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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: Olga Muļukova 
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Interešu pulciņa “Latviešu tautas pasakas’’ plāns.  
  

Novembris  

01.11.2021- 30.11.2021.  

  

Pasaka “Rausis”  

1. Pasakas lasīšana.   

2. Jautājumi.  

3. Latviešu tautas pasaku klausīšanā.  

4. Uzdevumi par pasaku 

5. Mīklas.  

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

 

    Lasīšanai:  
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Jautājumi.  

-Ko saimniece izcepa?  

Atbilde : Saimniece izcepa rausi.  

- Ko saimniece izmantoja, lai izceptu rausi?  

Atbilde : Saimniece ņēma sviestu un sauju miltu. 

-Kā rausis tika prom no saimnieces un vecīša mājas?  

Atbilde : Durvis bija vaļā un rausis azripoja pa tām ārā. 

-Ko pirmo satika rausi? 

Atbilde: Pirmo rausis satika gaili. 

-Kas apēda rausi? 

Atbilde: rausi apēda cūka. 



                                                                             Daugavpils pilsētas  

                                                                                                                                   5.pirmsskolas izglītības iestāde  

  

 

  

  

  Latviešu tautas pasakas “Rausis” klausīšanās: 

https://www.youtube.com/watch?v=1JPgNQ2-7e4  

 

Uzdevums: LASI! KRĀSO! 

RAUSIS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1JPgNQ2-7e4
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GAILIS 

 

PĪLE 

 

CŪKA 
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Uzdevums:UZRAKSTI, KO RAUSIS SATIKA CEĻĀ! 
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UZDEVUMS: SALIEC ATTĒLUS PAREIZĀ SECĪBĀ! 
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Idejas radošai darbībai: 



 

                                                         

  

                                        

  

            

         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  

 Mnut un braukt 

            Krāsnī 

           Un tad pie galda 

            Sagrieziet ar nazi.(Maize) 

 

 Sagatavojiet vietu 

            Izvelciet plānu mīklu. 

            Ka ievārījums, magone, biezpiens. 

            Izrādās … (pīrāgs). 

 

     


