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Sensorās kastes 



Sensorā attīstība 

 

 Bērna sensorā attīstība ir bērna uztveres attīstība, 
priekšstatu veidošana par dažādu lietu ārējo 
veidolu jeb izskatu. 

 Tā ir pamats bērna intelektuālai attīstībai . 
 Sajūtas un uztvere rada it kā pamatu citu, daudz 

sarežģītāku izziņas procesu - atmiņa, domāšana, 
iztēle attīstībai.      



Kas ir sensorā kaste? 

 Tā ir viegli un 

ātri izveidojama. 

 Veidot var kopā 
ar bērnu, no mājās 
pieejamiem 

materiāliem . 

 Iespējams, kopā ar 
bērniem, izdomāt un izveidot 
pašiem savu konkrētās 
kastītes tēmu. 

 Veicina smalkās 
motorikas un 

 kustību koordinācijas 
attīstību. 

 Mērķis – dot iespēju bērnam sataustīt pēc iespējas dažādus materiālus, 
virsmas, izmērus, konsistences. 

1. attēls  

 Ļauj katram 
vecumposmam 

pielāgot atbilstošus un 
drošus materiālus.  

 Iespējams mainīt vai 
piecienot jaunus priekšmetus 
jau esošajam kastes saturam. 



Ko likt kastē? 

• Dabas veltes 

kastaņus, čiekurus, 
zīles. 
u.c. 

• Dažādas 
švammītes. 

• Lielos makaronus, 

mazos makaronus. 

 

• Dažādus graudaugus un pupiņas – 

grūbas, lēcas, linsēklas, sezama sēklas, 
auzu pārslas, rīsus utt.  

• Čaukstošu papīru un 
burbuļplēvi. 
 

• Koka mantiņas. 

• Spalvas 

• Atlasa un mežģīņu 
lentas, zamšādas 
striķītis. 

• Plastmasas un gumijas 

dzīvniekus, kukaiņus. 

2. attēls 

Ņemam pēc saviem ieskatiem nepieciešamo 
izmēra kasti vai trauku un piepilda ar 
dažādiem beramiem materiāliem. 



Tiek veidotas dažādas tematiskās 
kastes: 

     zoodārzs ar dzīvnieku figūrām; 
    ziemas ainavas; 

🌳dabas pasaule; 

🎲apmācība ar skaitļiem un burtiem; 

🌳mežs;  
    jūras krasts un zivju peldes;  
    upes gultne;  

    akvārijs; 
   tāpat apspēlēt var arī vienkārši kādu gadalaiku! 

 



Nodarbības ar sensorajām kastēm 
dos iespējas : 

 
 attīstīt koncentrēšanās spējas; 
 attīstīt sīko pirkstu muskulatūru; 
 palielināt uztveres diapazonu; 

 atvieglot adaptācijas procesu; 

 pilnveidot komunikācijas un socializācijas prasmes; 

 paplašināt radošās prasmes; 
 pastiprināt saikni ar dabu un veicināt tās 

likumsakarību izpratni; 
 mazināt spriedzi, emocionalitāti. 



Rotaļas brīvā formā. 

• Šādi rotaļājoties, bērns 
dzird dažādas skaņas, 
kas labvēlīgi ietekmē 
arī viņa dzirdes 
attīstību.  

• Roku mazo muskuļu 
trenēšana palīdz attīstīt 
to smadzeņu daļu, kas 
atbild par runu un 

rakstītprasmi. 
 

3.attēls 



Katram vecumposmam sava 

sensorā kaste. 
 Divus līdz četrus gadus veciem bērniem ieteicams 

darboties ar pupiņām vai mazajām ūdens 
bumbiņām. 

 Savukārt, piecus gadus veciem bērniem par 
vislabāko atzīstami dažādi putraimi, kur bieži tiek 
rīkotas dinozauru cīņas, aprakti un meklēti 
priekšmeti, veidoti pēdu nospiedumi. 

 Noteikti neatstājam bērnus bez uzraudzības, ja 
tiem vēl ir vēlēšanās pasauli iepazīt caur visa jaunā 
ielikšanu mutē! 



Vecāku un bērnu sensorās kastes, kuras 
tapušas attālinātas mācīšanās laikā. 

4. attēls. Pirmsskolas grupa “Paija” (2-3 gadi).  5. attēls. Pirmsskolas grupa “Paija” (2-3 
gadi). 



Vecāku un bērnu sensorās kastes, kuras 
tapušas attālinātas mācīšanās laikā. 

6. attēls. Pirmsskolas grupa “Paija” (2-3 gadi).  7. attēls. Pirmsskolas grupa “Paija” (2-3 gadi).  



Vecāku un bērnu sensorās kastes, kuras 
tapušas attālinātas mācīšanās laikā. 

8. attēls. Pirmsskolas grupa “Paija” (2-3 gadi).  9. attēls. Pirmsskolas grupa “Paija” (2-3 gadi).  



Izmēģiniet, 
bērniem patiks! 


