
Necīnies ar garlaicību - 
uzspēlē spēli!

Spēles brīviem brīžiem



Ziemas spēles
  Ir daudz dažādu veidu, kā pavadīt 
laiku ziemā – slēpot, pikoties, slidot 
–, un šajā grāmatiņā atrodamās spēles 
palīdzēs bagātināt ziemas priekus un 
padarīt dienu vēl aizraujošāku! 

  Ņem talkā draugu un dodies jautrā 
piedzīvojumā ziemas spēļu pasaulē!



Visādas spēles
   Gan zināmas un paaudžu paaudzēs 
spēlētas, gan arī mūsdienīgas spēles 
visdažādākajām gaumēm priecēs visus, 
kuri labprāt mīl izklaidēties draugu pulkā.

  Šajā grāmatā apkopotas spēles 
dažādiem dzīves gadījumiem – 
pārgājienam, rotaļām, dārza svētkiem, 
atpūtai vasaras nometnē, klasesvakariem 
vai vienkārši – atpūtai kopā ar draugiem.



Visu laiku labākā viesību 
spēļu grāmata

   Grāmata būs noderīga pasākumu, 
viesību un ballīšu organizētājiem, 
kā arī tiem, kas vēlas sagādāt 
patīkamu nodarbošanos sev un 
citiem.



Spēles visiem gadalaikiem

  Grāmatā "Spēles visiem gadalaikiem" 
apkopotas prāta, joku, galda, 
veiklības u.c. spēles. 

  Spēļu grāmata dos iespēju vēlreiz 
atcerēties jau sen zināmas spēles, kā 
arī iemācīties daudzas jaunas.



Spēles svaigā gaisā

  Šajā grāmatā ir apkopots vairāk nekā 
30 dažādu spēļu, kas īpaši piemērotas 
izpriecām zem klajas debess: 
ūdensbumbas, lakatiņš, karuselis, ķerru 
skriešanās, trakie lēcieni... Izlasi un 
izvēlies!
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Spēles ar draugiem

  Šajā grāmatā ir apkopotas spēles, kas 
īpaši piemērotas draugu pulciņam. Tās 
var spēlēt mājās, dārzā, parkā vai 
pagalmā, izmantojot vienkāršus un viegli 
atrodamus spēles piederumus. Pārsteidz 
savu draugu kompāniju ar lieliskām 
idejām! 



Spēles cīņai ar garlaicību

  Grāmatā apkopotas vairāk nekā 30 
dažādu spēļu, kas palīdzēs interesanti 
aizpildīt brīvos brīžus. Tās var spēlēt 
gan ikdienā, gan viesībās, mājās, 
pagalmā vai parkā. Visi nepieciešamie 
piederumi ir vienkārši un viegli atrodami. 
Pārsteidz savus draugus! Piesaki karu 
garlaicībai! 



Spēles mājās
  Grāmatā “Spēles mājās” ir apkopots vairāk 
nekā 30 dažādu spēļu, ko vari spēlēt gan 
vienatnē, gan kopā ar draugiem. Izmēģinot 
visas spēles, lietainās pēcpusdienas aizskries 
zibens ātrumā. Visi spēlēm nepieciešamie 
piederumi ir vienkārši un viegli atrodami. 
Pārvērt savas mājas par vietu, kur 
garlaicībai ieeja aizliegta! 



Spēles kopā ar draugiem
  Vai tev un taviem draugiem kādreiz ir 
gadījies garlaikoties tikai tāpēc, ka 
nezināt, kādu spēli spēlēt? Šādi drūmi 
brīži vairs nekad neatkārtosies, jo 
grāmata “Spēles kopā ar draugiem” jums 
piedāvā vairāk nekā 30 dažādu jautru 
iespēju. 



313 spēles

  Spēļu grāmata palīdzēs atcerēties senās, 
jau piemirstās spēles, piemēram, «Kuģu 
gremdēšana», «Mafijas meklēšana», 
«Klusie pastnieki», kā arī iedvesmos jaunām 
idejām un aizraujošām spēlēm.



Labākās spēles diviem 
spēlētājiem
  Ko darīt, ja esat divatā un priekšā 
garš rudens vai ziemas vakars, – kā 
īsināt laiku un padarīt to jautrāku, ja 
negribat skatīties televīziju vai spēlēt 
datorspēles?

  Grāmatā “Labākās spēles diviem 
spēlētājiem” apkopotas gan populāras, 
gan mazāk zināmas.



Lielā spēļu grāmata
E.Glonegers, V.Dims

  Šī brīnišķīgā grāmata ir kā biļete uz 
izklaides parku, kura garantē saturīgu 
un jautru brīvā laika pavadīšanu. Tajā 
apkopotas spēles gan lieliem, gan 
maziem, gan pāriem, gan komandām. 



365 izzinošas aktivitātes, 
kas tev jāizmēģina
Dž. Ambrouza
  Šī grāmata, kas pilna ar pārsteidzošām 
nodarbībām, piedāvā aizraujošu laika 
kavēkli un atklāj brīnišķīgu pasauli tev 
līdzās!

  Uzbūvē viesnīcu kukaiņiem. Radi mākoni. 
Atrodi fosīliju. Atpazīsti dzīvnieku pēdas. 
Izpēti jūras piekrasti - un daudz ko citu!



Lielā spēļu enciklopēdija

  Enciklopēdijā apkopotas galda, prāta, joku, 
veiklības u.c. spēles.

  Īpaša vieta ierādīta viesību spēlēm – 
iepazīšanās, muzikālajām spēlēm. Tāpat būs 
iespēja izvēlēties spēles atbilstoši 
paredzētajai norises vietai – sniegā, ūdenī, 
brīvā dabā, telpā.



Viesību spēles
Dž. Brandrets

  Viesību spēles ir vislabākais palīgs visiem, 
kam rūp omulība un labs garastāvoklis.

  Krājumā ir apkopotas jautras un atraktīvas 
spēles, kuras spēlēt viesībās. Krājums lieliski 
noderēs pasākumu vadītājiem, vedējiem un 
visiem tiem, kuriem patīk dzīvespriecīgi 
pasākumi.


