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Abstract     
The present research contains an analysis of terms „play” and „game”. The terms "play" and "game" are 

often used as synonyms in Latvian language, not explaining what are plays and what are games, and how they differ 

from each other. The same concept is used to describe various activities. However, the words "play" and "game" are 

not synonyms. The term "play" can be used in a wider and narrower sense.  In a broader sense we speak about all 

plays, including games, but in a narrower sense – about the children's creative, symbolic plays, which are associated 

with children's fantasy. In the study process of the Academy we use the term "Movement Plays". To characterize this 

term the features of creative plays (creativity, imagination, innovation, choice, freedom of action, openness) are used, 

adding definition of games (pre-developed content, strict rules, competitive activity, objective, organization). Thus, if 

we use the term “Movement Play”, there are contradictions between the “play’’, “movement play’’ and “game’’ 
definitions. We attribute to the movement plays (in fact, movement games) the features of creative plays. In the study 

process we organize plays with previously developed content, strict rules, competitive activities, objectives and 

organization, so we have to speak about movement games. Unlike sports games, in movement games you can change 

the rules, create and adjust games to various needs, modify the games, as well as combine games with each other. 

Indisputably there exist movement plays as well, but they are creative, invented by children themselves.  The term 

"movement game" is a necessary innovation in sports science, because it more precisely and deeper reflects the essence 

of the activity performed in the game. 

 

Atslēgas vārdi: Kustību rotaļa, kustību spēle, rotaļa, rotaļspēle, spēle, termins  
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Ievads 

Mēs visi lietojam vārdus un vārdu salikumus rotaļas, spēles, kustību rotaļas, kustību rotaļas 
un/vai spēles, spēles, spēlēt, spēlēties, rotaļāties, retāk - rotaļspēles, bet kas īsti ir rotaļa, kas ir 
spēle? Vai akadēmijā lietotais jēdziens kustību rotaļa atbilst savai nozīmei? Vārdu salikumi rotaļas 
un spēles bieži tiek lietoti kā sinonīmi, neatšifrējot, kuras ir rotaļas, kuras spēles un ar ko tās atšķiras 

viena no otras. Minēto jēdzienu skaidrojumā nav vienotības arī ārzemju pedagoģiskajā un 
psiholoģiskajā literatūrā. Viens un tas pats jēdziens tiek izmantots, lai aprakstītu dažādas aktivitātes, 
līdz ar to veidojas pretrunas (Dzintere, Stangaine 2005). Ir grāmatas, kurās rotaļas minētas kā rotaļu 
darbība bez priekšmetiem, bet spēles – ar priekšmetiem (bumbu spēles, spēles ar klucīšiem, 
mašīnām). Ir varianti, ka ar spēlēm domātas rotaļas kopā ar citiem bērniem, bet rotaļājas ar mantām 
(lellēm, mašīnām); vai - rotaļas ar dziedāšanu ir spēles. Kopumā gan zinātniskajā, gan mācību 
metodiskajā literatūrā jēdzieni rotaļa un spēle tiek brīvi interpretēti vai lietoti kā sinonīmi. Aprakstot 

kustību rotaļas sporta literatūrā, speciālisti izmanto radošo rotaļu raksturojumus, tos papildinot ar 

spēļu definīcijām.  
 

Pētījuma bāze un metodes 

Pētījuma mērķis – teorētiski pamatot jēdzienu kustību spēles, kā arī apskatīt terminu 
rotaļa, spēle, rotaļspēle, kustību rotaļa skaidrojumus literatūras avotos dažādu autoru skatījumā un 
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to salīdzinošos aspektus, kā pētījuma metodes tika izmantotas zinātniskās un metodikās literatūras 
izpēte un dažādu autoru pētījumu atziņu analīze.   

 

Rezultāti 
 Rotaļa ir īpaša kultūras forma. Dažādas cilvēka pašrealizācijas formas, arī rotaļas, izaug no 

viena laikmeta paradigmas, tādēļ rotaļa jāaplūko saistībā ar sava laikmeta kultūras pamatformām. 
Rotaļa ir kultūras fenomens, kas ļauj cilvēkam iegūt brīvību, izrauties no pārlieku reglamentētas 
dzīves (Dzintere, 2000). Cilvēks ir kultūras būtne – spēj ieaugt kultūrā, apgūt valodu, lomas, spēles, 
notikumus, mākslu, darba praktiskās, komunikatīvās prasmes. Tāpat kā pieaugušajiem ir sava, arī 
bērniem ir sava kultūra – subkultūra – rotaļas (Purmale, 2000). Rotaļas simbolus bērni uztver kā 
kultūras elementus. Bērnu rotaļas galvenā nozīme ir lomai, kuru atveidodams, bērns apgūst cilvēku 
savstarpējās attiecības un to kultūru. Rotaļās bērns netieši atspoguļo savas ģimenes rituālus, 
tradīcijas, vērtīborientāciju (Lieģeniece, 1999). Rotaļa rada pārmaiņas bērna psihisko procesu 
(izziņas, jūtu, gribas) attīstībā, sagatavojot viņu pārejai  jaunā attīstības pakāpē un augstākā 
pašapziņas līmenī (Pučure, 2000). Mēs visi uzskatam, ka saprotam vārda „rotaļa” nozīmi. Rotaļa, 
bērnu spēle – tas ir kaut kas tik vienkāršs, viegli veicams. Tomēr, kā uzsver autores D.Dzintere un 
I.Stangaine (2005), tas ir tik daudzpusīgs termins, ka rotaļas definīcija Oksfordas angļu valodas 
vārdnīcā aizņem piecas lappuses. Vārds „rotaļa” vēl nav zinātniski pietiekami pamatots. Pēc angļu 
psiholoģes S.Milleres domām jēdziens „rotaļa” jau sen ir patvaļīgs „lingvistiskais atkritumu grozs”, 
kas rada jucekli un neskaidrību tās skaidrojumā (Dzintere, Stangaine, 2005).  

1.tabula  

Terminu „rotaļa” un „spēle” tulkojumi  (angļu – latviešu valodas) 

       Vārdnīca                Rotaļa                    Spēle  
 

Angļu – latviešu 

vārdnīca  
(b.g., 2000)  

 

Play: rotaļa; spēle, spēles gaita; 
joks; luga, (kustības, darbības) brīvība;  
brīvgājiens, brīvkustība; izspēle, gājiens 

to play: spēlēt (futbolu, kārtis, mūzikas 
instrumentu); izspēlēt; noderēt spēlei; 
izmantot spēlē; rotaļāties; tēlot;  
rotāties, zaigot;  (ie)darbināt  utt.  

Game:   spēle; (sporta) spēle(s),  

partija; sporta spēles (sacensības),  
olimpiskās spēles; viltīgs paņēmiens,  

triks; (riskants) pasākums, spēle; 
nodoms, plāns; joks; medījums utt.  
Atbilstošais darbības vārds –  to play 

Angļu – latviešu 

vārdnīca (1981, 1981)   

Nav tulkojuma. Tikai  Play-off – 

 izšķiroša spēle.   

Rotaļa; luga 

Game 

Spēle; Partija; Sacīkstes; Medījums 

Angļu – latviešu 

vārdnīca (1982)   
Nav tulkojuma 

Rotaļāties – to play  
Play,   Game 

Angļu - latviešu 
vārdnīca (1989) 

Play -  rotaļa; luga;  

Rotaļāties, spēlēt, tēlot – to play 
Game 

Spēle; Partija; Sacīkstes; Medījums 

Angļu – latviešu, 

latviešu – angļu 
vārdnīca (1990) 

Play – rotaļa; joks; luga;  

sporta spēle 

Rotaļāties – to play 

Game 

Spēle; Partija 

Latviešu – angļu 
vārdnīca (1999) 

Game 

Rotaļāties – to play 

Play;   (Sport) Game; Acting 

Angļu - latviešu 
vārdnīca (1999) 

  Play – rotaļa; luga Game – spēle; partija; sacīkstes 

Latviešu – angļu 

vārdnīca (1989) 
  Game 

  Rotaļāties – to play 

Play  

Jaunā latviešu – angļu 
vārdnīca (2000, 2001) 

Game  

Rotaļāties – to play 

Play;  Match;  Game 

 

Kā redzams izveidotajā tabulā, termini „rotaļa” un „spēle” gan latviešu, gan angļu valodā 
tiek brīvi interpretēti. Gan rotaļa, gan spēle tiek tulkotas gan kā Game, gan Play, darbības vārds 
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rotaļāties, spēlēties un spēlēt - to play. Tulkojumā no angļu valodas uz krievu valodu: Game – игра; 

arī Play – игра (Англо – русский словарь, 1987, 1990). Game - игра. Play – пьеса. (Словарь 
найболее употребительных слов 1960). Tulkojumā no krievu valodas uz angļu valodu: Игра – 1. 

Play; 2. Game. Darbības vārds play – играть (в шахматы, футбол, в игры, в теннис, в волейбол; 
с ребенком, с кошкой, с мячом; на рояле; исполнять) (Русско – английский словарь, 1987).  

 

2.tabula  

Terminu „rotaļa” un „spēle” tulkojumi  dažādās valodās 

(pēc Herbert Haag & Gerald Haag, 2003) 

      Valoda Rotaļa                    Spēle 

Angļu                    Play                   Game 

Vācu das Spiel 

Krievu Игра 

Franču Jeu 

Spāņu Juego 

Romāņu Joacã  (play) 
Grieķu Παιχνίδι 
Ungāru Játék 

Ķīniešu , , 

 

2.tabulā redzams, ka citās minētajās pasaules valodās, izņemot angļu (un ķīniešu), rotaļām 
un spēlēm ir viens apzīmējums. Tulkojumos no latviešu valodas uz vācu un krievu valodām: rotaļu 
un spēli apzīmē ar vienu vārdu - das Spiel (spielen  - rotaļāties, spēlēt, spēlēties) un Игра. Papildus 

vācu valodā atrodami termini  der Reigen – rotaļa, riņķa deja;  der Reihen – arī rotaļa, riņķa  deja; 
der Ringelreihen - arī rotaļa, riņķa deja; den Reigen fuhren - iet rotaļās, kas, acīmredzot, attiecas uz 
tautas dejām un rotaļām (Worterbuch Deutsch – Lettisch,  1979, interneta resursi, datorvārdnīca 
Tilde). 

3.tabula  

Terminu „rotaļa” un „spēle” skaidrojums 

 Literatūras  
     avots  

Rotaļa 

 

Spēle 

Pedagoģijas 
terminu 

skaidrojošā 
vārdnīca 

(2000) 

 

Interesanta, izklaidējoša rakstura 
nodarbība laika īsināšanai, atpūtai, 
redzesloka paplašināšanai, pozitīvu 
attiecību veidošanai vai kādam 
noteiktam  mācību mērķim; 
Svarīga mācīšanās darbība bērniem 
pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecumā; Bērnības būtiska sastāvdaļa;   
Bērna attīstības un audzināšanas 
pamatveids;  Jūtu, domāšanas un 
jaunrades skola 

Ar īpašiem paņēmieniem un    

noteikumiem   saistīta variatīvi 
situatīva radoša nodarbe, kurai ir 
attīstošs, stimulējošs un izklaidējošs 
raksturs.  Tās  norise savstarpējās   
sacensības  veidā  nodrošina 
daudzveidīgu, daudzfunkcionālu 
radošu darbību 

 

 

 
Psiholoģijas 
vārdnīca 

(1999) 

Aktivitāte, kas sniedz gandarījumu 
neatkarīgi no rezultāta;   Nenopietna 

un nemērķtiecīga darbība;  Viena no 

pamatīpašībām un izdomāta situācija. 
Tikpat svarīga ir bērna  brīva vēlmju 
izteikšana, iniciatīva un nenoteiktība; 
Rotaļā notiek iemaņu un prasmju 

attīstība, pieaugušā darbības imitācija 

 

Rotaļa ar noteikumiem, kur ir savs 
sižets un galvenais īpatsvars pieder 
sociālai mijiedarbībai 
 

 

 

 



5 

 

un manipulācija ar aizvietojošiem 
priekšmetiem. Dažreiz šo aizvietošanu 
saprot kā bērnu iztēles bagātību  

 

  

Latviešu 
literārās 
valodas 

vārdnīca  
(1987,  

1991)  

Darbība, darbību kopums, ko veic, lai 
sagādātu prieku, izklaidēšanos, un kam 

parasti raksturīga iztēlē radīta situācija 
un darbības objekti, kādu norišu 
cilvēku, dzīvnieku u.tml. atdarināšana; 
rotaļa; Kustību rotaļa. Bērnu rotaļa – 

rotaļa (ar priekšmetiem, pēc noteiktiem 
sižetiem, noteiktās lomās u.tml.), kas ir 
viens no galvenajiem bērna darbības 
veidiem un īstenības uzziņas 
līdzekļiem. Horeogrāfiskā rotaļa – 

sadzīves horeogrāfijas norise, kurā 
darbojas neierobežots skaits 
dalībnieku, kas paši dzied pavadījumu. 
Rotaļu dziesma – dziesma, ar ko 

pavada horeogrāfisko rotaļu, 
rotaļdziesma.  

Noteiktu darbību kopums, kam ir 
sacensības pazīmes un ar ko cenšas 
sasniegt vēlamo (ar sabiedriskiem vai 
ekonomiskiem mērķiem nesaistītu vai 
netieši saistītu) rezultātu, izmantojot 
prasmes, iemaņas, arī apstākļu nejaušu 
sakritību. Volejbola spēle. Hokeja 
spēle. Šaha spēle; 

Darbība, darbību kopums, ko veic, lai 
sagādātu prieku, izklaidēšanos, un 
kam parasti raksturīga iztēlē radīta 
situācija un darbības objekti, kādu 
norišu cilvēku, dzīvnieku u.tml. 
atdarināšana; rotaļa;  
Skaņdarbs, tā sastāvdaļu atskaņošana; 
Darbību kopums, ko veic tēlotāji 
izrādē.   

Latviešu 
valodas 

vārdnīca  
(1987)  

Nodarbība bez praktiska mērķa, 
priekam, laika īsināšanai, atpūtai. 
Kustību rotaļas. Jautras rotaļas. Iet 
rotaļās. Rotaļu deja.  
Rotaļāties - Izklaidējoties, atpūšoties 
pavadīt laiku kādā nodarbībā (parasti 
ar bērniem). Rotaļāties ar lellēm. 
Rotaļāties ar bumbu.  

Ar īpašiem noteikumiem, 
paņēmieniem saistīta nodarbība 
izklaidēšanās vai sacensību nolūkā;  
Piederumi, kas nepieciešami šādā 
nodarbībā; Skaņdarba izpildījums; 
lomas tēlojums.  Spēlēt – piedalīties 
spēlē, nodarboties ar sporta spēli. 
Spēlēt paslēpes. Spēlēt volejbolu. 

Spēlēt kārtis. Spēlēt izlases komandā.   
Santrock W. 
Child  
Development 

(2001)  

Patīkama izklaidējoša aktivitāte, kurā 
iesaistās pašas darbības dēļ  
 

Aktivitātes, kurās darbojas ar prieku, 
kuras ietver noteikumus un bieži vien 
konkurenci ar vienu vai vairākām 
personām  

Dictionary  

on Sport –  

Physical  

Education –  

Sport 

Science 

(2003) 

Darbība  bez  apzināta  mērķa,  pašas 
darbības baudīšanai.  Rotaļa  

atspoguļo cilvēka  pamata uzvedības 
un  dzīves  dimensijas. Rotaļas laikā, 
pamatojoties uz rotaļas ideju,  cilvēks  

var darboties radoši, šī ideja nosaka 

spēlētāju rīcības plānu.    

Dots jēdziens Spēļu sports (raksturīgs 
izklaides raksturs), kas iedalās:  
Mazās spēles - neierobežotas attiecībā 
uz saturu, dalībnieku skaitu, ar 
vienkāršiem noteikumiem, kustībām, 
nelielu laukumu, iespējām interpretēt; 
Lielās spēles – ar stingriem 

noteikumiem, organizāciju un 
sacensību raksturu, bieži - jauktas 

Mazo spēļu un Mini sporta spēļu 

formas  

The new  

Thesaurus, 

(1980) 

Play 

Darbība, kas saistīta ar atpūtu un  
izklaidi; pasākumi, darbības, kas 

veiktas kā joks, izklaide; netiešs, 
parasti viltīgs veids, līdzeklis, lai 
sasniegtu mērķi; darbība rotaļā; 

Game 

Pasākumi, darbības, kas veiktas  
kā joks, izklaide  
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dabiskas kustības; piemērota izdevība 
kaut ko pieņemt vai atļaut  

Webster’s 

Sports  

Dictionary 

(1976) 

Play  (spēle) 
Darbība, kas notiek vai attīstās spēlē 
vai sacensībās; veids, stils vai spēles 
kvalitāte; piedalīšanās sporta vai 
individuālās sacensībās; spēles 
stratēģija; rīcība vai darbība spēlē; 
detalizēta darbība spēlē vai sacensībās    

Game (spēle) 
Sportiska darbība, kas notiek saskaņā 
ar noteikumiem, kuras dalībnieki spēlē 
pretējās komandās; sacensība sporta 
veidos, kur sacensība notiek pa 
vienam; spēle pirms lielākām 
sacensībām; uzvarēto, zaudēto spēļu 
skaits; individuāls vai komandu spēles 

veids vai stils  

 

Tāpat kā tulkojumi, arī rotaļas un spēles skaidrojumi latviešu un angļu valodā tiek gan dažādi 
interpretēti, gan lietoti kā sinonīmi (Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca, 1998). Latviešu valodas 
sinonīmu vārdnīcā skolām (2011) termini rotaļa un spēle kā sinonīmi netiek minēti. Tomēr kopumā 
ir vērojama tendence, ka uz sportiskām aktivitātēm vai darbībām ar sacensību raksturu ir 

attiecināmas spēles.  
Rotaļa ir daudzfunkcionāla, kā kultūras fenomens tā bērnu attīsta, māca, audzina, socializē, 

uzjautrina, ārstē, pilnveido utt. Praksē mēs varam vērot dažādus rotaļu veidus: rotaļa – darbs, rotaļa 
– atpūta, rotaļa – svētki, rotaļa – vingrinājumi, rotaļa – saskarsme. Psiholoģijā mēdz runāt par trim 
svarīgākajiem cilvēka darbības veidiem: rotaļām, mācībām un darbu, kas atbilst bērnībai, skolas 
gadiem un pieaugušo dzīvei. Cilvēkam visi darbības veidi ir svarīgi visos vecumposmos, tomēr 
bērnībā noteicošā darbība ir rotaļa un tā vijas cauri mācībām un visiem bērna darbošanās veidiem. 
Rotaļa ir pirmsskolas vecuma bērnu dzīvesveids un īpaši pirmajos septiņos dzīves gados bērna 
galvenā aktivitāte. Rotaļa bērnu nodarbina, spēlēšanās ir eksistenciāla nepieciešamība (Dzintere, 

Stangaine, 2005). R.Purmale, veicot aptauju par vērtīborientāciju, noskaidroja, ka bērnībā paticis 
rotaļāties 80% bērnu un visvairāk nepaticis (71%), ka pieaugušie pārtrauca rotaļu vai citu 
interesantu darbību (2000). Rotaļa bērnam ir interesanta un aizraujoša darbība, kuras mērķis, 
atšķirībā no darba, nav radīt noteiktu darbības produktu, tai nav arī tieša mācības uzdevuma. Tomēr 
tā satur sevī abas šīs vērtības - rotaļu darbības rezultāts ir bērna attīstība. „Atņemiet bērnībai rotaļas, 
un jūs iznīcināsiet arī pašu bērnību” (Plotnieks, 1988, 1990). Caur rotaļu bērns iepazīst kultūrvidi, 
izzina sevi, pasauli, lietas, parādības un sakarības. Rotaļa ir arī viens no bērna intelekta attīstības 
veicinātājiem. Tā māca, attīsta, izklaidē, sniedz atpūtu, veicina prasmi kritiski novērtēt pašam sevi. 
Rotaļas sižets un saturs mainās atbilstoši bērna vecumam un attīstības pakāpei. Bērna rotaļā 
atbalsojas vērotais un pārdzīvotais pasaulē ap viņu. Rotaļas sekmē bērnu komunikatīvo prasmju 
attīstību, pozitīvu attiecību veidošanos. Izpildot dažādas lomas, bērni netieši mācās saskatīt un 
vērtēt notikumus no dažādām pozīcijām, ievērojot noteikumus, citu intereses, uzvedības normas. 
Rotaļa ir netieša bērnu pašregulācijas sekmētāja, kas ir nepieciešams arī mācībās. J.A.Komenskis 

uzskatīja, ka mācību procesā jācenšas pēc patikas un viegluma, izmantojot dabisku metodi, 

„jārūpējas par to, lai grāmatās viss būtu piemērots bērnu prātam, kuram ir iedzimta tieksme 
pievērsties patīkamajam, jautrajam, rotaļīgajam, nevis nopietnajam un bargajam” (1992). Rotaļās 
bērni gūst pieredzi sociālajās attiecībās, attīsta runu, tikumiskās īpašības, nostiprina organismu, 
apgūst darba prasmes un iemaņas. Rotaļas ir bērnu audzināšanas, mācīšanas un attīstīšanas līdzeklis, 
viņu dzīves un darbības organizācijas forma. Atceroties savu bērnību, mums varbūt šķiet, ka 
rotaļājāmies tāpat vien, jo nebija nekā cita, ar ko nodarboties, bet, iedziļinoties bērnības atmiņās un 
pārdzīvotajās emocijās, saprotam, ka rotaļas mums nozīmēja daudz vairāk, nekā tagad liekas, tā bija 
mūsu ikdiena, tas bija tikpat nopietni, cik nopietni tagad dzīvojam. Ar rotaļu palīdzību bērns 
iemācās iepazīt un kaut kādā mērā izprast pieaugušo pasauli (Plaude, 2011). Zinātnieki ir atklājuši, 
ka cilvēka intelekta pamats veidojas jau pirms piedzimšanas – prenatālā periodā - līdz 4 - 5 gadu 

vecumam. ASV, Japānas, Vācijas, Krievijas zinātnieki, pētot vispārējās un smalkās motorikas 



7 

 

iedarbību uz bērna intelektuālo attīstību, ir secinājuši, ka bērni, kuri kopš agras bērnības nodarbojas 
ar sportiskām aktivitātēm un vingrina smalko motoriku, ātrāk attīstās arī garīgi (Brice, 2007). 

Vērojot bērnu rotaļu sižetus, ir iespējams atklāt viņu nozīmīgākās dzīves jomas un pārdzīvojumus. 
Rotaļa attīsta domāšanu, jo bērniem ir jāizdomā sižets, jāizvēlas lomas un rotaļas noteikumi 
(Plaude, 2011). Līdz trīs gadu vecumam parasti mazuļi tiecas rotaļāties otra tuvumā, nevis ar otru 

(Gailuma, 2002). Vienaudžu nozīme līdz ar attīstību pieaug un kulmināciju sasniedz 
pusaudža vecumā. Ar rotaļām bērni pauž savas personības iezīmes un zemapziņas darbības, 
kā arī risina savus iekšējos konfliktus (Svence, 1999, Santrock, 2001). J.A.Students atzīmē, 
ka, kaut gan rotaļas nav gluži tas pats, kas darbs, jo rotaļām nav cita mērķa kā pati rotaļāšanās, 
tomēr rotaļas var uzlūkot par bērna darbu, jo tās gandrīz aizņem visu agrīnās bērnības posmu. 
Rotaļas izskaidrojamas ar viņa fantāziju: ja bērns rotaļu lietiņās neredzētu dzīvas būtnes vai arī tos 
priekšmetus, ko viņš iedomājas esam, viņš varbūt nerotaļātos. Bērna fantāzija zināmā mērā ir arī 
viņa reālā dzīve. „Bērns savās rotaļās atspoguļo, tēlo, kaut kam dara pakaļ – vienalga vai tā būtu 
konstrukcija, destrukcija, kustība vai c. kāda rotaļas forma” (1998). Lomu un sižeta rotaļu 
spēlēšana ir viens no psihiskās attīstības priekšnosacījumiem, bērni sevi identificē ar 
noteiktām lomām, sāk ievērot rotaļu noteikumus, seko tiem līdzi, tādējādi attīstot paškontroli 
un normu izpratni, apgūst sociālās uzvedības normas (Svence, 1999). Rotaļu laikā notiek aktīvs 
informācijas apmaiņas process. Lai arī cik atvērts, dzīvespriecīgs, draudzīgs būtu bērns, 
komunikācijas prasmes viņš var apgūt tikai sadarbojoties, rotaļājoties (Stangaine, 2010). Rotaļa ir 
bērna galvenā pašizpausmes, pašattīstības, pašdarbības forma, netiešs audzināšanas un mācību 
līdzeklis. Agrīnās pieredzes kvalitāte un kvantitāte, ko nosaka rotaļa, ir nākamās garīgās 
attīstības pamats (Krinkele, 2002). Kopumā bērna rotaļāšanās atspoguļo viņa socializēšanās 
posmus (Psiholoģijas pamati, 1999). Bērnu sadarbību rotaļās var iedalīt vairākos posmos: rotaļas - 
novērojumi, vienpatnās, paralēlās rotaļas, saistītās un kopējās rotaļas (Stangaine, 2010). 

W.Santrock, pamatojoties uz Mildreda Partena klasisko rotaļu pētījumiem (Parten, 1932), rotaļas 
iedala līdzīgās attīstības kategorijās, sākot ar bērna brīvu, it kā bezmērķīgu darbību; savrupās 
rotaļas, kad bērns spēlējas viens neatkarīgi no citiem; citu bērnu rotaļu novērošana; paralēlās jeb 
atdarināšanas rotaļas, kad bērns spēlējas ar tādām pašām rotaļlietām vai tādā pašā veidā, kā to 
dara citi; asociatīvās rotaļas ar sociālu mijiedarbību un nelielu organizāciju vai bez tās un 
kooperatīvās rotaļas ar grupas identitātes sajūtu un organizētu darbību (2002). Papildus 

kooperatīvajām rotaļām literatūrā minētas saskarsmes jeb sociālās rotaļas, kurās bērns var izjust 
sociālās kooperācijas un sacensību koncepcijas (Dzintere, Stangaine, 2005). Katrā rotaļas veidā 
bērnu sadarbība kļūst sarežģītāka - no praktiskās darbības līdz domu saskaņošanai (Stangaine, 
2010). Analizējot rotaļu, tiek lietoti dažādi jēdzieni – rotaļa kā aktivitāte, kā bērnu vadošais 
darbības veids, kā dzīvesveids, līdzeklis, metode, vingrinājums u.c. Rotaļai piedēvē dažādas 
īpašības – tā ir brīva indivīda vēlmju izpausme, kas īsteno daudzveidīgas funkcijas, tā ir aktivitāte, 
kurā cilvēks gūst prieku, apmierinājumu no savas personīgās darbības. Uz rotaļām plašākā nozīmē 
I.Kāposta attiecina šādas īpašības: autonomija, kopdarbība un līdztiesība. Autonomija rada 
apstākļus bērnam attīstīties kā individualitātei, kopdarbība un līdztiesība sekmē savstarpējās 
attiecības, ko regulē noteikumi, kas jāievēro visiem dalībniekiem, pretējā gadījumā spēle var izjukt. 

Autore izdala šādas rotaļas funkcijas: kognitīvās funkcijas, kas saistītas ar izziņas procesu; sociālās 
funkcijas, saistītas ar bērnu socializāciju, savstarpējām attiecībām; darbības funkcijas: motivējošā, 
imitācijas, radošā, kompensējošā; rekreatīvās funkcijas. Pēdējos gados īpaši tiek uzsvērta rotaļas 
(psiho)terapeitiskā un ārstnieciskā funkcija. Rotaļas daudzveidīgo funkciju (izglītojošā, dzīves 
organizācijas, attīstības diagnostikas, terapijas funkcijas) dēļ to izmanto kā bērna attīstības, mācību, 
audzināšanas līdzekli, jo rotaļa var būt: bērna patstāvīga aktivitāte, darbības veids, kas veicina 
attīstību veselumā; dzīves organizācijas forma; pašizteikšanās līdzeklis; attīstības izzināšanas 
līdzeklis; attīstības korekcijas līdzeklis. Ar daudzveidīgo funkciju palīdzību notiek kultūras 
mantojuma apguve un nodošana no paaudzes paaudzē, no pieaugušajiem bērnam, no bērna bērnam; 
komunikācijas funkcija ieved bērnu cilvēku attiecībās, saskarsmē, sadarbojoties un sarunājoties; 
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pašrealizācijas funkcija ļauj bērnam izteikt savu „es”, terapijas un korekcijas funkcija nodrošina 
psihisko līdzsvaru, palīdzot pārvarēt dažādas grūtības – mazvērtību, bailes u.c.; izklaides funkcija 
nodrošina brīvā laika jautru un interesantu pavadīšanu (Kāposta, 1993). Psihologs Dž.Mīds uzsver, 

ka rotaļa ir bērna vissvarīgākā, universāla „patības” sfēra, kurā notiek milzīgi „pats” procesi: 
pašiedvesma, paškontrole, pašnoteikšanās, pašizpausme, un tas ir sevišķi svarīgi pašrealizācijai. 
Rotaļu darbība nodrošina apstākļus bērnu attīstībai kopumā un ir svarīgs bērna pašapziņas 
veidošanas mehānisms (Pučure, 2000). Rotaļas (pēc M.Parten) tiek iedalītas: 
sensomotorās/praktiskās vingrināšanās rotaļās, kas raksturīgas agrās bērnības periodam, sākot ar 
zīdaiņu darbībām, kas sagādā viņiem prieku; iztēles/simboliskās rotaļās; sociālās rotaļās; 
konstruktīvās rotaļas; un kā rotaļu augstākā pakāpe tiek minētas spēles (Santrock, 2002). Herbert 

Haag&Gerald Haag dod 6 rotaļas pamatraksturojumus jeb idejas: brīvība, neatkarība no mērķa, 
mērķis ir pašā rotaļā; šķietamā realitāte, rotaļa ir atdalīta no dzīves, tā ir realitātes simbolisks 
modelis; nosacīta vienotība - ir  nepieciešami noteikumi, laukums; rotaļu biedri, sižets; divpusība – 

divi spēki, kuri sacenšas savā starpā; rotaļas iekšējā realitāte ir apļveida, tai ir atkārtošanās raksturs; 
spēlētājs rotaļas laikā ir ārpus laika, viņš pats rada savu tagadni (2003). Radošajā rotaļā izpaliek 
mērķis un rezultāts, tas iekļaujas pašā rotaļā. Vāji ir izteikta saikne starp mērķi un līdzekli, bērni ne 

katru reizi tiecas pēc noteikta mērķa un meklē līdzekļus tā sasniegšanai, rotaļas gaitā viņi var 
izmainīt savus mērķus, lai piemērotos jauniem līdzekļiem, vai izmaina līdzekļus atbilstoši jauniem 
mērķiem, ar rotaļas palīdzību bērns ne tikai izzina, bet arī rada, izgudro. K.Dēķens teicis: „Rotaļa ir 
brīva darbība, kura pati ir mērķis, kad rotaļa ir pabeigta, arī mērķis ir sasniegts” (Vigule, 2000). 

Rotaļas rezultātam nav pārāk lielas nozīmes, mērķi tiek variēti, vadoties pēc savas personīgās 
fantāzijas. Ja variativitāte nav iespējama, rotaļa bērnu garlaiko (Dzintere, Stangaine, 2005). Taču 
rotaļas dalībniekiem izvirzītie noteikumi jāievēro ļoti stingri un jāizpilda atbilstoši savai lomai. 
Bērni ļoti asi reaģē, ja kāds spēlē savu lomu neatbilstoši viņu priekšstatiem (Plaude, 2011). Bērns, 
kas uzņēmies kādu lomu, darbojas atbilstoši tai un cenšas izpildīt pienākumu attieksmē pret 
apkārtējiem. Citi bērni – lomas pieprasa, lai viņš to izdarītu pareizi. Radošā rotaļa dod bērnam 
iespēju pētīt, eksperimentēt, attīstīt domas un idejas un radīt jaunu. Radošai rotaļai jābūt 
interesantai, spontānai un atvērtai. Rotaļai, no vienas puses, piemīt brīvas interpretācijas un darbības 
iespējas, bet no otras puses, samērā stingra reglamentācija, noteikumi (Dzintere, 2000). Rotaļa 
eksistē ar noteikumu, ka bērni izjūt apmierinājumu no ierobežojumiem, kurus viņi paši rada un kuri 
viņiem jāpārvar (Dzintere, Stangaine, 2005). Darbošanos ietekmē ne tik daudz ārēji faktori, cik 
iekšējie bērna instinkti un vajadzības. Aktivitāti var būt izvēlējies bērns pats, iespējams, ka to 

ierosinājis pieaugušais, taču bērns dara to no brīvas gribas un savas fantāzijas ietvaros. Jo dažādāks 
ir rotaļu saturs un sižets, jo aktīvāk noris bērna attīstība. Rotaļu dažādību var nodrošināt pieaugušie, 
dodot iespēju bērniem rotaļāties ar citiem (dažādiem) bērniem, jo bērnu atšķirīgā pieredze veicina 
viņu pieredzes attīstību, kā arī palīdzot bērniem izdomāt rotaļu sižetus, kurus, jau kā savus, viņi 
attīstīs tālāk (Plaude, 2011). Tāpēc ļoti svarīgs ir jautājums par pieaugušā vai skolotāja lomu rotaļu 
laikā, par netiešo rotaļu vadīšanu (Pučure, 2000). Rotaļās bērni vienlaicīgi atrodas divos veidos, 
divās dažādas attiecībās cits ar citu – nosacītā un reālā - no vienas puses, tā ir loma, kuru viņi spēlē, 
no otras puses, tās ir reālās savstarpējās bērnu attiecības (Plaude, 2011). Rotaļa rada bezgala daudz 
situāciju, kur bērni novēro un salīdzina, spriež, debatē bez pieaugušo klātbūtnes, līdz ar to attīstās 
bērna patstāvīgā domāšana (pēc O.Svennes). Rotaļa bērnam ir brīva, neatkarīga, daudzveidīga 
aktivitāte, kurā viņš realizē savas vēlēšanās un intereses, ko neierobežo pieaugušo prasības un 
aizliegumi (Dzintere, Stangaine, 2005). Svarīgi, lai bērns iziet visus rotaļas attīstības posmus, taču 

pašreiz ir vērojama parādība, ka pirmsskolā radošās rotaļas cenšas aizstāt ar spēlēm, kur vadošais ir 
pieaugušais, bet pieaugušo izglītībā aizvien vairāk ienāk spēles. Pieaugušajiem ir tieksme 

pārstrukturēt bērna dzīvi ar dažādu aktivitāšu piedāvājumu un apslāpēt bērna paša jaunrades dziņu. 
Bez tam ne vienmēr bērnam pietiek vientulības, lai viņš varētu domāt un radīt (Dzintere, Stangaine, 

2005, Plaude, 2011).  
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Apkopojot dažādu autoru dotos raksturojumus, rotaļas var iedalīt rotaļās ar fiksētiem jeb 
atklātiem noteikumiem, kurām pieskaitāmas didaktiskās rotaļas, kustību rotaļas, muzikālās rotaļas, 
tautas rotaļas un rotaļās ar nefiksētiem jeb slēptiem noteikumiem, pie kurām pieskaitāmas sižetiskās 
lomu rotaļas, radošās, simboliskās rotaļas. Pieaugot bērnu vecumam, notiek pakāpeniska pāreja no 
sižetiskajām lomu un radošajām uz rotaļspēlēm, spēlēm. Rotaļspēles ir it kā starpposms starp 

rotaļām un spēlēm, kas ir pieaugušo izveidotas, lai īstenotu kādu izglītojošu vai attīstošu uzdevumu. 
Pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā notiek strauja intelektuālā attīstība, domāšanas pāreja no 
uzskatāmi konkrētās uz abstrakti loģisko, vecumposms raksturīgs arī ar lietišķās saskarsmes 
prasmju apguves sākumu, ar paaugstinātu kustību aktivitāti, iztēli, tāpēc radošās, sižetiskās, lomu 
rotaļas pāriet „rotaļspēlēs” ar noteikumiem (Vazne, 2006, Dzintere, Boša, 1997). Rotaļspēļu 
paraugs zināmā mērā ir tautas rotaļas, kas pāriet no paaudzes uz paaudzi un ir raksturīgas ar savas 
formas stabilitāti, bāzes struktūras saglabāšanos, rodoties dažādiem spēļu variantiem. Tās ir samērā 
noturīgas un konservatīvas (Dzintere, 2000, Dzintere, Boša, 1997). Rotaļspēles arī ir pieaugušo 
izdomātas spēles, taču to noteikumi ir vairāk virzīti uz bērnu pašizaugsmi un radošo darbību 
(Dzintere, 2000). Rotaļspēles un bērnu izdomātās spēles it kā atrodas starp radošām rotaļām un 
spēlēm (Dzintere, Stangaine 2005). Par rotaļspēlēm var uzskatīt rotaļas ar jau izstrādātu saturu, 
noteiktu struktūru, kurā bērns aktīvi darbojas un variē tās, izdomā jaunas darbības, noteikumus. 
Rotaļspēlei jānodrošina bērna vēlme darboties, mācīties, rotaļspēles elementus bērns apgūst 
pakāpeniski, tiem kļūstot sarežģītākiem. Bērna pozitīvas attīstības rezultāts rotaļspēlēs ir viņa 
zinātkāre, patstāvība, iniciatīva, darbīgums, prasme domāt un pašizteikties. Bērna pašapziņa ir arī 
viņa rīcības pašregulācijas līdzeklis, kas sekmē rotaļspēļu noteikumu, rotaļu darbības izpildi, viņa 
gribas, prāta piepūli, lai sasniegtu rezultātu. Rotaļspēlē mēdz būt pretrunas – tai ir divi raksturojumi 

– no vienas puses bērnam jāievēro zināmi noteikumi, no otras puses – bērns tos var dažādi variēt, 
radot sev brīvības iespējas (Dzintere, Boša, 1997). Angļu valodā termins rotaļspēle - playgame 

nozīmē - bērnu spēle, nieki, blēņas (Birzvalka, 1981, Angļu-latviešu vārdnīca, 2000; b.g.).  
Kopumā jēdzienu „rotaļas” lieto gan plašākā, gan šaurākā nozīmē. Jēdzienā „rotaļas” 

plašākā nozīmē ir ietvertas gan radošās (bērnu pašizdomātās) rotaļas, gan rotaļspēles, gan spēles 
(pieaugušo izdomātās ar noteiktu mērķi un noteikumiem), kas visas ir vienlīdz svarīgas bērna 
attīstībai. Rotaļas skaidrojumā vairāk ir uzsvērta bērna brīvība, rotaļas izklaidējošais raksturs un 
jaunrade, bet spēlē akcentēti noteikumi un sacensības moments. Radošās rotaļas un spēles atšķirības 
var uzskatīt par diviem rotaļas attīstības līmeņiem, kas nosaka arī atšķirību pieaugušā un bērna 
mijiedarbībā. Jēdzienu „spēle” lieto, runājot par spēlēm, kuru rezultāts saistīts ar bērna atjautību, 
veiklību, gudrību, ne tik daudz ar bērna brīvu izdomu un fantāziju (Dzintere, Stangaine, 2005, 

Dzintere, Boša, 1997). Rotaļa ir neierobežoti variēta un kompleksa, tā parāda kognitīvā, kultūras, 
vēsturiskā, sociālā un fiziskā aspekta savstarpējo saikni. Pētījumos pierādīts, ka rotaļā vienlaicīgi 
pilnveidojas dažādas bērna attīstības jomas. Literatūrā teorētiskais pamatojums pārsvarā dots 
radošajām rotaļām un šo teoriju kā pamatu var attiecināt arī uz kustību rotaļām (spēlēm). Rotaļu 
veidi ir savstarpēji cieši saistīti, aptver vienlaicīgi vairākas jomas, funkcijas, pāriet no vienas otrā un 
tāpēc ne vienmēr ir strikti atdalāmas un grupējamas. Autori, kas pētījuši rotaļas, norāda, ka tikai reta 
rotaļa ir attiecināma uz vienu noteiktu rotaļu grupu (Dzintere, Stangaine, 2005). Sporta–Fiziskās 
audzināšanas–Sporta zinātnes vārdnīcā minēti vairāki savstarpēji saistīti rotaļu un spēļu termini un 
to skaidrojumi: Bērnu spēles - ietver visas rotaļu formas, ieskaitot uz sportu orientētās; Kustību 
spēles, kas apvieno divas svarīgākās cilvēka aktivitātes kategorijas – kustību un spēli; Spēļu sports; 
Lielās spēles; Mazās spēles (skat. 3.tab.); Mini sporta spēles – sporta spēļu varianti, kas orientēti uz 
bērniem vai iesācējiem, ar vienkāršotiem noteikumiem, mazāku laukumu, īsāku spēles laiku u.c.; 
Jaunās spēles (New Games), kas orientētas uz brīvo laiku un atpūtu, prieku, komunikāciju, 
radošumu, vienkāršiem noteikumiem, bez vecuma un citiem ierobežojumiem. Herbert Haag un 

Gerald Haag uzskata, ka rotaļa variējama atkarībā no aspektiem, kādos tā tiek apskatīta un 
praktizēta. Sportiskas rotaļas attiecas uz sacensību rotaļu grupu, tās parasti ir partneru, grupu vai 
komandu spēles, vienmēr ar noteikumiem, iedalās Mazajās un Lielajās spēlēs (2003). Balstoties uz 
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spēles skaidrojumu vārdnīcās (skat.1.tab.), akcentēti tās noteikumi, sacensības moments, bērnu 
sociālā mijiedarbība. Spēles ir rotaļas ar noteikumiem, kur vadošais ir pieaugušais. Spēļu rezultāts 
nav saistīts ar bērna brīvu izdomu un fantāziju (Dzintere, Stangaine, 2005). Rotaļas mērķis ir pati 
darbība, bet spēlē darbībai ir izvirzīts noteikts mērķis. Rotaļā svarīgs  ir pats process, bet spēlē - gan 

mērķis, gan process, gan rezultāts. Radošas rotaļas laikā tiek veikta radoša jeb iztēles darbība, bet 
spēles laikā – reāla, produktīva darbība. Spēlē jau iepriekš ir izvirzīti noteikumi, kas jāievēro, lai 
sasniegtu rezultātu (Kāposta 1993). Pēc O.Dunna (O.Dunn) spēle ir rotaļa ar jau iepriekš izstrādātu 
saturu un noteikumiem, kuri nosaka sākumu un beigas (Dzintere, Stangaine, 2005). Ja cilvēks 
piedalās spēlē, viņš pieņem tās noteikumus, nevis uzspiež savus (pēc Gādamera). Spēlē noteikumi 
ir vairāk formāli, zināmi, obligāti, tie jāizpilda visiem spēles dalībniekiem, spēlē jau iepriekš ir 
noteikts gala rezultāts – uzvar tas dalībnieks, kurš ir izpildījis noteikumus un sasniedzis izvirzīto 
mērķi (Dzintere, 2000). Dauer un Pangrazi spēles iedala trīs līmeņos: 1.jeb pamatlīmenī radošās 
rotaļas un mazās grupās izpildāmas individuālās spēles bez speciālām sporta prasmēm, kuras ir 
viegli variēt un modificēt; 2.līmenī spēlēs ir sarežģītākas kustības, manevri, stingrāki noteikumi, 
spēlēs sāk pilnveidot sporta prasmes; 3.līmenī spēles ir sarežģītas, kompleksas, ar zināmu stratēģiju, 
tajās ir stingra organizācija un daudz savstarpējas sadarbības (1986). Spēlēm raksturīgi, ka var 
mainīt to noteikumus, radīt un variēt spēles savām vajadzībām, veidot dažādus spēļu variantus, kā 
arī kombinēt spēles savā starpā (H.Haag&G.Haag, 2003; V.Dauer, R.Pangrazi, 1989). 

Kustību rotaļas raksturojums, apkopojot literatūrā atrodamo autoru definīcijas, ir šāds: 
Kustību rotaļa ir apzināta, radoša, emocionāla, aktīva darbība, kura norit pēc zināmiem 
noteikumiem un virzīta uz šķēršļu un grūtību pārvarēšanu noteikta mērķa sasniegšanā. Kustību 
rotaļa ir rotaļu darbības izpausme, kurā ir spilgti izteikta kustību darbība, kas atšķiras no  
reglamentētām kustībām ar to kustību uzdevumu veikšanas iniciatīvo momentu. Visbūtiskākā rotaļu 
īpatnība ir tā, ka tās ietver sevī raksturīgākos un svarīgākos cilvēku savstarpējo attiecību veidus – 

sacensību un sadarbību. Kustību rotaļu pamatā ir aktīvas kustības – skriešana, lēkšana, mešana, 
šķēršļu pārvarēšana u.c. Katrai kustību rotaļai ir tematisks saturs, konkrēts kustību veids, 
organizatoriskā uzbūve un noteikumi. Raksturīgākās īpašības: emocionalitāte, sacensību raksturs, 
mainīgi darbības apstākļi, liela kustību un izpildes paņēmienu dažādība, patstāvība (Laizāne 1981, 

Populārā medicīnas enciklopēdija 1985, Avotiņa 1995, Jansone, Krauksts 2005 u.c.). Tieši tādā 
veidā (izņemot radošumu) var raksturot kustību spēles, ko mēs šobrīd saucam par kustību rotaļām. 
Pēc sporta terminu skaidrojošās vārdnīcas, kustību rotaļa (game of movement) ir spēles darbības 
paveids. Tās pamatā ir radošas dažādas aktivitātes kustības, kuras motivē spēles sižets un 
noteikumi, kas virzīti uz mērķa sasniegšanu (Kupčs, Knipše, 1992). Pēc H.Haag un G.Haag domām 
kustību spēles ir cilvēka divu svarīgāko aktivitāšu – kustību un spēles kombinācija un tās realizācija 
sportam specifiskās formās, kuras būtība izpaužas triādē – kustības, spēle un sports. Kustību spēles 
galvenais mērķis ir veikt kustību aktivitātes sociālā grupā, ar partneri vai komandu spēlēs. Kustību 
spēļu formas ir mazās spēles, sporta spēles un deju kustību spēles (2003). Rotaļu lielākā nozīme - 

situatīvais prieks pāraug priekā par dzīvi kopumā, kustības bērnā rada spēka pieplūdumu, enerģiju 
un prieku, kas savukārt rada labu garastāvokli un pozitīvu apkārtnes izjūtu (Dzintere, Stangaine 

2005). Kustību rotaļu iedalījumu dažādu autoru skatījumā esmu aprakstījusi savā disertācijā 

„Kustību rotaļas sporta veidu apguvē” (1999). Jāpiebilst, ka bieži vien autori, runājot par rotaļām 
sportā, nenorāda, ka ar šīm rotaļām ir domātas kustību rotaļas (spēles). Autore I.Stangaine veicot 

pētījumu par bērnībā biežāk spēlētām rotaļām, kuras viņa iedala 5 apakšgrupās, secinājusi, ka zēni 
visvairāk spēlējuši kustību rotaļas (2.vietā – konstruktīvās rotaļas, 3.vietā – galda spēles), meitenes 
– radošās rotaļas (2.vietā – galda spēles, 3./4.vietā – kustību rotaļas). Kustību rotaļas nozīme 
(komunikatīvo prasmju sekmēšanā) autores skatījumā ir emociju paušana aktīvā darbībā, 

sadarbojoties ar citiem, bērns meklē izeju no neparedzētām situācijām; bērni darbojas komandā, 
redz viens otra sasniegumus un novērtē tos; mācās vērtēt sevi, saskatīt savas kļūdas un nevainot 
citus savā neveiksmē (2010).  



11 

 

 
1.att. Rotaļu daudzveidība 

 

Akadēmijā lietojam terminu kustību rotaļas, kas ir tiešs tulkojums no krievu valodas – 

подвижные игры. Kā jau iepriekš minēts, krievu valodā ir tikai viens vārds, kas apzīmē gan 
rotaļas, gan spēles, viens vārds ir arī vācu valodā – Bewegungsspiel – kustību spēle, rotaļa. Angļu 
valodā tiek lietots termins - movement game.  Tulkojumā no angļu valodas – movement - kustība, 
rosība, pārvietošanās, darbība, ritms, temps; Game - spēle – tātad kustību spēle. Bez tam angļu, 
vācu, arī krievu valodas tulkojumos sastopami termini Mazās spēles; Lielās spēles - Small games; 

Large games; Kleine Spiele,  Маленькие игры. Ir neskaidrības arī, lietojot terminu sporta spēles, 
piemēram, sporta spēles iedalās mazajās un lielajās sporta spēlēs, vai kustību spēles tiek sauktas par 

sporta spēlēm. Terminoloģijas nepilnības ir arī krievu valodā, jo, piemēram, grāmatā „Спортивные 
игры” ievietotas rotaļas un stafetes. Literatūrā par rotaļām vai spēlēm tiek saukti arī rotaļveida 

vingrinājumi, visbiežāk uzdevumi ar atdarināšanu. Kā neveiksmīgu terminoloģijas piemēru varu 
minēt DPU zinātniskās konferences rakstu krājumā (2002) ievietoto autores pašizgudroto terminu 

„Kustīgās rotaļas”.  
Lietojot akadēmijā terminu kustību rotaļas, veidojas pretruna starp rotaļu, kustību rotaļu un 

spēļu definīciju – mēs piedēvējam kustību rotaļai (faktiski kustību spēlei) gan radošo rotaļu 
raksturojošās īpašības (izdoma, iztēle, fantāzija, jaunrade, radošums, brīva darbība, atklātums), kas 

tai nav piederīgas, gan spēli raksturojošās īpašības (iepriekš izstrādāts saturs, noteikumi, izteikta 
sacensību darbība, mērķis, organizācija), tās it kā iekļaujot vārdā „kustību”. Bet vārds „kustība” 
nenosaka saturu, noteikumus, organizāciju, sacensību un mērķi, tas tikai norāda uz spēles aktīvu 
fizisku darbību. Neapstrīdami, ka pastāv arī kustību rotaļas, taču tās ir radošas, pašu bērnu 
izdomātas rotaļas ar kustību aktivitātēm.  

 

Diskusija un secinājumi  
Vārdi „rotaļa” un „spēle” nav sinonīmi. Terminu „rotaļa” var lietot plašākā un šaurākā 

nozīmē. Plašākā nozīmē – runājot par visām rotaļām, tai skaitā spēlēm, bet šaurākā nozīmē – par 

bērnu radošām, simboliskām rotaļām, kas saistītas ar bērnu fantāziju.  
Sportā termins „rotaļa” būtu lietojams plašākajā nozīmē, runājot galvenokārt par bērnu 

attīstību vai par rotaļām kopumā.  

ROTAĻAS 

Radošās 

rotaļas 
(imitācijas) 

 

    SPĒLES 

Lomu 

Sižeta 

Didaktiskās 

Tautas, muzikālās,  

 brīvā laika,  
aktīvās atpūtas, 

rekreācijas 

 

 

Galda, datorspēles 

Kustību spēles  

Rotaļa kā 
līdzeklis,  

metode un  

organizācijas 
forma 

Kustību 

rotaļas  
(ar kustību 

aktivitātēm) 

Simboliskās 

Sporta spēles 

Lielās spēles 
Mazās spēles 

Mini sporta 

spēles 

Rotaļveida 
vingrinājumi 

Rotaļspēles 

Sižetiskās 
kustību spēles 

jeb Kustību 
rotaļspēles  

 

Brīvā laika, 
aktīvās atpūtas, 

rekreācijas 
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Spēlēm raksturīgs iepriekš izstrādāts saturs, noteikumi, mērķis, organizācija un sacensība. 

Kustību spēle ir rotaļa ar izteiktu kustību un sacensību darbību, emocijām, iepriekš zināmu saturu, 

stingriem noteikumiem, mērķi un organizāciju.  
Pārejas posma rotaļas starp radošajām rotaļām un kustību spēlēm (ar noteiktu sižetu, 

atveidojamām lomām) būtu saucamas par sižetiskām kustību spēlēm jeb kustību rotaļspēlēm.   
Termina „kustību spēle” aktualizācija ir nepieciešama inovācija sporta zinātnes nozarē, jo 

termins „kustību spēle” precīzāk un dziļāk atspoguļo(s) spēlē veicamās darbības būtību.  
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