
pieraksti mazus 
sasniegumus, 
mazos darbiņus, 
nākamās dienas mērķus

KUĢA 
ŽURNĀLS 
Pieraksti lietas, ko šodien 
izdarīji un sakārtoji

KONKURSS
Izvirziet nominācijas un
apbalvojiet viens otru NOVEMBRIS

Piedāvā bērnam
 iespēju pagarināt 

kārtošanai nepieciešam
o laiku, 

bet ne vairāk kā divas reizes. 

LOTERIJA

N
osaki bērnam

 istabas sakārtošanai 

noteiktu laika lim
itu. Ja tas tiek 

pārsniegts, tad atnāks ragana viņu 

sakutināt. 

izstāsti savu 

stāstu ģimenei

liec lietā iztēli 

un izveido 

savu stāstu
izdomā 

nosaukumu

Turpinājums noteikti sekos.

KĀRTOŠANA KĀ 

PIEDZĪVOJUMS

Iztēlojies piedzīvojumu – 

Tu cīņā ar Lielo Nekārtību:

Izņem
 laukā pilnīgi VISU 

apģērbu un sam
et lielā kaudzē.

Ņem
 pa vienam

 

gabalam
 un 

izlem
, vai tas 

būs noderīgs 
vai nē.

Novalkātus, 
saplēstus 

apģērbus liec 
atkritum

u m
aisā.

Apģērbu, kas ir labā 

stāvoklī, bet tu vairs to 

nevalkāsi, noliec labdarībai 

paredzētā kastē. 

Atlikušos apģērbus glīti sakarini 

vai salocītus ievieto plauktos.

Neaizm
irsti par skapi:

tava istabapirms kārtošanas

tava istabapēc kārtošanas

Salīdzini - kurš attēls Tev patīk labāk?

PIRMS UN PĒC
Uzņem attēlus:

atdod labdarībai to, 

kas ir labs, bet nav 

vajadzīgs tev

izm
et liekās un 

nevajadzīgās

Tavā istabā atkal būs vairāk 

brīvas vietas.
IZM

ET LIEKO

Izvērtē apkārtesošās m
antas:

vienu dienu 

kārto mantas

otrā dienā 

slauka putekļus 

un mazgā grīdu

DARBU 
DALĪŠANA
Pie lielākiem kārtošanas 

darbiem var veikt darbu sadali 

pa dienām. 

Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena SvētdienaPirmdiena

Vairāk spēļu, materiālu un lielisku ideju: www.uzvediba.lv

Sakārto
galda spēles

22

Noslauki 
putekļus

10

Sašķiro papīrus
un izmet liekos

9

Notīri 
durvju rokturus

20

Aplaisti
istabas augus

26

Atlasi labdarībai 
atdodamās lietas

8

Ko tu sakārtosi DECEMBRĪ?

Sakārto savu 
mācību vietu

27

Uzasini un 
sakārto zīmuļus 

15

Nomazgā
durvis

1

Iztīri
pagulti

21

Notīri
ekrānus

6

Sakārto
sīklietas

17

sīklietas

Izmet
lieko

14

Sakārto
galdu

2

Sakārto haotiskāko 
vietu istabā

5

Sakārto vienu 
drēbju plauktu

24

Iztīri 
mugursomu
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Sakārto vienu 
atvilktni

16

Salabo vienu 
salūzušu lietu

11

Sakārto 
grāmatplauktu
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Sakārto
rotaļlietas

13

Uzņem kārtīgas 
istabas foto

28

Nosvini Latvijas 
dzimšanas dienu

18

Sakārto vēl 
vienu atvilktni

19

klades

Sakārto
zem galda

7

Nomazgā    
galda virsmu

4

Pacel visu 
no grīdas

3

Sakārto 
penāli

23

Sakārto 
klades

12

  Jautrākai kārtošanai
  iegādājies “Kārtošanas spēli”!

www.uzvediba.lv

Sakārto
ziemas drēbes

29


