
 

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes 

 

Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās. 

Izstrādāti, pamatojoties uz: 

• Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai vadlīnijam. 

• https://www.skola2030.lv Pirmsskolēna mācīšanās attālināti mājās ieteikumiem. 

 
Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. 

• Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās:  

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be 

• Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās: Solvitas Lazdiņas ieteikumi: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas 

 

• Ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālinātu mācību procesu: 

Ieteikumus vecākiem varat lejuplādēt PDF formātā šeit. 

• Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot 

rīta cēlienu no plkst. 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam. Zemāk dots pirmās nedēļas – no 23. līdz 27. martam – raidījumu laika 

plānojums. Arī nākamo nedēļu programma tiek veidota pēc līdzīga principa –  no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad 

vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni.  

            LTV7 programmas plānojums 

           6.30–8.26 (izņemot pirmdienu, kad garums ir 6.30–8.49) PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNI 

           Eiropas izglītojošās animācijas filmas “Rūcīšu skola”, “Pelēns Tips”, “Bings” un LTV oriģinālraidījums “Kas te? Es te!” 

           https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te 

 

https://www.skola2030.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Attālināta_mācīšanās_vecākiem_final.pdf
https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te


         Mēneša temats:“Pavasara stāsti”  

 

          Nedēļas temats:“Ceļam un būvējam”  

 

          Periods: 27.04.2020-01.05.2020 

 

Sasniedzamais rezultāts (ko bērns pratīs): bērni līdz 3 gadu vecumam: praktiski darbojoties, savieno atšķirīgus elementus un novēro 

rezultātu. 4 gadus veci bērni: izpēta dažādus elementus, izmēģina dažādus to savienošanas veidus. 5 un 6 gadus veci bērni: izvēlas 

atšķirīgus materiālus un tos radoši savieno, lai īstenotu savu ideju. 

 

Uzdevums: Izveidot, iekārtot un uzlabot māju, kur pašam rotaļāties, pastāstīt par māju un tās būvniecības procesu. 

 

Nepieciešamie materiāli: vieta mājas būvēšanai (tā, lai bērns tajā var rotaļāties), materiāli mājas būvēšanai (segas, palagi/auduma 

gabali, spilveni/pufi, galdi, krēsli, lakati/šalles, knaģi, lentas, tukšas kastes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bērna darbības temata izziņai Ko bērns mācās Pieaugušo atbalsts 

Mājas veidošana: 

● izveido māju pats sev (māju mājā vai 

dzīvoklī), kurā paslēpties un kurā 

rotaļāties; 

● iekārto paša izveidoto māju un tajā 

rotaļājas; 

● uzlabo un pārveido māju atbilstoši rotaļas 

vajadzībām; 

● vairāki bērni kopā sadarbojas, meklē 

visiem pieņemamus risinājumus, vienojas, 

rod kompromisus (sadarbības caurviju 

prasme);; 

● stāsta par savu izveidoto māju, atbild uz 

pieaugušā jautājumiem, nosaucot 

izmantotos priekšmetus, mājas daļas 

(sienas, grīda, griesti, durvis u.c.), stāstot 

par to, kā uzbūvēja māju un ko tajā var 

darīt. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● piedalīties pieaugušā ierosinātās 

aktivitātēs, veikt darbības patstāvīgi vai 

kopā ar citiem (sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, turpmāk m.j.); 

● radīt konstrukciju, savietojot 

vienkāršus telpiskus objektus 

(tehnoloģiju m.j.); 

● nosaukt pazīstamus priekšmetus un 

darbības, ko veic pats (valodu m.j.); 

● prakstiskā darbībā atšķirt jēdzienus uz, 

zem, pie, aiz (matemātikas m.j.). 
4 un 5 gadus veci bērni: 

● veikt patstāvīgi izvēlētu vai piedāvātu 

darbību, darboties patstāvīgi, pārī vai 

nelielā grupā (sociālā un pilsoniskā m.j.); 

● izvēlēties materiālus savas ieceres 

īstenošanai (tehnoloģiju m.j.); 

● pārvietot priekšmetus pēc paša vai 

pieaugušā izvirzītiem noteikumiem - 

stumt, vilkt, celt (veselības un fiziskās 

aktivitātes m.j.); 

● radīt telpisku konstrukciju, kombinējot 

dažādus materiālus un to sastiprināšanas 

paņēmienus (tehnoloģiju m.j.); 

● stāstīt par paveikto, saskaņojot vārdus 

teikumā (valodu m.j.); 

● nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus 

● Jaunākiem bērniem piedāvā segas, 

lakatus, spilvenus un palīdz atrast vietu, 

kur iekārtot māju tā, lai jaunā “māja” 

būtu droša, piemēram, zem galda, skapī, 

aiz dīvāna. 

● Ar vecākiem bērniem vienojas, kur 

drīkst un kur nevajadzētu būvēt māju, 

kurus priekšmetus un mājās atrodamos 

materiālus drīkt izmantot. 

● Ja ģimenē ir vairāki bērni, atbalsta gan 

kopīgas mājas, gan atsevišķu māju 

veidošanu. 

● Jautā, aicina bērnu stāstīt par izveidoto 

māju, salīdzināt to ar citām sev zināmām 

mājām vai dzīvokļiem. 

● Rosina bērnu papildināt izveidoto māju ar 

jauniem elementiem, piemēram, izveidot 

vairākas istabas, logus. 

● Rosina iekārtot māju tā, lai tajā var 

rotaļāties, piemēram, nolikt grāmatas 

lasīšanai, iekārtot lellei gultu, 

iekārtot ‘’galdu’’ ēšanai. 

● Ja iespējams, nedēļas laikā fotografē, kā 

top māja, kā izmainās tās iekārtojums un 

izmanto fotogrāfijas, lai bērns varētu 

vieglāk atcerēties un izvērtēt savu 

mācīšanos. 



 

 (matemātikas m.j.). 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● novērtēt paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu 

darbību (sociālā un pilsoniskā m.j.); 

● izvēlēties materiālus savas ieceres 

īstenošanai, tos pārbaudīt prakstiskā 

darbībā un nepieciešamības gadījumā 

mainīt (tehnoloģiju m.j.); 

● pārvietot priekšmetus sev un citiem drošā 

veidā - stumt, vilkt, celt (veselības un 

fiziskās aktivitātes m.j.); 

● savienot detaļas un iegūt sev vēlamo 

konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai 

paša izvēlētajiem materiāliem (tehnoloģiju 

m.j.); 

● nosaukt objekta atrašanās vietu, lietojot 

jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa 

labi, pa kreisi (matemātikas m.j.); 

● saprotami un secīgi stāstīt par paveikto, arī 

par savām emocijām un rīcību . 

 

Mājas noformēšana un/vai attēlošana: 

● ja bērns savu māju izveido lielā kartona 

kastē, piemēram, datora, ledusskapja, 

televizora cita liela sadzīves priekšmeta 

iepakojumā, kasti nokrāso ar guaša krāsām 

vai aplīmē ar krāsainiem papīra gabaliem, 

vecām tapetēm, avīzēm, žurnālu lapām; 

● vecākie bērni zīmē, glezno vai aplicē 

savas ģimenes (draugu, vecvecāku) māju 

vai dzīvokli, pašu izveidoto māju; 

● izdomā un pieliek mājas nosaukumu, savu 

vārdu vai ielas nosaukumu un mājas 

numuru. 

Bērni līdz apmēram 3 gadu vecumam: 

● izmantot līnijas, laukumus, formas un 

krāsas radošajā darbībā (kultūras 

izpratnes un pašizpausems mākslā m.j.); 

● izmantot mākslinieciskajā darbībā dažādus 

materiālus un tehniskos paņēmienus 

(kultūras izpratnes un pašizpausems 

mākslā m.j.); 

● veidot rakstāmpiederumu satvērienu 

(tehnoloģiju m.j.). 
4 un 5 gadus veci bērni: 

● variēt līnijas, krāsas, tekstūras, formas un 

laukumus radošajā darbībā (kultūras 

izpratnes un pašizpausmes mākslā m.j.); 

● mākslinieciskajā darbībā eksperimentēt ar 

dažādiem materiāliem un tehniskajiem 

paņēmieniem (kultūras izpratnes un 

● Piedāvā bērnam mājās pieejamos mākslas 

materiālus (krāsas, papīrus, līmi utml) 

kartona mājas/sienas noformēšanai. 

● Palīdz bērnam apgūt jaunas zināšanas un 

veidot izpratni par māju nosaukumiem, 

ielu nosaukumiem un māju numuriem. 

Pārrunā, ka ielu nosaukumi ir māju numuri 

ir pilsētās, bet māju nosaukumi laukos. 

Vecākiem bērniem palīdz saprast, kā 

atšķirt pāra un nepāra skatļus (ielu vienā 

pusē pāra, otrā nepāra skaitļi māju 

numuros). 

● Vecāks Google attēlu meklētājā ieraksta 

“māju nosaukumi” vai “māju zīmes” un 

kopā ar bērnu izpēta redzamos attēlus. 

Pārrunā, kuras zīmes bērnam patīk, kādēļ 

un kā bērns varētu izgatavot skaistu 



Daugavpils pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

 pašizpausmes mākslā m.j.); 

● pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus 

(tehnoloģiju m.j.); 

● izvēlēties atbilstošu ciparu (1 - 5) mājas 

numuram (matemātikas m.j.); 

● rakstīt atsevišķus burtus un/ vai ciparus uz 

bezlīniju lapas (valodu un matemātikas 

m.j.) 
5 un 6 gadus veci bērni: 

● zīmēt, gleznot, radīt kolāžu, mērķtiecīgi 

variēt un kombinēt krāsas, līnijas, 

laukumus, tekstūras dažādos formātos un 

ritmos (kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā m.j.); 

● mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi 

eksperimentēt ar paša izvēlētiem 

materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem 

(kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā m.j.); 

● turēt un pareizā satvērienā lietot 

rakstāmpiederumus (tehnoloģiju m.j.); 

● rakstīt burtus un ciparus uz bezlīniju lapas 

(valodu un matemātikas m.j.). 

nosaukumu savai mājai no pieejamajiem 

materiāliem (papīra, kartona). 
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Metodiskie materiāli mācībām mājās: 

 

Dzejolīši rīta rosmei. 

 

Viena - tīrās mokas! - 

mani ķer aiz rokas; 

otra - skaļi rājas, 

trešā - grābj aiz kājas,  

ceturtā - aiz skausta, 

piektā - bikses rausta,  

sestā - tā kā ogas 

pārskaita man pogas,  

septītā - kā traka 

pātarus vēl saka,  

astotā - kā meli 

mani liek pār celi, 

devītā - pa baru 

nāk ar bērza zaru,  

desmitā - gar malu 

slāna dibengalu... 

Un tā katru dienu - 

desmit pret vienu! 

(L. Vāczemnieks. Desmit pret vienu) 

          

            *** 

Pulksteņtiņu tiku taku, 

Paklausies ko es tev saku- 

Rītā agri skaļi zvani, 

Tā kā pamodini mani. 

 

            *** 

Gaiļi dzied 

Divi gaiļi, dziedātāji, (saliek rotas sānos un lepni grozās) 

Knābā graudus vakarā. (no īkšķa un rādītājpirksta izveido knābīti, rāda, ka knābā) 

Lielus graudus, (rokas plaši atpleš vaļā) 

Mazus graudus, (saliek plaukstas gandrīz kopā) 

Visus graudus vēderā! (glauda vēderu) 
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Ežu papus 

Ejam meklēt tipu–tapu (pēc kārtas kopā liek pirkstus, sākot ar mazākajiem) 

Mazo ežulēnu papu, (pietupstas un ar roku rāda mazu – tuvu zemei) 

Kalna galā uzrāpās, (rokas saliek dūrēs un liek vienu dūri virs otras, ceļot rokas augšā) 

Lejā ātri novēlās. (rokas dūrēs, tagad liek vienu zem otras no augšas lejā, to dara ļoti ātri) 
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Materiāli no latviešu valodas skolotājas: 

 

 

27.04.2020. 

• Klausies dziesmiņu un dziedi līdzi. https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc 

• Izvingrini pirkstiņus un mācies konstruēt. No diegiem izveido lellīti: 
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28.04.2020. 

 

• Turpini klausīties un mācīties skaitāmpantus. Attīsti valodu: https://www.youtube.com/watch?v=ykogT6iUVbA 

• Teātris, jeb tēlošana: 

Iztēlojies un parādi teātri vecākiem, ko cilvēks dara no rīta, vēlāk iztēlojies un parādi ko cilvēks dara dienas vidū, pēc tam iztēlojies un parādi ko cilvēks dara vakarā 

un ko cilvēks dara naktī.  

Mēģini iemācīties, atšķirt un iegaumēt sekojošus vārdus – rīts, dienas vidus, pēcpusdiena, vakars, nakts. 

 

 

 

29.04.2020. 

• Iemācies jaunu burtu. Izdrukā un izkrāso to. 

 

 
 

• Noklausies stāstu, attīsti valodu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-2 
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30.04.2020. 

• Iemācies jaunu burtu. Izdrukā to un izkrāso. 

 

 

 
 

• Noklausies stāstu, attīsti valodu: https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6/lineta-un-dalfijs-3 

 

 

01.05.2020. 

Dubļu krāsas: 

Lai uztaisītu foršas dubļu krāsas būs nepieciešams trauciņi dubļu krāsām (mēs improvizējām ar to,kas ir pieejams) 

paši dubļi 

pārtikas krāsvielas (vai guaša) 

akvareļu lapas (vai dēlis) 

otas 

trauku mazgājamais līdzeklis (šo var izmantot,lai dubļu krāsa klājas gludāk, vienmērīgāk, bet mēs padomājām par tārpiņiem, un NEIZMANTOJĀM) 
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Idejas radošai darbībai: 
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Lasīšanai: 

 

День и Ночь — короткая сказка на ночь для детей 

  

Изо дня в день, из года в год, из века ввек бродил День по свету. Он всегда шел вперед, никуда не сворачивая. Видел многое: и хорошее и плохое, и доброе 

и злое – разное. Но однажды он задумался над тем, что никогда не видел того, что далеко позади него, и далеко впереди, что видят те и то, с кем и с чем он 

встречается изо дня в день – он никогда не видел Ночь. Потерял покой День! Как же так? Он везде ходит, всё и вся знает в этом мире! Всё и вся: от самого 

маленького камушка, от песчинки на дороге до величественных гор, от малой зверушки, от малой рыбешки до могучих слонов и китов, от самого малого 

человеческого глупого и несмышленого пока ребенка до возмужавшего и помудревшего человека, а Ночь он не знает, и никогда не видел! Как же так? 

Пытался День идти помедленнее, чтобы Ночь его быстрее догнала – в мире начиналось жаркое лето, но Ночь так и не появлялась на горизонте. Пытался 

День идти быстрее, что бы догнать и рассмотреть Ночь хотя бы издалека – в мир приходила зима, но так и не увидел День Ночи. Ни как не мог День ни 

догнать Ночь, ни дождаться – не могли они встретиться! 

И задумал тогда День не увидеть, так хоть понять, что же это такое – Ночь? И начал он расспрашивать у всех и у всего, кого и что встречал на своем пути: 

что это – Ночь? 

  

— Скажите мне, цветы, что это такое – Ночь? – спрашивал у цветов День. 

— Ночь приносит с собой густой туман, что обволакивает нас, когда ты, День, уходишь и дарит нам влагу и свежесть. Без Ночи мы бы высохли и погибли, 

как и без тебя, День, ведь ты приносишь с собой свет и тепло – без них мы бы тоже пропали! 

— Скажите мне, леса, что это такое – Ночь? – спрашивал у лесов День. 

— Ночь приносит с собой тишину и покой – птицы, звери засыпают, замолкают, и мы – старые, мудрые леса – можем подумать о вечном, немного 

погрустить о прожитом, а когда приходишь ты, День, все просыпается и мы рады, что жизнь продолжается и в ней так много нового, живого! 

— Скажите мне, горы, что это такое – Ночь? – спрашивал у гор День. 

— Ночь приносит с собой глубину и красоту бескрайнего космоса. Только Ночью можем мы увидеть прекрасные, далекие звезды, Луну! И мы понимаем, 

что космос велик и огромен, и мы – горы – по сравнению с ним, ничтожно малы. Но ты, День, приносишь с собой свет, и видим мы, что мир наш тоже 

велик и прекрасен, и все в нем мало по сравнению с нами – горами – а мы велики! 

— Скажите мне, звери, птицы, рыбы, что это такое – Ночь? – Спрашивал День у зверей, птиц и рыб. 

— Ночь приносит нам отдых от дневных забот! Можно немного вздремнуть, чтобы набраться сил, ведь когда приходишь ты – День – нам некогда 

отдыхать – надо заботиться о том, что мы будем есть, где мы будем спать, как не угодить в ловушки охотников, как уберечь свое потомство от хищников! 

— Скажите мне, люди, что это такое – Ночь? – Спрашивал День у людей. 

— Ночь уносит нас в мир снов, где самые сокровенные мечты становятся реальностью, и, наверно, хотелось бы оставаться в мечтах подольше, но 

приходишь ты – День – и мы вспоминаем, что нельзя жить только в мечтах! 
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Задумался День! 

— Как интересно, я никогда не видел Ночь и никогда ее не увижу, но у меня такое ощущение, что я ее очень хорошо теперь знаю! А если бы я не 

догадался о Ночи расспросить тех, с кем я встречался на своем пути? Я бы никогда не узнал, какая она – Ночь! 

  

 

Понял День, что, не зная чего-то, но будучи любопытным и любознательным, можно узнать и понять то, что тебе, может и не дано увидеть, но очень 

хочется узнать что, как и почему! 
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Pasaka par trīs sivēntiņiem 

 

Reiz dzīvoja trīs sivēntiņi. Trīs brāļi. Visi vienāda auguma, apaļi, sārti, ar vienādi draiskām astītēm. Pat vārdi viņiem bija līdzīgi. Sivēntiņus sauca — Nif-nifs, Nuf-

nufs un Naf-nafs. Augu dienu tie kūleņoja zaļā zālītē, gozējās saulītē vai tīksminājās peļķēs. Tad iestājās rudens. Saule vairs nespīdēja tik silti, pelēki mākoņi peldēja 

pār zeltaino mežu . . . 

 

— Vai nebūtu laiks padomāt par ziemu, — reiz saviem brāļiem ieminējās Naf-nafs, pamodies agri no rīta. — Es viss trīcu aiz aukstuma. Mēs varam saaukstēties. Kā 

būtu, ja mēs uzbūvētu mājiņu un pārziemotu kopā zem viena jumta siltumā? 

 

Taču brāļiem negribējās ķerties pie darba. Daudz patīkamāk bija pēdējās siltās dienas paklaiņot un palēkāt pa pļaviņu nekā rakt zemi un stiept akmeņus. 

 

— Gan paspēsim! Ziema vēl tālu. Mēs vēl papriecāsimies par aizejošo vasaru,— sacīja Nif-nifs un pārmeta kūleni. 

 

— Kad vajadzēs, es viens pats ātri uzbūvēšu sev mājiņu, — noteica Nuf-nufs un apgūlās peļķē. 

 

— Es arī, — piebilda Nif-nifs. 

 

— Kā vēlaties. Tad es būvēšu māju viens pats, — sacīja Naf-nafs. 

 

Ar katru dienu kļuva aukstāks un aukstāks. Taču Nif-nifs un Nuf-nufs nesteidzās. Viņiem nenāca ne prātā strādāt. Viņi bezmērķīgi draiskojās no rīta līdz vakaram. To 

vien darīja kā, gāja savās sivēnu rotaļās, lēkāja un meta kūleņus. 

 

— Šodien mēs vēl uzdzīvosim, — viņi sev teica, — bet rīt no rīta ķersimies pie darba. 

 

Tomēr arī nākamajā dienā viņi teica to pašu. Un tikai tad, kad lielā peļķe ceļmalā no rītiem sāka pārklāties ar plānu ledus garoziņu, slinkie brāļi beidzot ķērās pie 

darba. 

 

Nif-nifs nolēma, ka visvienkāršāk un ātrāk var uzbūvēt mājiņu no salmiem. Ne ar vienu neapspriedies, viņš tā arī izdarīja. Jau pret vakaru būdele bija gatava. Nif-nifs 

uzlika uz jumta pēdējo salmiņu un, gauži apmierināts par savu mājiņu, līksmi nodziedāja: 

          Pasaulei var apkārt iet, 

          Apkārt iet, apkārt iet, 

          Tādu namu neuziet, 

          Neuziet, neuziet! 

 

Dziedādams šo dziesmiņu, viņš devās pie Nuf-nufa. 

Nuf-nufs netālu arī būvēja sev mājiņu. Viņš steidza ātrāk pabeigt šo garlaicīgo un neinteresanto darbu. Sākumā viņš, tāpat kā brālis, gribēja būvēt mājiņu no salmiem. 

Bet tad nolēma, ka tādā mājā ziemā būs gaužām auksti. Māja būtu izturīgāka un siltāka, ja to uzbūvētu no zariem un smalkiem žagariem. Viņš tā arī izdarīja.  
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Iedzina zemē stabus, izpina to starpas ar žagariem, uz jumta sabēra sausas lapas, un pret vakaru māja bija gatava. Nuf-nufs lepni apgāja tai vairākas reizes apkārt un 

nodziedāja: 

          Man ir namiņš ļoti jauks, 

          Ļoti jauks, ļoti jauks! 

          To pat pērkons nesajauks, 

          Nesajauks, nesajauks! 

 

Viņš nebija beidzis vēl dziedāt, kad no krūmiem izskrēja Nif-nifs. 

 

— Nu redz, arī tava māja gatava! — Nif-nifs sacīja brālim. — Es jau teicu, ka mēs vieni tiksim ar darbu galā! Tagad mēs esam brīvi un varam darīt visu, kas vien nāk 

prātā! 

 

— Iesim pie Naf-nafa un paskatīsimies, kādu mājiņu viņš sev uzbūvējis! — teica Nuf-nufs. — Sen neesam redzējušies! 

 

— Iesim paskatīsimies! — Nif-nifs piekrita. Un abi brāļi gauži apmierināti par to, ka viņiem nav vairs nekādu rūpju, nozuda krūmos. 

 

Naf-nafs jau vairākas dienas bija aizņemts ar būvdarbiem. Viņš sanesa akmeņus, iejauca mālus un tagad nesteigdamies būvēja sev izturīgu, drošu māju, kurā varētu 

paglābties no vēja, lietus un sala. Viņš ierīkoja mājai smagas ozolkoka durvis ar aizbīdni, lai vilks no kaimiņu meža nevarētu iekļūt iekšā. Nif-nifs un Nuf-nufs sastapa 

brāli strādājam. 

 

— Ko tu te tik grandiozu būvē? —pārsteigtie Nif-nifs un Nuf-nufs abi reizē iejautājās. — Vai tā ir sivēna mājiņa vai cietoksnis? 

 

— Sivēna mājai jābūt kā cietoksnim! — Naf-nafs viņiem mierīgi atbildēja, turpinādams strādāt. 

 

— Vai tu gatavojies ar kādu karot? — izsmējīgi norukšķēja Nif-nifs un pamirkšķināja Nuf-nufam. Un abi brāļi kļuva tik priecīgi, ka viņu kviekšana un rukšķēšana 

aizskanēja tālu pāri meža pļaviņai. Taču Naf-nafs, it kā nekas nebūtu noticis, turpināja mūrēt savas mājas akmens sienu, dūkdams pie sevis dziesmiņu: 

          Lai labi klātos, jābūt gudram, 

          Jābūt gudram, jābūt gudram. 

          Tāpēc jātop stipram namam, 

          Stipram namam, stipram namam. 

          Pat visviltīgākais zvērs, 

          Ļaunais zvērs, meža zvērs, 

          Manas durvis neatvērs, 

          Neatvērs, neatvērs! 

 

— Kas tas par ļaunu zvēru? — Nif-nifs noprasīja Nuf-nufam. 
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— Par kādu zvēru tu dziedāji? — Nuf-nufs jautāja Naf-nafam. 

 

— Par ļauno un rijīgo vilku! — Naf-nafs nopietni atbildēja un iemūrēja vēl vienu akmeni. 

 

— Redz, kā! Viņš baidās no vilka! — iesaucās Nif-nifs, kurš vilkus bija redzējis tikai bildēs. 

 

— Viņš baidās, ka vilks viņu apēdīs! — izsmējīgi piebilda Nuf-nufs, kurš arī dzīvu vilku nebija sastapis. 

 

— Kas nu te par vilkiem! — noteica Nif-nifs. 

 

— Nekādu vilku te nemaz nav! Naf-nafs ir tīrais zaķpastala! — smējās Nuf-nufs. Un brāļiem kļuva vēl jautrāk. Abi sāka dejot un dziedāt: 

          Nebaida mūs ļaunais vilks, 

          Ļaunais vilks, ļaunais vilks! 

          Kur tu klejo, muļķa vilks, 

          Vecais vilks, niknais vilks? 

 

Viņi gribēja pakaitināt Naf-nafu, bet tas nepievērsa sliņķiem uzmanību un turpināja cītīgi strādāt. 

 

— Iesim, Nuf-nuf, — Nif-nifs tad teica. — Mums te nav ko darīt. 

 

Un abi pārdrošie brāļi aizgāja tālāk klaiņot un dīkdieņot. Pa ceļam viņi dziedāja un dejoja, bet, kad iegāja mežā, sāka tik skaļi klaigāt, ka uzmodināja vilku, kas gulēja 

zem priedes. 

 

— Kas tas par troksni! — nikni norūca vilks, kurš sen neko nebija ēdis, un skatījās uz to pusi, no kurienes atplūda divu muļķa sivēntiņu bezbēdīgā kviekšana. 

 

— Kur gan te ir kāds vilks! — jautri kliedza Nif-nifs. 

 

— Mēs vilku saķersim aiz šņukura un tad tik viņš mums redzēs! — skaļi spiedza Nuf-nufs. 

 

— Nogāzīsim gar zemi, sasiesim un ar kājām šitā, šitā, šitā! — Nif-nifs lielījās un rādīja, kā viņi izrēķināsies ar vilku. Un brāļi, turpinot uzjautrināties, sāka dziedāt: 

          Nebaida mūs ļaunais vilks, 

          Ļaunais vilks, ļaunais vilks! 

          Kur tu klejo, muļķa vilks, 

          Vecais vilks, niknais vilks? 

 

Un tad pēkšņi viņi ieraudzīja īstu, dzīvu vilku! Viņš stāvēja aiz liela koka. Izskats tam bija tik drausmīgs, acis tik niknas un zobi tik atņirgti, ka Nif-nifam un Nuf-

nufam pārskrēja šermuļi un tievās astītes tik tikko manāmi notrīcēja. Nabaga sivēntiņi nespēja pat pakustēties aiz bailēm. 
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Vilks sagatavojās lēcienam, nošņakstināja zobus, pamirkšķināja labo aci, taču sivēntiņi pēkšņi attapās un kviekdami tā, ka viss mežs noskanēja, metās bēgt. Vēl nekad 

viņi nebija skrējuši tik ātri. Pēdām zibot un saceļot putekļu mākoni, abi joza katrs uz savu māju. 

 

Nif-nifs pirmais sasniedza savu salmu namiņu un tik tikko paguva aizcirst durvis vilkam pašā deguna priekšā. 

 

— Tūdaļ atver durvis! — vilks norēca. — Ja ne, izlauzīšu ar visām eņģēm! 

 

— Nē, — Nif-nifs norukšķēja, — nevēršu vis! 

 

Aiz durvīm bija dzirdama drausmīgā zvēra sēkšana. 

 

— Tūdaļ atver durvis! — vilks atkal norēca. — Ja ne, es tikai uzpūtīšu, un visa tava māja izjuks! 

 

Bet Nif-nifs aiz bailēm vairs nespēja neko atbildēt. Tad vilks sāka pūst: „U-u-u-f-f-f!” No mājas jumta nolidoja salmi, namiņa sienas nodrebēja. Vilks vēlreiz dziļi 

ievilka elpu un pūta pa otram lāgam: „U-u-u-f-f-f!” Kad vilks pūta trešoreiz, māja izjuka uz visām pusēm, it kā to būtu skārusi viesuļvētra. Vilks nošņakstināja zobus 

mazajam sivēntiņam pie pašas astītes. Taču Nif-nifs veikli pasitās sānis un metās bēgt. 

 

Pēc mirkļa viņš jau bija pie Nuf-nufa durvīm. Līdzko brāļi paspēja ieslēgties, viņi izdzirda vilka balsi: — Nu es apēdīšu jūs abus divus! 

 

Nif-nifs un Nuf-nufs izbailēs palūkojās viens uz otru. Tagad viņiem smiekli vairs nenāca. Bet vilks bija piekusis, tālab nolēma rīkoties viltīgi. 

 

— Esmu pārdomājis! —viņš sacīja tik skaļi, lai viņu sadzirdētu namiņā. — Es neēdīšu šos tievos sivēntiņus! Labāk iešu mājās! 

 

— Vai tu dzirdēji? — Nif-nifs jautāja Nuf-nufam. 

 

— Viņš teica, ka neēdīšot mūs! Mēs esot par tieviem! 

 

— Tas ir dikti labi! — sacīja Nuf-nufs un tūdaļ beidza trīcēt. 

 

Brāļi atkal kļuva bezbēdīgi jautri un sāka dziedāt, it kā nekas nebūtu noticis: 

          Nebaida mūs ļaunais vilks, 

          Ļaunais vilks, ļaunais vilks! 

          Kur tu klejo, muļķa vilks, 

          Vecais vilks, niknais vilks? 

 

Bet vilks nemaz i nedomāja aiziet. Viņš tikai nogāja maliņā un paslēpās. Viņam nāca smiekli. Ar pūlēm viņš piespieda sevi savaldīties. Cik veikli viņš bija apmānījis 
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muļķa sivēntiņus! 

 

Kad sivēntiņi nomierinājās pavisam, vilks paņēma aitādu un uzmanīgi pielavījās pie namiņa. Pie durvīm viņš ietinās aitādā un klusi pieklauvēja. 

 

Nif-nifs un Nuf-nufs gauži izbijās, kad padzirda klauvēšanu. 

 

— Kas tur ir? — viņi noprasīja, un viņiem atkal ietrīcējās astītes. 

 

— Tā esmu es — maza nabaga aitiņa! — smalkā, svešādā balsī atsaucās vilks. — Ielaidiet mani pārnakšņot, esmu apmaldījusies un piekususi! 

 

— Vai ielaist? — Nif-nifs jautāja brālim. 

 

— Aitiņu jau var. — Nuf-nufs piekrita. — Aitiņa nav vilks. 

 

Bet, kad sivēntiņi pavēra durvis, viņi ieraudzīja nevis aitiņu, bet to pašu vilku aitas ādā ar atņirgtajiem zobiem. 

 

Brāļi aizcirta durvis un no visa spēka atspiedās pret tām, lai drausmīgais zvērs neielauztos iekšā. Vilks ļoti pārskaitās, jo viņa viltība neizdevās. Vilks nometa aitādu un 

norēcās: — Nu tik pagaidiet! Tūdaļ no šīs būdas nekas vairs pāri nepaliks! 

 

Viņš sāka pūst. Namiņš mazliet sasvērās. Vilks pūta pa otram lāgam, tad vēl trešoreiz, pēc tam ceturto. No jumta nolidoja lapas, sienas nodrebēja, taču namiņš vēl 

turējās. Un tikai tad, kad vilks pūta piekto reizi, mājiņa sasvērās un izjuka. Vienīgi durvis vēl kādu laiku stāvēja grausta vidū. Sivēntiņi šausmās metās bēgt. 

 

Brāļi cik ātri vien varēja skrēja uz Naf-nafa māju. Vilks milzīgiem lēcieniem metās pakaļ. Vienubrīd viņš gandrīz saķēra Nif-nifu aiz pakaļkājas, taču tas laikus 

paguva izvairīties. Arī vilks skrēja, cik spēja. Viņš bija pārliecināts, ka šoreiz sivēntiņi no viņa neizbēgs. Tomēr viņam atkal nepaveicās. 

 

Mazie sivēntiņi ātri paskrēja garām ābelei, pat neaizskardami to. Bet lielais vilks nepaspēja no tās izvairīties un uzskrēja tieši virsū ābelei, kura apbēra viņu ar āboliem. 

Kāds cietāks ābols trāpīja viņam tieši starp acīm un vilkam uz pieres izauga liels puns. 

 

Bet pa to laiku Nif-nifs un Nuf-nufs traki pārbijušies pieskrēja pie Naf-nafa mājas. 

Brālis žigli ielaida viņus iekšā. Nabaga sivēntiņi aiz bailēm nespēja bilst ne vārda. Viņi klusēdami metās zem gultas un paslēpās tur. Naf-nafs uzreiz apjauta, ka viņus 

vajājis vilks. Taču viņam nebija ko bīties savā akmens namiņā. Viņš žigli aizbultēja 

durvis, pats nosēdās uz ķeblīša un sāka skaļi dziedāt: 

          Pat visviltīgākais zvērs, 

          Ļaunais zvērs, meža zvērs, 

          Manas durvis neatvērs, 

          Neatvērs, neatvērs! 
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Un tad kāds pieklauvēja pie durvīm. 

 

— Kas tur klauvē? — Naf-nafs mierīgā balsī noprasīja. 

 

— Ver ātri vaļā un neizrunājies! — atskanēja vilka aizkaitinātā balss. 

 

— Sagribēji! I prātā nenāk! — droši atbildēja Naf-nafs. 

 

— Ak tā! Nu pagaidiet tik! Tūdaļ apēdīšu jūs visus trīs! 

 

— Mēģini vien! — Naf-nafs mierīgi atteica, pat nepieceldamies no sava ķeblīša. Viņš zināja, ka viņam un brāļiem nav ko bīties tik izturīgā akmens mājā. 

 

Tad vilks ievilka tā vairāk gaisa un, kā ierasts, pūta, cik jaudāja! Bet, lai cik arī stipri viņš pūta, neviens, pat vismazākais akmentiņš neizkustējās no vietas. Nams 

stāvēja kā cietoksnis. Tad vilks sāka nikni raustīt durvis. Taču arī durvis nepadevās. Pēc tam vilks sāka aiz dusmām skrāpēt ar nagiem mājas sienas un grauzt tās 

akmeņus, taču viņš tikai aplauza sev nagus un zobus. Izsalkušajam un ļaunajam vilkam nekas cits neatlika kā ar kaunu doties projām. 

 

Tad viņš pacēla galvu augšup un ieraudzīja uz jumta lielu, platu skursteni. ,,Ahā! Ielīdīšu namiņā caur dūmeni!” vilks nopriecājās. Viņš uzmanīgi uzlīda uz jumta un 

ieklausījās. Mājiņā viss bija klusu. ,,Šodien tomēr pamielošos ar svaigiem sivēntiņiem!” viņš nodomāja un aplaizījies laidās skurstenī iekšā. 

 

Bet, līdzko viņš sāka laisties lejā, sivēntiņi padzirda čabēšanu. Un, kad uz katla vāka sāka birt kvēpi, prātīgais Naf-nafs uzreiz apjauta, kas par lietu. Viņš žigli 

pieskrēja pie katla, kurā vārījās ūdens, un noņēma tam vāku. — Laipni lūdzam! —noteica Naf-nafs un pamirkšķināja brāļiem. 

 

Nif-nifs un Nuf-nufs jau bija pavisam nomierinājušies un, laimīgi smaidīdami, raudzījās savā gudrajā un drosmīgajā brālī. Sivēntiņiem nebija ilgi jāgaida. Melns kā 

skursteņslauķis vilks iegāzās tieši verdošā ūdenī. Nekad viņš vēl nebija jutis tādas sāpes! Zvērīgi rēkdams, applaucētais vilks izlidoja pa dūmeni atpakaļ uz jumta, 

nokūleņoja pa to lejā, apmeta vēl četrreiz kūleņus, nobrauca uz astes garām aizbultētajām durvīm un cik ātri vien var bēga atpakaļ uz mežu. 

 

Bet trīs brāļi, trīs mazie sivēntiņi, noraudzījās viņam pakaļ un līksmoja, ka ļaundaris ir pārmācīts. Pēc tam viņi nodziedāja jautru dziesmiņu: 

          Pasaulei var apkārt iet, 

          Apkārt iet, apkārt iet, 

          Tādu namu neuziet, 

          Neuziet, neuziet! 

 

          Pat visviltīgākais zvērs, 

          Ļaunais zvērs, meža zvērs, 

          Mūsu durvis neatvērs, 

          Neatvērs, neatvērs! 
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          Vecais vilks vairs neuzbruks, 

          Neuzbruks, neuzbruks 

          Draudzība ja nepajuks, 

          Nepajuks, nepajuks. 

 

Kopš tās dienas brāļi sāka dzīvot draudzīgi zem viena jumta. Un tā viņi laimīgi dzīvoja tik ilgi, kamēr bija gudri un saticīgi… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGT5uYfu4Dk 
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Eksperimenti: 

 
 

Шагающая вода 

 

Вода — удивительная субстанция, и вы в очередной раз сможете убедиться в этом, а заодно и удивить детей, в ходе этого эксперимента. Для него 

понадобятся восемь пластиковых стаканчиков (можно больше или меньше), вода, пищевой краситель разных цветов и бумажные полотенца (или 

салфетки). 

 

 

 
 

 

Расположите стаканы в ряд, налейте немного воды в каждый второй, а затем добавьте в каждый краситель разного цвета. После сделайте несколько 

полосок из бумажных полотенец и поместите каждую из них в стаканы — одним концом в стакан с водой, другим — в пустой. В итоге вода постепенно 

переместится в пустые стаканчики, а в качестве бонуса вы получите интересную художественную инсталляцию.
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Darba lapas: 
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