
Ielīgošanas pasākums pirmsskolā 
  Vecākais vecums 
Rotaļu apraksti pielikumā 

Ielīgošanas pasākums pirmsskolā 
Jaunākais vecums 
 

Fona mūzika – Sapulcējas grupas 
un izveido aplīšus. Katrai grupai 
vidū grozs ar skaņu rīkiem. 
Rotaļa “Ir jau visi mūsu bērni” CD 

“Dziesmas, rotaļas, dejas 
bērniem 1.” 

“1” grupa ielīgo dziedot: 
Līgojati, līgojati (visi) – līgo, līgo 
Nav vairs tālu Jāņu diena līgo, līgo 
Šī dieniņa, rītdieniņa līgo, līgo 
Parīt pati Jāņu diena līgo, līgo 

Rotaļa “Šurp Jāņa bērni” 
“2.” ielīgo dziedot:  
Nāc nākdama Jāņu diena …… 
Visi bērni tevi gaida …… 
Meitām puķu vainadziņi ….. 
Puišiem zaļi ozoliņi….. 

Rotaļa “Pinu, pinu sietu” 
Var izmantot tautisko jostu, pie 
kuras turoties, izpilda rotaļas 
darbības. 
“3.” grupa ielīgo dziedot: 
Jāņa bērni danci veda …… 
Apkārt kuplu ozoliņu….. 
Lai rībēja visa zeme….. 
Lai ir laba līgošana…. 

Rotaļdeja “Plaukstiņpolka” 
Pavadījums un vārdi no CD 

“Dziesmas rotaļas dejas bērniem 
2” “Ziemassvētku rotaļas” 

(piedziedājumā dzied: “Trādi, rīdi, 
rallallā. Danco Jāņu vakarā”) 

“4.” grupa ielīgo dziedot:  
Aiz kalniņa dūmi kūpa…… 
Kas tos dūmus kūpināja…… 
Pērkons spēra, zibens meta….. 

Fona mūzika – Sapulcējas grupas 
un izveido aplīšus.  
Rotaļa ‘”’Ir jau visi mūsu bērni” 

CD “Dziesmas, rotaļas, dejas 
bērniem 1.” 

Mūzikas skolotāja dzied:  
Koši, koši. Jauki, jauki,  
(bērni piebalso) līgo, līgo 
Kad atnāca vasariņa…… 
Dzied putniņi, dzied bērniņi…… 
Mežu gali gavilē…… 

Rotaļa “Juku, juku” 
Mūzikas skolotāja dzied:  
Jauka bija Jāņu diena, līgo, līgo. 
Par visām dieniņām….. 
Līgo saule, līgo bite…… 
Līgo visa radībiņa…… 

Rotaļa “Kas dārzā” 
Apļa veidošanai izmanto virvi, 
kura izpušķota ar kreppapīra 
puķēm. Bērni turas pie tās. 
Skolotāja, dodot pašgatavotas 
bitītes, skaita, cik bitītes būs 
dārziņā. Bitītes ir tik daudz, lai 
rotaļu varētu spēlēt 3 reizes un visi 
bērni tiktu vidū. 
Mūzikas skolotāja dzied:  
Aiz kalniņa dūmi kūpa…… 
Kas tos dūmus kūpināja…… 
Pērkons spēra, zibens meta….. 
Akmens dūmi nokūpēja…… 

Deja “Pērkonītis” 
Mūzikas skolotāja dzied:  
Nāc nākdama Jāņu diena …… 
Visi bērni tevi gaida …… 
Meitām puķu vainadziņi ….. 



 

 

 

 

 

 

 

Akmens dūmi nokūpēja…… 
Deja “Pērkonītis” 

Ievada daļā, 
skolotāja, ejot apļa ārpusē, 
pieskaras un izvēl 10 spēlētājus, 
kuri spēlē grozā esošos 
instrumentus. Pēc tam dejotāji 
mainās ar spēlētājiem. 
“5” grupa ielīgo dziedot: 
Sit Jānīti vara bungas….. 
Vārtu staba galiņāi….. 
Lai sanāca līgotāji ….. 
No maliņu maliņāmi….. 
Visas grupas dzied kopā:  
Sanākat līgotāji….. 
Saņemat Jāņu dienu…… 
Jāņu diena lepni nāca….. 
Ugunīs vizēdama…… 
Lecam pāri ziedu “ugunskuram”. 

Kurš izlec, to cienā ar siera 
gabaliņu tās  
grupas skolotāja, kuras grupa lec. 
Skanot fona mūzikai – atvadāmies. 
Mūzikas skolotāja:  
Paldies, paldies visiem jums 
Ka sanācām pulciņā. 
Sanācām “bērnudārza 
nosaukums” 
Jāņu dienu ielīgot. 
Priecīgu līgošanu katram savā 
ģimenē! 

Puišiem zaļi ozoliņi….. 
Rotaļa “Pinu, pinu sietu” 

Mūzikas skolotāja dzied:  
Sanākat līgotāji….. 
Saņemat Jāņu dienu…… 
Jāņu diena lepni nāca….. 
Ugunīs vizēdama…… 
Lecam pāri ziedu “ugunskuram”. 

Kurš izlec, to cienā ar siera 
gabaliņu tās  
grupas skolotāja, kuras grupa lec. 
Mūzikas skolotāja: Paldies, paldies 
visiem jums 
Ka sanācām pulciņā. 
Sanācām “(bērnudārza 
nosaukums)” 
Jāņu dienu ielīgot. 
Priecīgu līgošanu katram savā 
ģimenē! 



Ielīgošanas pasākums pirmsskolā – izmantoto rotaļu apraksti 

1.  “Ir jau visi mūsu bērni” -CD “Dziesmas, rotaļas, dejas bērniem 

1.” 

2. “Šurp, Jāņa bērni” – Latviešu tautas rotaļa 

Rotaļas gaita: Bērni nostājas divās līnijās viena otrai pretī, ja 

iespējams – vienā puiši, otrajā meitenes. Līnijas sadodas rokās. 

Šurp, Jāņa bērni – dziedot iet ar 4 soļiem pretī viena līnija otrai.  

Dziedāsim tīrumā – Iet atpakaļ 4 soļus. 

Dziedāsim skaļi - dziedot iet ar 4 soļiem pretī viena līnija otrai. 

Līdz vēlam vakaram - Iet atpakaļ 4 soļus. 

 

Pēterīt’s ar Miķelīti – Dejojot palēcienā uz priekšu satiekas katras 

rindas pirmie – izgriežas elkoņos un aizdejo uz pretējo rindu, 

samainoties vietām. 

Abi gāja celmus lauzt – izdejo nākošais pāris, samainoties vietām. 

Abi divi piekusuši – izdejo nākošie. 

Nevar celmus kustināt – izdejo nākošie. 

Turpina dziedāt, kamēr visa līnija izdejojusi un samainījusies 

vietām. Visu dejo no sākuma. 

3. “Pinu, pinu sietu” – Latviešu tautas rotaļa. 

Jautā bērniem: “Kādus ziedus vainagā pīsim?” 

– bērni turoties pie tautiskās jostas virzās gājiena solī. Vadošais, 

ejot uz vidu pa labi, satin visus spirālē. 

Pinu, pinu sietu Sapinu vainagu 

Sapinu vainagu no pļavas ziediem. Cieši sapinu. 

Vadošais, virzoties ar labo plecu, iztin apli un nobeigumā, sadodot 

rokas, izveido skaistu apli. 

Pinu, pinu sietu Sapinu vainagu 

Sapinu vainagu no pļavas ziediem. Cieši izpinu. 

Jaunākā vecuma bērni virzās virtenītē, turoties pie virves, kura 

izpušķota ar kreppapīra ziediem. Virtenīti vada skolotāja. 

4. Rotaļdeja “Plaukstiņpolka” - Pavadījums un vārdi no CD 

“Dziesmas rotaļas dejas bērniem 2” “Ziemassvētku rotaļas” 

Latviešu tautas rotaļu dejo dziedot un parādot dažādas ķermeņa 

daļas – ausis, deguns, mute, elkoņi, utt. 

Apgūstot rotaļu, bērni radoši izdomā un dzied savus variantus, 

kombinējot ķermeņa daļas. 



Piedziedājuma tekstu maina atbilstoši Gadskārtu svētkiem: Trādi, 

rīdi, rallallā danco Jāņu vakarā. Apgūstot rotaļu, bērni aicināti 

radoši izdomāt un nodziedāt savus variantus:  

Trādi, rīdi, rallallā odi koda degunā, kājiņā, rokā, aitai, sunim…… 

Trādi, rīdi, rallallā muša krita krējumā, ezerā, kefīrā, pļavā…… 

Integrējama lasītprasme, uzrakstot, salīdzinot un izdziedot 

vienādās vārdu galotnes. Konstatējot un nosaucot burtus, kuri ir 

sākumā un beigās, skandējot vārdus pa zilbēm, burtojot tos un 

skaņojot. Var izveidot vārdu plakātus un pacelt tos attiecīgi 

dziedot.  

5. “Pērkonītis” – Latviešu tautas deja. 

Katras grupas apļa vidū grozs ar ritma instrumentiem – zvārgulīši, 

kociņi, marakasi, šeikeri - olas, tautas instrumenti. Vienā grozā 

skanošās caurules ar Fa mažora Tonikas un Dominantes skaņām, 

kuras spēlēs dejas harmoniju līdzi mūzikai.  

Sadalot bērnus uz pusēm pāros – viena puse dejo, otra spēlē 

instrumentus. Starpspēlē tiek izmantots instruments “Pērkons”, 

kuru skandina skolotāja. Tad spēlētāji mainās ar dejotājiem. Deja 

turpinās. 

Dejo pāros. Viens sadod labo roku ar otra kreiso roku. Sadotās 

rokas ceļot uz augšu, pagriež viens otram muguru, rokas paliek 

sadotas.  

1.daļa Pērkonīt’s ducināj’ - stipri rībina kājas skaitot “1,2,3, 1,2,3 

Arī instrumentu spēlētāji ievēro šo ritmu – “ti, ti, tā ti, ti, tā” 

Visu cauru vasariņ’ – virzot sadotās rokas lejā, pāri no muguras 

stāvokļa pagriežas viens pret otru ar sejām, neatlaižot rokas, bet 

izstiepjot tās sadotas uz sānu. 

Atkārtojas kustības 2 reizes 

2.daļa – dejo sadotās rokās palēcienu. Starpspēlē, kad spēlē 

“Pērkona” instruments, spēlētāji mainās ar dejotājiem. 

Jaunākais vecums dejo deju vienkārši:  

1.daļā – rībina kājas, rokas turot ieliktas sānos. 

2.daļā – griežas pa divi, vai aplīšos ar skolotājām. Kad skan “Pērkona” 

instruments, bērni notupjas, saliekot rokas, virs galvas kā jumtu – 

paslēpjas “mājiņās”. 


