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INTEREŠU PULCIŅA "LATVIESU TAUTAS PASAKAS"  

 PROGRAMMA  

Programmas īstenošanas plāns:  

1. Programmas īstenošanas mērķauditorija ir Daugavpils pilsētas 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.  
  

Decembris 

01.12.2021- 30.12.2021.  

  

Latviešu tautas pasaka “Vecīša cimdņš”  

1. Pasakas lasīšana.   

2. Jautājumi.  

3. Latviešu tautas pasaku klausīšanās.  

4. Uzdevumi par pasaku 

5. Mīklas 

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

 

    Lasīšanai:  

Dzīvoja sirms vecītis. Reiz aukstā ziemā viņš brauca uz mežu pēc malkas. Vecītim iegribējās 

aizdegt pīpīti. Kamēr viņš azotē meklēja pīpi, tabaku un šķiltavas, tikām pazaudēja vienu 

cimdiņu. 

Muša, bēgdama no aukstuma, ierauga cimdiņu, ieskrien iekšā un sāk no prieka dancot. 

Pelīte, bēgdama no aukstuma, pieskrien pie cimdiņa un jautā: «Kas te cimdiņā danco?» 

«Es, pati mušu ķēniņiene. Bet kas tu esi?» 

«Es esmu pelīte pīkstīte. Laid mani pasildīties!» 

«Nu lien un sildies!» 

Pelīte ielien cimdā, un abas ar mušu sāk dancot. 

Zaķītis, bēgdams no aukstuma, ierauga cimdiņu, skrien klāt un jautā: 

«Kas tai cimdiņā danco?» 

Un abas dancotājas atsaka: «Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte. Bet kas tu tāds?» 

«Es esmu zaķītis baltļipītis. Ielaidiet mani pasildīties!» 

«Labi, lien un sildies!» 

Zaķītis ielien cimdā, un nu sāk visi trīs dancot. 

Vilks, bēgdams no aukstuma, ierauga cimdiņu un jautā: «Kas tai cimdiņā danco?» 

«Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis. Bet kas tu tāds esi?» 
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«Es esmu vilks strupausis. Ielaidiet mani pasildīties!» 

«Labi, lien un sildies!» 

Vilks ielien cimdiņā, un nu sāk visi četratā dancot. 

Lācis, bēgdams no aukstuma, atrod cimdiņu un jautā: «Kas tur tai cimdiņā danco?» 

«Es, muša ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis, vilciņš strupausītis. Bet kas tu tāds esi?» 

«Es —pats lielais pinka. Laidiet mani pasildīties!» 

«Labi, lien un sildies.» 

Lācis ielien cimdiņā, un nu visi piecatā sāk pa cimdiņu dancot. 

Kur bijis, kur ne, atskrien gailis un aizdziedas: «Kikerigū!» 

Dancotāji nobīstas un visi sāk ar spēku lauzties no cimdiņa ārā. Muša dodas uz ķēniņa pili, pelīte 

uz kartupeļu pagrabu, zaķītis auzās, vilks krūmos, lācis mežā. 

Skriedami saplēš vecīša cimdiņu. Un tā vecītis līdz šai dienai staigā ar vienu cimdiņu. 

 

  

  

Jautājumi.  

-Ko pazaudēja vecītis?  

Atbilde : Vecītis pazaudēja cimdu.  
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- Kas pirmais ieskrēja cimdiņā? 

Atbilde : Pirmā cimdiņā ieskrēja muša. 

-Kas pēdējais ielīda cimdiņā? 

Atbilde: Pēdējais cimdiņā ielīda lācis. 

- Kāpēc visi izskrēja no cimdiņa? 

Atbilde: Jo visi nobījās no gaiļa dziesmas. 

-Kas sauca visus pasakas varoņus? 

Atbilde: vecītis, mušu ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis, vilciņš strupausītis. lācis, gailis. 

  

 

  

  

  Latviešu tautas pasakas “Rausis” klausīšanās:  

Pasaka ar uzdevumiem. “Vecīša cimdiņš.” Pasakas ar prieku  

https://www.youtube.com/watch?v=UVsNeXNe6FU 

 

Uzdevums: Lasi! Krāso pasakas varoņus! 

MUŠA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVsNeXNe6FU
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PELĪTE 

 

ZAĶĪTIS  

 

 

VILKS 
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LĀCIS 

 

GAILIS 
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Idejas radošai darbībai: 
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Mīklas  

 Kurš aukstajā ziemā 

Klīst pa mežu 

Dusmīgs, izsalcis? 

(Vilks) 

 Ātrs lēciens, 

Siltas pūkas 

Sarkanas acis. 

(zaķis) 

 Vasarā pelēks 

Balts ziemā,  

Viņš zina, kā garas ausis, 

Ātri skrien mežā. 

(zaķis) 

 Vasarā staigā, ziemā atpūšas.  

(lācis) 

 Pastaigas pa mežu vasarā 

Ziemā viņš atpūšas midzenī. 

(lācis) 

 Pelēks kažoks, asi zobi. 

(pele) 

 

     


