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INTEREŠU PULCIŅA "LATVIESU TAUTAS PASAKAS" 

 PROGRAMMA 

Programmas īstenošanas plāns: 

1. Programmas īstenošanas mērķauditorija ir 5. pirmsskolas izglītības iestādes bērni no sagatavošanas grupām. 

2. Programmas īstenošanas laiks nav īsāks par vienu gadu. 

3. Programmas īstenošanas darba forma – pulciņš.  

4. Bērnu grupas skaits dalās uz pusi, tas ir uz pusgrupām. 

5. Vienas nodarbības ilgums ir 30 minūtes 2 reizes nedēļa. 

 

Programmas īstenošanas plānotie rezultāti: 

- Bērni  atbildēts uz  jautājumiem pēc pasakas izlasīšanas; 

- Pasakas nobeiguma izdomāšana; 

- Pasakas izspēle lomās; 

- Pasakas sacerēšana; 

- Pasakas varoņu, objektu zīmēšana; 

- Pasakas elementu veidošana, aplicēšana, konstruēšana; 

- Pilnveidot bērnu prasmi uzstāties uz skatuves. 

 

Programmas īstenotājs: 

Jūlija Zujeva 
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Interešu pulciņa “Latviešu tautas pasakas’’ plāns. 
 

Novembris 

02.11.2020- 30.11.2020. 

 

Pasaka “Cepu,cepu kukulīti’’ 

1. Pasakas lasīšana.  

2. Jautājumi. 

3. Latviešu tautas pasaku klausīšanā. 

4. Tautas dziesmas par kukulīti. 

5. Mīklas. 

6. Radošais darbs (zīmēšana , gleznošana , veidošana).  

 

    Lasīšanai: 

Sveiks, mazais. Vēlos tev pastāstīt pasaciņu. Pasaciņu par kukulīti. 

Reiz mazā lauku būdiņā, diža meža maliņā, sen senos laikos dzīvoja laulāts sirmgalvju pāris. Nez kā nu tur 

bija, bet reiz vecītim un vecenītei bija pienākuši ļoti grūti bada laiki. Proti, viņiem nebija ko ēst. Apkārt valdīja 

posts un negals, bija neražas gads, un viss bija pazaudēts, proti, zaudēt vairs nebija ko. 

Tad vecenīte klētī rūpīgi saslaucīja pēdējos miltiņus, pielēja vēl atlikušo kazas pieniņu, sajauca mīklu, un 

izcepa kukulīti. Tas tiešām bija ar patiesu mīlestību cepts kukulītis. Teju izcepto kukulīti vecenīte ļoti 

uzmanīgi nolika uz palodzes padzesēties, un domās jau iztēlojās priekšā stāvošo maltīti. “Tiem patiešām jābūt 

patiesiem svētkiem” nodomāja vecenīte, un, uzlikusi vārīties ūdeni tējai, devās aicināt nama kungu pusdienās. 

Kukulītis, sēdēdams uz palodzes, sāka domāt, un izdomāja, ka negrib, lai viņu apēd. [proti, mans mazais, 

kukulītis negribēja darīt to, kādēļ bija radīts. Bet kurš gan to grib?] 

Kukulītis nolēca no palodzes un ripoja ātri prom. Viņu pārņēma brīnišķīga sajūta. Visa pasaule bija viņa 

priekšā, viņš bija brīvs, dzīvs un laimīgs. 

Kukulīša gaitu aizšķērsoja zaķis. Ar kādām gan tiesībām, mans mazais? Nu, zaķis uzskatīja, ka ar patērētāja 

tiesībām – kukulītis taču ir pārtika. Lai vai kā, zaķis parasti runāja visu, kas prātā – kā jau katrs dzīvnieks. 

“Kukulīt, kukulīt, es tevi apēdīšu,” viņš teica. Kukulītis atbildēja: “Neēd viss mani, zaķīt. Es tev pastāstīšu 

pasaciņu.” 

Zaķis ieinteresēts pievērsās runājošajam kukulītim. 

“Redzi” sacīja kukulītis, “reiz dzīvoja vecītis un vecenīte, kas piedzīvoja badu, un viņiem nebija ko ēst. Tad 

viņi no pēdējiem miltiņiem un pēdējā pieniņa izcepa mani. Bet ne par to ir stāsts. Viņi mani neapēda. Jo es to 

negribēju. Es aizbēgu. Un arī no tevis, zaķīt, es aizbēgšu.” 

 

Kamēr zaķis šo stāstu klausījās, kukulītis bija jau gabalā. 
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Tā kukulītis ripoja ilgi, ilgi. 

Tā kukulītis aizbēga no daudz apēst gribētājiem. 

Laika gaitā kukulītis sevi pārdēvēja par kukuli, jo apzinājās, ka savu stāvokli ir iemantojis uz mūžu. Viņš bija 

kļuvis liels un varens savās acīs. 

Reiz kukulis satika lapsu. Lapsa sacīja: “Kukulīt, es tevi apēdīšu.” Kukulis sacīja: “Visupirms es tev pastāstīšu 

pasaciņu. Redzi, dzīvoja divi vecīši – vīrs un … . 

“Kukulīt, kukulīt!” Lapsa viņu pārtrauca, “es ticu, ka tavs stāsts ir interesants un aizraujošs. Es zinu, ka tu esi 

brīnišķīgs orators. Es labprāt tevi dzirdētu, es labprāt tevi klausītos, es labprāt tevi apbrīnotu. Bet es ļoti slikti 

dzirdu, kukulīt! Uzsēdies lūdzu man kukulīt uz galvas – tuvāk ausīm, kā sacīt jāsaka.” 

Tas kukulim bija īpašs pagodinājums, mans mazais, – ne vien stāstīt pasaciņu par sevi, bet arī sēdēt kādam uz 

galvas. 

Pēc mirkļa kukulis sēdēja lapsai uz galvas, bet vēl pēc mirkļa lapsas vēderā. 

 

 

Jautājumi. 

-Kas dzīvoja mazā lauku būdiņā?? 

Atbilde : Mazā lauku būdiņā dzīvoja vecītis un vecenīte. 

-Ko izcepa vecenīte? 

Atbilde : Kukulīti. 
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-Kur sēdēdams kukulītis? 

Atbilde : Kukulītis, sēdēdams uz palodzes. 

-Kas apēda kukulīti? 

Atbilde: Lapsa. 

 

 

 

 

 Latviešu tautas pasaku klausīšanā 

https://www.youtube.com/watch?v=6zsbUZz4Hl8 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labu-nakti/kukuliitis-stasta-peteris-liepinjsh.a41449/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zsbUZz4Hl8
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Tautas dziesmas par kukulīti. 

https://www.youtube.com/watch?v=IOze651K8dk 

Cepu, cepu kukulīti (plaukšķina), 

Citu lielu (iepleš rokas), 

Citu mazu, maziņu (sakrusto rokas pār krūtīm); 

Viļ, viļ apaļu (veļ it kā bumbiņu rokās), 

Paukš- krāsnītē (pieliek rokas pie mutes) 

Ar garu, garu skursteni (paceļ rokas virs galvas); 

Ņam, ņam, ņammm, cik gards (plaukšķina pa punci)! 

                                 ***** 

Cepu, cepu kukuliti, izcepu gārdu, 

Izcepu gārdu, apēdu mīkstumu, 

Nonesu krusttēvam garozu vien. 

Krusttēvs mani izvadija 

Ar degošu pagaliti. 

                                 ***** 

Cepu, cepu kukuliti, 

Citu dižu, citu mazu; 

Tas dižajis dižajam, 

Tas mazajis mazajam. 
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Idejas radošai darbībai 
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         Ticējumi 

• Mīcot maizei mīklu ir stipri jālamājas, tad mīkla labāk rūgst.  

• Maizi nekad nedrīkst likt uz galda, pārgriezto pusi pret durvīm. Tā aizdzenot projām svētību. 

• Kad izvelk maizi no krāšņa, tad vajag iesviest malku krāsnē, lai nekad netrūktu ko cept. Ja to neizdara, tad citi 

atgādina: tukšs, kā skauģu rīkle. 

• Nevajag otram pa logu maizi dot, tad svētību aizdod līdzi. 

• Uz loga nevajagot maizi likt, tad cūkas rudzus rokot. 

• Ja sapnī ēd maizi, tad būs bagāts. 

• Karstu maizi ar nazi nedrīkst griezt, jo tad cepējam sāp mugura. 

• Maizi nedrīkst urbināt ar pirkstiem, jo tad izbada Laimei acis. 

• Vakarā nedrīkst iesākt maizes kukuli, tad ļaunie gari naktī ēdīs. 

 

 

Mīklas 

• Kuļ mani nūjām, berž starp akmeņiem, cep ceplī, ar nazi griež, moka tādēļ, ka mīl. Atbilde: Maize 

 

• Bez tā ir grūti iedomāties jebkāda veida pārtiku. 

            Tas notiek balts, tas ir melns. 

            Veikala logā ir daudz, lai redzētu, 

            Un jūs varat cepties cepeškrāsnī. 

 

• Par to, ko mūsu vectēvs gatavo pusdienās? 

            Un jūs uzliekat sieru, šāds sviestmaize jums ir salds. 

 

 

• Borodino, melns, balts, Sauciet to….(maize) 

    



                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 


