
 

Trafarets Nr.1    Alfabēts 670x420mm   

 

Alfabēts -  paredzēts 

pirmskolas vecuma 

bērniem (1-7 g.), kā arī  

dažāda vecuma 

bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 

Var izmantot dažādas 

krāsas, lai apgūtu 

burtus – 

pirkstiņkrāsas, 

flomāsterus 

(washable, mums ir 

Giotto turbo max 

pirkti Maximā) 

 

Trafarets Nr.2   Cipari  670x210mm 

  

 

Cipari - paredzēts 

pirmskolas vecuma 

bērniem (1-7 g.), kā arī 

dažāda vecuma 

bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 

Var izmantot dažādas 

krāsas, lai apgūtu 

ciparus – 

pirkstiņkrāsas, 

flomāsterus 

(washable, mums ir 

Giotto turbo max 

pirkti Maximā) 

 

Trafarets Nr. 3  Zig zag līnijas, apļveida līnijas   

670x210mm 

  

 

Līnijas paredzētas, lai 

uzlabotu sīko motoriku 

un līniju vilkšanas 

virzienus. 

Paredzēts pirmskolas 

vecuma bērniem (1-7 

g.), kā arī dažāda 

vecuma bērniem ar 

īpašām vajadzībām. 

Ttrafaretam var mainīt 

puses. 

Var izmantot dažādas 

krāsas, lai apgūtu 

ciparus – 

pirkstiņkrāsas, 

flomāsterus 

(washable, mums ir 

Giotto turbo max 

pirkti Maximā) 

 

Trafarets Nr. 4; Nr. 5   Apļi, kvadrāti pieaugošā secībā  

670x210mm 

  

 

Izmantojams formu 

aplis un kvadrāts 

apguvei, lai veicinātu 

izpratni par dažādiem 

lielumiem, augošu un 

dilstošu secību. 

Komplektā arī koka 

formas, kuras var ielikt 

attiecīgajos lielumos. 

Ttrafaretam var mainīt 

puses. 

Paredzēts pirmskolas 

(1-7g.) un sākumskolas  

vecuma bērniem, kā arī  

dažāda vecuma 

bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 

Ttrafaretam var mainīt 

puses. 

Var izmantot dažādas 

krāsas, lai apgūtu 

ciparus – 

pirkstiņkrāsas, 

flomāsterus 

(washable, mums ir 

Giotto turbo max 

pirkti Maximā) 

Var likt attiecīgā 

lieluma figūru 

nepieciešamajā 

laukumiņā. Formas 

var izmantot uz 

gaismas galda  arī bez 

trafareta, lai tās 

pavilktu, krāsotu 

laukumus u.c. 



 

 

Trafarets Nr. 6; Nr.7  Dažādas ģeometriskas figūras  

670x210mm 

  

 

Izmantojams dažādu 

ģeometrisko formu  

apguvei, lai veicinātu 

izpratni par 

pamatformām. 

Komplektā arī koka 

formas, kuras var ielikt 

attiecīgajos laukumos. 

Ttrafaretam var mainīt 

puses. 

Paredzēts pirmskolas 

(1-7g.) un sākumskolas  

vecuma bērniem, kā arī  

dažāda vecuma 

bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 

Ttrafaretam var mainīt 

puses. 

Var izmantot dažādas 

krāsas, lai apgūtu 

ciparus – 

pirkstiņkrāsas, 

flomāsterus 

(washable, mums ir 

Giotto turbo max 

pirkti Maximā) 

Var likt attiecīgā 

lieluma figūru 

nepieciešamajā 

laukumiņā. Formas 

var izmantot uz 

gaismas galda arī bez 

trafareta, lai tās 

pavilktu, krāsotu 

laukumus u.c. 
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