. Viņi ir “peles”, kuras 

cenšas no “peļu slazda” nozagt pēc iespējas vairāk “siera”. “Sieru” drīkst ņemt tikai pa 

vienam “gabaliņam” un nest to uz savu “alu” (vietu). Kad vadītājs sauc ”Peļu slazds!”, 

dalībnieki uzmanīgi nolaiž izpletni, lai notvertu “peles”. Kura “pele” savāks vairāk siera 

un netiks notverta?  

* “Ala” ir vingrošanas aplis, kas novietots ārpus izpletņa.  

* Vienas krāsas turētājiem ir viena kopīga “ala”- vingrošanas aplis, kas atbilst pēc 

krāsas. 

 

DĀRGUMU MEDĪBAS 

Zem izpletņa novieto dažādu inventāru – “dārgumus. Dalībnieki šūpo izpletni, kāds no 

spēlētājiem tiek nozīmēts par “dārgumu mednieku”. Apkārt izpletnim stāvošie dalībnieki 

izveido kupolu un pa to laiku “dārgumu mednieks” paiet zem izpletņa un pa vienam 

“dārgumam” nes uz savu glabātavu (spainis, kaste, vingrošanas aplis) parašūta 

ārpusē. “Dārgumus” var ņemt tik ilgi, kamēr krīt izpletnis. Ja parašūts “medniekam” 

pieskaras, tad “dārgums” neskaitās un tas jānovieto atpakaļ.  

* Vienlaicīgi nozīmē divus vai trīs “dārgumu medniekus” – katru savā izpletņa pusē.  

 

PELES  

Zem izpletņa novieto krāsainus vingrošanas apļus, izpletņa ārpusē novieto tādu pašu 

krāsu bumbas, bumbiņas lidojošos šķīvīšus vai maisiņus ar smiltīm, zirņiem. Dalībnieki 



46 
 

sadalās divās grupās. Pirmie šūpo izpletni, otrie ir “peles”, viņas pa vienam 

priekšmetam nes attiecīgās krāsas bumbiņas vai maisiņus un liek tās pašas krāsas 

vingrošanas aplī – “alā”. Pēc tam grupas mainās vietām. 

* “Peles” ir tik, cik ir apļu zem izpletņa, - katrai sava “ala” un jānes attiecīgās krāsas 

priekšmeti. Pēc noteikta laika priekšmetus saskaita.  

* Uzdevums nest noteikta lieluma, noteiktas formas priekšmetus, un līdzīgi varianti 

(pievieno citus priekšmetus).  

 

NIKNIE PIETUPIENI   

Dalībnieki sadalās divās komandās, piemēram, zēni un meitenes, veidojot puslokus 

pretējās izpletņa pusēs, un pietupstas, turot parašūta malu. Uz izpletņa uzliek divas 

bumbas - katrai komandai savā krāsā. Ceļoties un tupstoties, dalībnieki pārvieto 

bumbas pa izpletni. Punktu saņem komanda, kura pirmā nosviež no parašūta pretējās 

komandas bumbu.  

* Komandas izpilda pietupienus un celšanos pēc kārtas viena pēc otras.  

 

“IT” ĶĒRĀJI (izpletnim ir jābūt ar krāsu joslām) 

Dalībnieki paceļ izpletni virs galvas, veidojot kupolu. Vadītājs izsauc kādu krāsu, kas ir 

uz izpletņa, izsauktās krāsas dalībnieki iet zem izpletņa, vienam no viņiem ir bumba, 

viņš ir “IT” – ķērājs, kuram zem parašūta jāķer citi dalībnieki. Tas, kuram ķērājs 

pieskaras ar bumbu, kļūst  par nākamo “IT”, viņš paņem bumbu un turpina ķeršanu, 

taču nedrīkst uzreiz ķert iepriekšējo vadošo. Spēle turpinās tik ilgi, kamēr izpletnis 

nokrīt un pieskaras kādam no spēlētājiem vai arī pēc vadītāja signāla.  

* Rotaļu var pielāgot spēlēšanai ar vienkrāsainu izpletni bez krāsu joslām.  

 

VOLEJBOLS 

Uz izpletņa uzliek mīkstu lielo bumbu. Dalībnieki sadalās divās komandās, veidojot 

pusapļus pretējās izpletņa pusēs un šūpo to, veidojot viļņus. Katra komanda mēģina 

bumbu pārripināt pretējās komandas pusē.  

* Lielās bumbas vietā izmanto mīksto rotaļlietu vai vairākas, piemēram, dusmīgos 

putnus “angry birds”. 

* Komandai skaita punktus, kad bumba ieripojusi pretējās komandas pusē.  
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* Viens dalībnieks no katras komandas palien zem izpletņa un palīdz savai komandai 

no parašūta apakšas, atsitot bumbu uz pretējās komandas pusi.  

 

FUTBOLS 

Izpletni izklāj uz grīdas, uz tā novieto mīksto bumbu. Izpletņa vidū ar mugurām kopā 

sēž divi – trīs dalībnieki. Viņi mēģina spert pa bumbu, lai to aizspertu projām no 

parašūta. Apkārt izpletnim esošie dalībnieki ceļ izpletņa malas, lai noturētu bumbu uz 

parašūta. Centra spēlētāji mainās pēc katru vārtu gūšanas vai ik pa 20 sekundēm.  

* Izpletņa centrā atrodas vairāki spēlētāji, 2 mīkstās bumbas.  

* Centra spēlētāji bumbu no izpletņa mēģina nomest ar rokām.  

* Centra spēlētāji tup vai stāv un atsit bumbu ar rokām.   

 

BUMBU SPĒLES “MĀJĀS“ 

Dalībnieki veido “sēni”- viņi atrodas “mājās” un spēlē spēles ar bumbu: spēlētāji padod 

viens otram bumbu vai vairākas bumbas apkārt pa apli. Viena bumba cenšas “panākt” 

otru bumbu. Bumbas ripina viens otram pēc kārtas. Bumbas ripina pretējos virzienos.  

Bumbu ripina jebkuram dalībniekam, saucot viņa vārdu u.c.  

 

MAINĪGIE LAIKA APSTĀKĻI  

Uz izpletņa saliek triju vai četru krāsu bumbiņas, katras krāsas bumbiņas vienādā 

skaitā (piemēram, pa 10 bumbiņām) un laukuma malā novieto attiecīgi trīs vai četrus 

atbilstošas krāsas apļus. Pēc vadītāja komandām: “Lēns vējš!” - dalībnieki mierīgi šūpo 

parašūtu; pēc signāla: ”Vētra!” – izpletni šūpo ātri un enerģiski. Šīs komandas tiek 

atkārtotas viena pēc otras, līdz atskan komanda: “Viesulis!” - tad spēlētāji nopurina no 

izpletņa visas bumbiņas un pēc vadītāja dotās komandas tās pa vienai salasa un saliek 

attiecīgās krāsas vingrošanas apļos.   

* Katrā krāsā ir divi vingrošanas apļi, un katrā no tiem jāieliek pa piecām bumbiņām un 

citi varianti.  

 

VEĻAS MAZGĀŠANA  

Uz izpletņa saliek “mazgājamās” lietas – nelielu krāsainu inventāru, bet tie var būt arī 

cimdi un zeķes. Dalībnieki šūpo parašūtu – augšā, lejā, pa labi, pa kreisi, attēlojot veļas 

mazgāšanu un skalošanu. Pēc vadītāja komandas: “Centrifūga!” spēlētāji izpletni šūpo 
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arvien straujāk, kamēr izmet no “veļas mašīnas” visu “izmazgāto veļu”. Tagad “veļa” 

jāsašķiro pēc lieluma, krāsām, jāatrod pāris katram cimdam un zeķei.  

  

VEIKLIE ĶĒRĀJI 

Dalībnieki nostājas apkārt izpletnim, apmēram ceturtā daļa spēlētāju novietojas ārpus 

izpletņa apmēram pusotru – divus metrus no tā. Uz izpletņa uzliek bumbu, kuru 

dalībnieki, aktīvi purinot, mēģina izsviest. Savukārt ārpusē esošie spēlētāji mēģina 

bumbu notvert. Tas dalībnieks, kurš bumbu notver, mainās vietām ar pie izpletņa 

esošo. 

* Uz izpletņa uzliek vairākas bumbas. Ārpusē esošie spēlētāji skaita, cik reižu viņi 

notvēruši bumbu.  

* Uz izpletņa saliek daudz mazu bumbiņu – ārpus parašūta esošo dalībnieku uzdevums 

ir notvert vai salasīt pēc iespējas vairāk bumbiņu. 

 

LIDOJOŠĀS BUMBIŅAS 

Uz izpletņa saliek mazās bumbiņas Dalībnieki sadalās divās komandās. Vienas 

komandas spēlētāji aktīvi purina izpletni, lai nomestu no izpletņa bumbiņas. Otras 

komandas spēlētāji pārvietojas ārpus izpletņa, un viņi met bumbiņas atpakaļ uz 

parašūta. Pēc noteikta laika spēli apstādina un saskaita bumbiņas. Uzvar komanda, 

kuras teritorijā (uz vai ārpus izpletņa) mazāk bumbiņu.  

* Ārpus izpletņa esošie dalībnieki sadalās divās komandās, laukums tiek pārdalīts uz 

pusēm. Abas komandas sacenšas savā starpā – kuras laukumā būs mazāk bumbiņu. 

Noteikums, kas jāievēro – bumbiņas drīkst mest tikai uz parašūta. 

 

KRABJU FUTBOLS 

Izpletni izklāj uz grīdas, uz tā novieto mīksto bumbu. Dalībnieki sēžot vai atrodoties 

atmuguriski balstā uz rokām uz izpletņa malas, ar skatu uz centru, saspēlējas ar 

vairākām bumbām, sperot pa tām. Ja bumba apstājas kāda spēlētāja priekšā, viņš 

“krabja gaitā” aiziet līdz bumbai un sper pa to, tad atgriežas atpakaļ.  

* Aktīvi ir četri - pieci spēlētāji, kuri “krabītī” pārvietojas pa izpletni un mēģina spert 

bumbas nost no parašūta. Ārpusē esošie dalībnieki ķer vai aiztur bumbas. Ik pēc 20 

sekundēm nomaina aktīvos spēlētājus. 

 



49 
 

MĒRĶA BUMBA 

Izpletni izklāj uz grīdas. Dalībnieki stāv uz ceļgaliem uz izpletņa malas. Izpletņa centrā 

ir novietota mērķa bumba. Vēl vairākas bumbas ir sadalītas spēlētājiem apkārt 

izpletnim. Dalībnieku uzdevums ir, ripinot bumbas, trāpīt mērķa bumbai un izsist to 

ārpus izpletņa.  

* Katrai grupai tiek uzņemts laiks, cik ilgā laikā viņiem izdosies izsist mērķa bumbu. 

Grupas mainās. Atkārtojot spēli, nosaka, kurai grupai izdevies uzlabot savu rezultātu. 

 

IZVAIRĪŠANĀS SPĒLE 

Četri dalībnieki (vai lielākam izpletnim vairāk dalībnieku) tur parašūtu. Pārējie spēlētāji 

atrodas aiz laukuma sānu līnijām. Viņu uzdevums ir uzmest mīkstās bumbas uz 

izpletņa. Savukārt četru dalībnieku uzdevums ir pēc iespējas ilgāk izvairīties no 

bumbām, lai nepieļautu, ka tās nonāk uz parašūta. Ja kādam spēlētājam izdodas 

bumbu uzmest uz izpletņa, tad viņš pievienojas četriem parašūta turētājiem un, tāpat 

kā viņi, turpina izvairīties no mestajām bumbām. Četri izpletni turošie dalībnieki ir 

uzvarējuši, ja viņiem noteiktu laiku (vienu vai divas minūtes) izdodas izvairīties no 

bumbām. Kad visi vai lielākā daļa dalībnieku “pievienojas” parašūta turētājiem, tad 

visas bumbas tiek uzsviestas gaisā.  

* Dalībnieks, kurš uzmet bumbu uz izpletņa, saņem punktu un turpina spēli ārpus 

izpletņa. Pēc noteikta laika parašūta turētājus nomaina ar spēlētājiem, kuri saņēmuši 

visvairāk punktus.  

 

 

SPĒLES AR CAURUMU IZPLETŅA VIDŪ 

Izmanto izpletni ar caurumu vidū. Atsienot auklu, izveido caurumu, kam jābūt nedaudz 

lielākam par bumbas diametru. 

 

MURKŠĶI  

Dalībnieki paceļ izpletni, veidojot kupolu, tad nolaiž to lejā un piespiež izpletņa malu 

pie grīdas, nostājoties uz tās ar ceļgaliem. Vairāki spēlētāji – “murkšķi” atrodas zem 

parašūta un pa vienam izlien pa caurumu izpletņa vidū, paskatās uz visām pusēm un 

tad atkal palien zem parašūta.   
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SLIEKAS 

Dalībnieki paceļ izpletni, veidojot kupolu, tad nolaiž to lejā un piespiež izpletņa malu 

pie grīdas, nostājoties uz tās ar ceļgaliem. Vairāki spēlētāji – “sliekas” palien zem 

izpletņa un lien vai rāpo pa “zāli” uz parašūta vidu. Pa vienam viņi izlien pa caurumu 

un rāpjas atpakaļ uz savām vietām. 

 

GROZS   

Uz izpletņa novieto bumbu. Dalībnieki šūpo izpletni augstāk, zemāk un mēģina bumbu 

ieripināt caurumā – “grozā”. 

* Ceļot izpletni, bumbu uzmet gaisā un ar izpletni cenšas to “noķert”, lai tā iekristu 

“grozā”.  

* Spēlē ar vairākām mazajām bumbiņām.  

 

VAĻĒJĀ LŪKA 

Uz izpletņa novieto bumbu. Dalībnieki šūpo izpletni, bumbu ripinot pa izpletni un 

cenšoties, lai tā neiekristu “vaļējā lūkā”.  

* Spēlē ar vairākām mazajām bumbiņām.  

 

BASKETBOLA STAFETE 

Dalībnieki sadalās grupās. Apmēram divas trešdaļas dalībnieku tur izpletni. Pārējie 

spēlētāji atrodas ārpus izpletņa, un pa vienam izpilda stafeti ar basketbola elementiem, 

piemēram, bumbas driblu noteiktā distancē un tad metienu “grozā” no atzīmētās vietas. 

Metienu izpildījušie mainās ar dalībniekiem pie izpletņa. Katrs spēlētājs skaita savus 

trāpījumus “grozā”. Apkārt izpletnim esošie dalībnieki šūpo izpletni, un viņi drīkst 

pārvietoties norādītajā laukumā, lai palīdzētu dalībniekam bumbu iemest caurumā – 

“basketbola grozā”. 

* Dalībnieki sadalās divās komandās, kuras savukārt dalās vēl uz pusēm – puse izpilda 

stafeti, otra puse – tur izpletni. Nosaka attālumu, no kura komandu spēlētāji met bumbu 

“grozā”. Dalībnieks, kurš trāpa “grozā”, mainās ar savas komandas spēlētāju, kurš tur 

izpletni. Tas, kurš “grozā” netrāpa, distanci un metienu veic atkārtoti. Uzvar komanda, 

kuras dalībnieki pirmie izpilda metienus “grozā”.  

* Dalībnieki dalās vairākās komandās, un komandas skaita trāpījumus “grozā”.  
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BUMBA VĀRTOS  

Dalībnieki sadalās divās komandās un to dalībnieki nostājas pamīšus apkārt izpletnim. 

Katrai komandai ir atšķirīgas krāsas bumba. Komandu dalībnieki, viļņojot parašūtu, 

mētā bumbas augšā lejā un cenšas noturēt uz izpletņa savas komandas bumbu, lai tā 

neiekrīt caurumā parašūta vidū - “vārtos”, un vienlaikus mēģina panākt, lai otras 

komandas bumba ieripotu “vārtos”. Punktu saņem komanda, ja “vārtos” iekrīt otras 

komandas bumba. Kurai komandai būs vairāk punktu?  

* Spēlē pretēji – katra komanda cenšas “vārtos” ieripināt savas komandas bumbu un 

aizkavēt otras komandas bumbu. 

* Katra komanda spēlē ar vairākām mazajām bumbiņām. Nepieciešams palīgs, kas 

pienes bumbas. 

* Sadalās trīs vai četrās komandās, katrai komandai ir atšķirīga bumba.   

 

SLĒPTĀS PIESPĒLES  

Dalībniekus sadala pāros, viens spēlētājs no pāra palien zem izpletņa, otrs tur izpletņa 

malu ar kreiso roku. Katram dalībniekam ir vismaz viena bumba. Iekšējie met bumbu 

ārējiem pāriniekiem, bet tie – tver bumbu ar labo roku un met atpakaļ. Pēc noteikta 

laika pārinieki mainās vietām. Spēlē nepieciešami palīgi, kas pienes aizmestās vai 

aizripojušās bumbas.  

* Pārinieki skaita veiksmīgi izpildītās piespēles. Kuram pārim izdosies izpildīt vairāk 

piespēļu? Kā vieglāk spēlēt - esot iekšējam vai ārējam spēlētājam?  

* Spēlē ar neērto roku.   

* Pārinieki rotē pa apli.  

* Dalībnieki sadalās divās daļās – viena daļa zem izpletņa, otra daļa - apkārt izpletnim. 

Iekšējie mēģina vienu pēc otras mest bumbu ārējiem dalībniekiem, ārējie – tvert un 

mest atpakaļ iekšējiem.  
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VINGROŠANA AR IZPLETNI (FITNESS)  

Daži piemēri 

 

ROKAS UZ RITEŅA  

Dalībnieki sēž uz grīdas un taisnām rokām tur stingri nostieptu izpletni, kājas 

iztaisnotas zem izpletņa. Pēc vadītāja signāla spēlētāji padod izpletņa malu 

nākamajam dalībniekam. Rokas jāpārceļ vienu pāri otrai, un ar vienu roku visu laiku 

jātur parašūta mala. Vispirms izpletni padod pulksteņrādītāja virzienā, pēc tam pretējā 

virzienā, līdz ar to mainot arī roku krustošanas veidu.  

 

SĒDI – GULI – SĒDI  

Dalībnieki sēž uz grīdas un taisnām rokām stingri tur nostieptu izpletni, kājas 

iztaisnotas zem izpletņa. Turot parašūta malu, spēlētāji atliecas (apguļas), tad atkal 

pieceļas sēdus. Atkārto vairākas reizes.  

 

MAZGĀTĀJU PIETUPIENI  

Dalībnieki stāv žākļstājā, rokas plecu augstumā un šūpo izpletni - tēlojot, ka mazgā vai 

skalo veļu. Pēc signāla visi kopā izpilda pilnu pietupienu un piespiež parašūtu pie 

grīdas, tad atkal pieceļas un turpina “mazgāt veļu”. Atkārto vairākas reizes. 

 

ROKU SALIEKŠANA 

Dalībnieki stāv apkārt izpletnim, turot parašūta malu apakštvērienā vidukļa augstumā, 

rokas taisnas, Pēc signāla visi dalībnieki kopā saliec rokas, pieliekot tās pie pleciem, 

bet elkoņus noturot tai pašā stāvoklī. Tad atkal iztaisno rokas un visu atkārto vēl 

vairākas reizes.  

 

VIRVES VILKŠANA  

Dalībnieki tur nostieptu izpletni vidukļa augstumā ar pietiekami lielu spriedzi, tā, lai tas 

būtu plakans. Blakus esošos spēlētājus sagrupē komandās. Pēc signāla visi spēlētāji 

velk parašūtu savā virzienā.  
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STIEPŠANĀS  

Dalībnieki, turot izpletni, pagriežas pret to ar muguru, pārtver rokas apakštvērienā, 

vienu kāju izvirza priekšā un, saliecot to ceļgalā, pastiepjas. Samaina kājas. 

 

PLANKA (DĒLIS)    

Izpletni izklāj uz grīdas. Dalībnieki stāv “plankā” apkārt izpletnim ar rokām uz izpletņa 

malas. Pēc signāla visi dalībnieki vienlaicīgi pārvietojas pa labi (vai pa kreisi – kā 

norunāts) un paceļ augšā pretējo roku. Izpilda uz otru pusi.  

* Dalībnieki stāv “plankā” apkārt izpletnim. Pēc pārvietošanās paceltā rokā tur parašūta 

malu.  

* “Plankas” vietā ieņem stāvokli balstā guļus un izpilda roku saliekšanu – iztaisnošanu, 

pārvietojoties pa labi vai pa kreisi. 

 

SEKO VADOŠAJAM  

Dalībnieki, stāvot aplī, viegli šūpo izpletni. Vienu spēlētāju nozīmē par pirmo vadošo, 

viņš demonstrē kādu aktivitāti (skrējiens uz vietas, dažāda veida lēcieni, dejošana 

u.c.), visi dalībnieki izpilda šo aktivitāti (10 – 15 sekundes). Tad vingrinājumu 

demonstrē blakus stāvošais dalībnieks, pārējie atkārto, utt. apkārt izpletnim, kamēr 

katrs dalībnieks ir bijis par vadošo.  

* Aktivitāti demonstrē izvēles kārtībā.  

* Katru reizi atkārto iepriekšējās aktivitātes, pievienojot nākamo (saīsina izpildes laiku).  

 

 

Ar izpletni, brīvi improvizējot, atbilstoši dalībnieku vecumam un spējām, iespējams 

veidot arī vingrošanas vai aerobikas kombinācijas, visiem spēlētājiem vienlaicīgi secīgi 

mainot darbības mūzikas pavadījumā.   
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APĻA SPĒLES NO LATVIEŠU TAUTAS ROTAĻU PŪRA,  

KO VAR PIELĀGOT IZPLETNIM 

Daži piemēri 

Rotaļās veicot nelielas izmaiņas, izpletnim var pielāgot arī zināmās latviešu tautas 

rotaļas un apļa dziesmas.   

 

KAĶIS UN PELE   

Dalībnieki tur izpletni, divās vietās veidojot iedomātus “vārtus” – atstājot lielākas 

atstarpes starp spēlētājiem. Viens no rotaļniekiem – “pele” – palien zem izpletņa, otrs 

– “kaķis” – paliek ārpusē. Pēc signāla “kaķis” ķer “peli”. “Kaķis” var iekļūt aplī – zem 

izpletņa - un ārā no tā tikai pa “vārtiem”. “Pele” drīkst skriet starp spēlētājiem jebkurā 

vietā. Dalībnieki „kaķim“ traucē ar izpletni. Ja “kaķis” noķer “peli”, abi stājas aplī.  Rotaļu 

atkārtojot, izvēlas citus “kaķi” un “peli”.  

* Ir tikai vieni vārti.  

* Vārtu nav, gan “pele”, gan “kaķis” var iekļūt aplī vai izkļūt no apļa tikai tad, ja dalībnieki 

viņus laiž. Spēlētāji „kaķim“ traucē ar izpletni, bet „pelei“ palīdz. 

 

NAMIŅŠ DEG  / PIRTIŅA DEG 

Dalībnieki tur izpletni un to plivina, šūpo un izpilda citas darbības. Vienu dalībnieku 

izvēlas par “namiņa dzēsēju”. Viņš skrien apkārt izpletnim, saukdams: “Namiņš deg!”. 

Kuram aplī stāvošam spēlētājam “dzēsējs” pieskaras ar roku pie muguras un uzsauc 

“Namiņš deg!”, tam jāskrien apkārt izpletnim pretējā virzienā, lai atgrieztos savā vietā. 

Ja tas neizdodas, viņš kļūst par “dzēsēju” un turpina rotaļu.  

* Satiekoties abi skrējēji sasveicinās. 

 

VIENS PAR MAZ, DIVI PAR DAUDZ / OTRAIS LIEKS 

Dalībnieki stāv apkārt izpletnim, to viegli plivinot. Divi spēlētāji atrodas apļa ārpusē, 

viens no viņiem ķer, otrs – bēg. Kad bēdzējs iestājas kāda aplī stāvoša dalībnieka vietā 

un pārtver izpletni, apļa dalībnieks atlaiž izpletni un bēg. Ja ķērājs noķer bēdzēju, viņi 

mainās lomām.  

*  Dalībnieks, kura vietā iestājas bēdzējs, kļūst par ķērāju, bet līdzšinējais ķērājs bēg.  
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LAPSAS ASTE 

Dalībnieki tur izpletni un to plivina, šūpo un izpilda citas darbības. Vienu dalībnieku 

izvēlas par “lapsu”. “Lapsa” iet apkārt izpletnim un nemanot savu “lapsas asti” (šalli, 

lakatu) nomet zemē kādam dalībniekam aiz muguras. Apkārt izpletnim stāvošie 

nedrīkst atskatīties. Spēlētājs, kuram aiz muguras nomesta “aste”, skrien apkārt 

izpletnim pretējā virzienā, lai atgrieztos savā vietā. Ar “lapsas asti” iet tas, kurš palicis 

bez vietas.   

* Spēlētājs, kuram aiz muguras nomesta “aste”, paceļ “asti” un skrien “lapsai” pakaļ. 

 

RUDĀ LAPSA 

Dalībnieki sēž aplī un nedaudz pāri galvai pārsedz izpletni. Viens spēlētājs – “lapsa” 

skrien apkārt aplim ar “lapsas asti” un skaita vai dzied: “Skataties’i, mani bērni, kur tā 

rudā lapsa tek!” un nemanot nosviež “asti” kādam aplī sēdošajam aiz muguras. Ja 

spēlētājs, kuram aiz muguras nomesta “aste”, to pamana, viņš pieceļas un skrien apkārt 

aplim pretējā virzienā, lai pirmais atgrieztos savā vietā. Ar “lapsas asti” iet tas, kurš 

palicis bez vietas. Ja spēlētājs “asti” nepamana, “lapsa”, apskrienot apkārt izpletnim, 

apsēžas sēdošā dalībnieka vietā, bet sēdētājs kļūst par “lapsu”.  

 

VIENS PAR MAZ, DIVI PAR DAUDZ / OTRAIS LIEKS 

Dalībnieki stāv apkārt izpletnim, to plivinot. Divi spēlētāji atrodas apļa ārpusē, viens no 

viņiem ķer, otrs – bēg. Kad bēdzējs iestājas kāda aplī stāvoša dalībnieka vietā un 

pārtver izpletni, apļa dalībnieks atlaiž izpletni un bēg. Ja ķērājs noķer bēdzēju, viņi 

mainās lomām.  

*  Dalībnieks, kura vietā iestājas bēdzējs, kļūst par ķērāju, bet līdzšinējais ķērājs bēg.  

 

AUDĒJS UN ATSPOLE 

Dalībnieki tur izpletni. Izvēlas “audēju” un “atspoli”, abi nostājas ārpus izpletņa tā, lai 

starp viņiem atrastos divi trīs dalībnieki. Pēc vadītāja signāla “audējs” sāk ķert “atspoli”. 

“Atspole” bēg, līkumodama pēc kārtas starp visiem izpletņa turētājiem. “Audējs” viņu 

ķer, tāpat līkumodams. Pārējie spēlētāji  izpilda darbības ar izpletni un papildus ritmiski 

soļo uz vietas, attēlodami steļļu klaboņu. Kad “audējs” noķēris “atspoli” vai arī pēc 

noteikta laika, viņus nomaina citi “audējs” un “atspole”.  
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ADATA, DIEGS UN MEZGLS 

Dalībnieki tur izpletni. Trīs no dalībniekiem ir vadošie: “adata”, “diegs” un “mezgls”. Pēc 

vadītāja signāla “adata”, “diegs” un “mezgls” skrien līču loču starp dalībniekiem. 

“Mezgls” cenšas panākt “diegu”, “diegs” – “adatu”. Ja kādam no viņiem izdodas 

priekšējo panākt un viņam pieskarties, tad savā vietā viņi liek citus dalībniekus. “Diegs” 

un “mezgls” drīkst skriet tikai pa to pašu ceļu, pa kuru skrēja “adata”.  

 

PUTNI BŪRĪ  

Dalībnieki sadalās divās daļās, viena grupa tur izpletni, viņi ir “putnu būris” un virzās 

vienā virzienā, otras grupas dalībnieki - “putni” “lido” apkārt ‘būrim pretējā virzienā. Pēc 

vadītāja signāla “būris” apstājas, dalībnieki paceļ augšā izpletni (var veidot arī kupolu), 

un ārējie dalībnieki – “putni” lido iekšā un ārā. Pēc nākamā vadītāja signāla “būris” 

(uzmanīgi!) nolaiž izpletni un “būris” aizveras. “Putni”, kas palikuši zem izpletņa, ir 

notverti un pievienojas “būrim”. Spēlē, kamēr notverta lielākā daļa “putnu”. Atkārtojot 

rotaļu no jauna, grupas mainās lomām.  

* Spēlē ar mūziku. “Būris” pārvietojas mūzikas ritmā. Kad mūzika apstājas, “būris” paceļ 

izpletni. “Putni” lido iekšā un ārā. Kad mūzika atkal sāk spēlēt, “būris” aizveras. “Putni”, 

kas palikuši iekšā būrī, ir notverti un pievienojas “būrim”.  

* Spēlē ar nosaukumu “Peļu slazds” un tam atbilstošām lomām. 

 

VISI PUTNI LAIŽAS 

Dalībnieki tur izpletni. Vadītājs stāv malā, viņš plivina rokas kā spārnus un sauc 

dažādus putnus, dzīvniekus, priekšmetus, piemēram: “Vanags laižas”, “Bezdelīga 

laižas”, “Galds laižas” u.c. Kad vadītājs nosauc kāda putna vārdu, dalībnieki paceļ 

izpletni un to plivina, bet ja nosauc kāda dzīvnieka vārdu, kas nelido, piemēram, “Suns 

laižas”, tad rokas neceļ.  

* Dalībnieki plivina izpletni. Kad vadītājs nosauc kāda putna vārdu, viņi atlaiž izpletni, 

noplivina “spārnus” un atkal ātri satver izpletni, lai tas nenokrīt zemē.  

 

ĀDAMAM BIJ SEPTIŅ’ DĒLI  (no Suitu rotaļu pūra) 

Dalībnieki tur izpletni un to šūpo. Vadītājs vai kāds no dalībniekiem skaita: “Ādamam 

bij septiņ’ dēli, Visi septiņ’ labi dēli. Ne tie ēda, ne tie dzēra, Naudu bāza kabatā. Tur 

ciet!”. Ja vadītājs saka: “Tur ciet!” - tad visiem uzreiz ir jāatlaiž rokas vaļā. Ja sauc: 

“Laiž vaļā!” - tad izpletni nedrīkst laist vaļā. 
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* Dalībnieki tur izpletni un soļo vienā vai otrā virzienā. 

* Pantiņu skaita visi dalībnieki kopā, vārdus ”Tur ciet!” vai “Laiž vaļā! ” – dalībnieki pēc 

kārtas saka pa vienam. 

* Izpilda nevis pretējās, bet gan nosauktās darbības.  

 

ELEKTRĪBA / STRĀVA / SVEICIENS / ROKASSPIEDIENS 

Dalībnieki sadalās divās komandās, veidojot puslokus apkārt izpletnim. Ar vienu roku 

spēlētāji tur izpletni, otru roku uzliek uz rokas blakus esošajam dalībniekam. Vadītājs 

atrodas starp katras komandas pirmajiem dalībniekiem, savas rokas uzlicis uz viņu 

rokām. Viņš vienlaicīgi saspiež rokas abu komandu pirmajiem dalībniekiem, tie rokas 

spiedienu padod tālāk otrajiem, otrie – trešajiem utt., kamēr rokasspiediens nonāk līdz 

komandu beidzamajiem dalībniekiem. Kad beidzamie saņem rokasspiedienu, viņi 

paceļ roku. Punktu iegūst komanda, kuras beidzamais dalībnieks pirmais saņem 

rokasspiedienu un paceļ roku.  

* Beidzamie dalībnieki, saņemot rokasspiedienu, apskrien pilnu apli apkārt izpletnim, 

līdz nonāk savā vietā.  

* Beidzamie dalībnieki, saņemot rokasspiedienu, palien zem izpletņa un pa izpletņa 

apakšu pārvietojas līdz vadītājam, un tad apkārt savai komandai skrien līdz savai vietai. 

* Beidzamie dalībnieki, saņemot rokasspiedienu, palien zem izpletņa un pārvietojas uz 

komandas pirmo dalībnieku vietām – blakus vadītājam, komandu dalībnieki pa to laiku 

pavirzās par vienu vietu pa labi un pa kreisi.  

* Beidzamie dalībnieki, saņemot rokasspiedienu, skrien apkārt izpletnim, apskrien 

pusotru apli un nostājas blakus vadītājam, kļūstot par pirmajiem, komandu dalībnieki 

pa to laiku pavirzās par vienu vietu pa labi un pa kreisi.  

 

KAS DĀRZĀ    

Dalībnieki nostājas apkārt izpletnim dārziņā, viena vai vairākas “bites” atrodas vidū zem izpletņa. 

Spēlētāji, turēdami izpletni un dziedādami: „Kas dārzā, kas dārzā? Bitīt’ rožu dārziņā. Kas 

dārzā, kas dārzā? Bitīt’ rožu dārziņā“ soļo apkārt zem izpletņa esošajam. Piedziedājuma laikā: 

„Ložņā, bitīt, cauri zaru zariem, Caur zaru zariem, caur lapu lapām“ dalībnieki apstājas un 

paceļ augšā izpletni, “bite(s)” ložņā starp rotaļniekiem un kādu no apkārt esošajiem dalībniekiem 

iestumj vidū zem izpletņa, bet pati iestājas viņa vietā. Atkārtojot dziesmu, dalībnieki soļo uz otru pusi. 
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RĪGA DIMD  

Dalībnieki tur izpletni un, dziedot dziesmu, soļo pa dejas ceļu uz priekšu. 1.pantiņš: 

“Rīga dimd, Rīga dimd, Kas to Rīgu dimdināj?” 2.pantiņš: “Tai meitai pūru kala, Kam 

trejādi bāleliņ”. 3.pantiņš: “Tēva brālis pūru kala, Mātes brālis atslēdziņ”. 4.pantiņš: 

“Viņas pašas īstais brālis Zelta vāku liedināj”. Piedziedājuma laikā:  “Ai-jai-ja, tral-la-lā, 

kas to Rīgu dimdināj?” – 2 reizes, dziesmas ritmā soļo uz vidu un atpakaļ. Dziedot katru 

nākamo pantiņu, iet pretējā virzienā.   

* Dalībnieki, dziedot dziesmu, izpletni tur ar vienu roku. Piedziedājuma laikā satver 

izpletni ar abām rokām. Dziedot nākamo pantiņu tur izpletni ar otru roku un soļo pretējā 

virzienā.  

 

No latviešu tautas rotaļām un citām zināmām apļa spēlēm  

ar izpletni var spēlēt arī:  

“Dindaru dandaru, ozoliņi”, “Putni mainās vietām”, “Šustars”, “Numuros”, “Ar pastu braukt”, 

“Ceļot”; “Vārdus mīt”, “Aklās vistiņas”, “Ādamam bij’ septiņdēli” klasisko versiju, “Pīle, 

pīle, zoss”, “Adat bērni ko adāt’i”, „Kur kurpnieks?”, “Seskos”, “Kaza un vilks”, “Vilks un 

aita” un citas.  

 

Izpletnim var lieliski piemērot visas apļa dziesmas, ne tikai latviešu tautas rotaļas un 

dziesmas.   
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