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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. 
 

Decembris 

01.12.2020- 31.12.2020. 

 

Pasaka “Eža kažociņš’’ 

1. Pasakas lasīšana.  

2. Jautājumi. 

3. Latviešu tautas pasaku klausīšanā. 

4. Mīklas. 

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

 

    Lasīšanai: 

Vienam tēvam un mātei nebija neviena bērna. Reiz tie abi, aiz galda sēdēdami, runāja: „Kaut jel Dievs 

mums, mazākais, tādu bērniņu kā ezīti dotu!” 

   Tos vārdus izteicot, mazs ezītis izlien no aizkrāsns un saka: „Es esmu jūsu dēls!” Vecie pieņem ezīti un 

izaudzina. 

   Kad ezītis bija pieaudzis, tas mātei saka tā: „Ja mans dēls būtu lielāks, tad paganītu cūkas, bet tik 

maziņu cūkas nomīs, ko tad?” 

   „Ko bēdāties, gan jau izganīšu!” 

   „Vai tad Tev nebūs bail, dēliņ?” 

   „Man no cūkām bail? Tā tīrā kauna lieta! Dodiet tik šurp, gan jau izganīšu!” 

   Labi. Ezītis aizdzen cūkas uz mežu un sagana trīs gadus, nemaz mājā nedzīdams. Cūku pulks pieaudzis 

par tiem gadiem tik liels, ka ne izskaitīt nevar, tomēr ezītis tev nogana uz matu. 

   Bet nu gadījās, ka tās zemes valdnieks bija izgājis tai mežā un apmaldījies. Viņš maldoties ierauga ezīša 

cūku pulku, bet pašu ganiņu neredz, jo ezītis ielīdis vāverīšu cērpā. 

   „Vai te kāds gans arī pie tām cūkām?” valdnieks skaļi sauc. 

   „Āče! Te jau esmu!” ezītis cērpā atbild. 
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   „Kur Tu esi?” 

   „Vāverīšu cērpā esmu.” 

   „Nāc šurpu pie manis, izrunāsimies!” 

   „Kālab ne?” ezītis atbild un izlien laukā. 

   „Kā Tu tik mazs vari cūkas noganīt?” 

 

Jautājumi. 

-Kām nebija neviena bērna ?? 

Atbilde : Tēvam un mātei. 

-Kādu bērniņu viņi gribēja? 

Atbilde : Ezīti. 

-Kad ezītis bija pieaudzis, ko māte saka? 

Atbilde : Ja mans dēls būtu lielāks, tad paganītu cūkas. 
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 Latviešu tautas pasaku klausīšanā 

http://www.pasakas.net/pasakas/latviesu-pasakas/latviesu_tautas_pasakas/e/ezisa-kazocins/ 

 

 Latviešu tautas mīklas. 

 Mazs, mazs vīriņš, adatu kažociņš. Atbilde: Ezis.                     

Kas mežā ir diezgan durošs, 

Tāpat kā spilvens adatām 

Vai jūs nevarat paņemt tukšu pildspalvu? 

Nu, protams, tas ir ... (ezis) 

              ***** 

Tas ir tas, kurš grauž zālē 

Un smieklīgi tik šņukst 

Viss adatā, vai jūs to nevarat ņemt? 

Kas ir šie bērni? .. (ezis) 

              ***** 

Bumba, bet ne pūkaina, 

Saskrāpēts un sabozies. 

Pieskaroties, jūs sapratīsit 

Ka tas nav es, bet gan ... (ezis) 

              ***** 

Starp priedēm, starp Ziemassvētku eglītēm 

Klīst tūkstoš adatu. 

Bet neveiciet vienu valdziņu 

Visas adatas bez acs ... (ezis) 

             ***** 
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Es tevi nepazīstu 

Noliec bumbu. 

Ielejiet viņam pienu 

Dīglis atšķirsies ... (Ezis) 

            ***** 

 

Mežā ripo juceklis 

Viņam ir sarežģīta puse 

Viņš medī naktī 

Kļūmēm un pelēm ... (ezis) 

             ***** 

Skriešana starp Ziemassvētku eglītēm 

Dzīva juceklis ar adatām. 

Pēkšņi parādījās vilks. 

Glomeruluss acumirklī apstājās ... (ezis) 

             ***** 

Aizkustinošs viss igoko, 

Es dzīvoju caurumā, zem koka. 

Lai arī durvis ir plaši atvērtas 

Bet dzīvnieki manī neiet ... (Ezis) 

             ***** 

Tas ripo bumbiņā 

Tas paslēpsies zem krūma; 

Adatas aizmugurē - 

Uzmanies no vilkiem ... (Ezis) 

            ***** 

Uz taciņas mežā 

Es nesu lielu ābolu 
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Es izskatos pēc adatām 

Zvani man, protams ... (ezis) 

 

                                    

 

Idejas radošai darbībai 
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