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iecinājums 4.0 Starptautisks (CC BY 4.0) 
I. Kursu cikla apraksts 

 

 "Reiz, sensenos laikos...", - mēs atceramies šos vārdus, kas mūs piepildīja ar prieku un 

zinātkāri, jo aiz tiem vienmēr slēpās aizraujošs stāsts. 

 Grāmatu lasīšanai kopā ar pieaugušajiem ir milzīga ietekme mazā cilvēka attīstībā. 

Pasakas, dzejoļi, bērnu literatūra - palīdziet bērnam iemācīties un nosaukt savas emocijas un 

ieteikt veidus, kā ar tām tikt galā. Pareizi izvēlēta grāmata bagātina bērna zināšanas, attīsta 

prātu, ir izklaides un prieka avots. Grāmatas ir arī universālu morālo vērtību kase. 

Nepieciešamība pievērsties grāmatai bērnam nerodas spontāni, tāpēc skolotājam vai vecākam 

bērns jāiepazīstina ar grāmatu audzināšanas procesa ietvaros.. 

 Tāpēc viens no bērnudārza uzdevumiem cita starpā ir lasītāja interešu atmodināšana. 

Identificējoties ar varoni, bērni spēj funkcionēt dažādās sarežģītās situācijās un tikt galā ar 

nepatīkamām emocijām. Berni apgūst jaunas sociālās un emocionālās prasmes, un viņiem ir 

vieglāk identificēt savu pieredzi. 

 Pateicoties attiecīgās literatūras lasīšanai, bērns kļūst labāks, iekšēji bagātāks, tiecas, 

lai labais un taisnīgais vienmēr uzvar.   

Galvenais mērķis:  

1. Kursa galvenais mērķis ir veicināt bērnu literatūras lasīšanu bērniem, kas būtu viņu 

attīstības, izglītošanas, zināšanu iegūšanas un laimīga cilvēka audzināšanas veids, kā 

arī sociālās attieksmes veidotājs pirmsskolas vecuma bērniem. 

2. Konkrētie mērķi: 

1) veicināt un attīstīt bērnu  lasītprasmi bērnu, 

2) morālo vērtību nodošana caur literatūru, 

3) pozitīvu emociju izraisīšana (prieks, gandarījums, drošības sajūta) 

4) attīstīt iztēli, koncentrēšanos un uzmanību, radošās domāšanas prasmes, 

5) nodarboties ar lasīšanas aktivitātēm, izmantojot mūsdienu informācijas 

tehnoloģijas -multimediju prezentācijas, DVD, CD. 

4. Izpildes datums 

Nodarbības notiks periodā: 20xx aprīlis - 20xx maijs 

II. Kursu tēmas: 
 

1. "Mans draugs Vinnijs Pūks". 

2. "Julian Tuwim multimediālā pasaule" - nodarbības, izmantojot multimediju tehnikas. 



 

Nodarbību plāns 5,6 gadus veciem bērniem 
 

1. Mans draugs Vinnijs Pūks 

 

2. MĀCĪBU MATERIĀLI: 

 

Vinnija Pūka attēls, bilžu stāsts ar nosaukumu "Vinnijs, lieliskais draugs", Ī-Ā silueti, divas šalles, 

šķīvji, medus, karote, vērtnes, karte ar jautājumiem, pasūtījumi grupām, Cds. 

1) NODARBĪBU NORISE: 

a) "Vinnijs Pūks" - attēla atklāšana. Bērni sēž pie tāfeles ar paslēptu attēlu. Skolotājs 

atklāj nelielus fragmentus no tā. Bērnu uzdevums ir uzdot jautājumus, lai uzminētu, 

kurš ir attēlā. 

b) "Train to the Hundred Acre Wood" - jautra aktivitāte ar mūziku. Abu grupu bērni 

dzied dziesmu un, imitējot vilciena kustības, mūzikas ritmā pārvietojas pa telpu. 

c) "Vinnijs Pūks ir lielisks draugs" - skolotāja stāsts, izmantojot attēlus un tekstu no  

A.A. Milna, "Vinnijs Pūks". 

 

  

Vecais, pelēkais ēzelis I-ā, nošķiebis galvu pār tālu atstiepto priekškāju, vientulīgi stāvēja savā 

dadžu biezoknī un domāja par dzīvi. 
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 Tāpēc, ieraugot Vinniju Pūku, kas lāčoja šurp pa meža taciņu, I-ā bija priecīgs, ka nu viņam ir 

iegansts uz kādu mirkli pārtraukt grūto domāšanu(...). 

I-ā, bēdīgi acis nodūris, stāvēja un ļāva, lai uz viņu paskatās, un Vinnijs Pūks apgāja ēzelītim apkārt. 

".. Kas noticis ar tavu asti?" viņš pārsteigts teica. 

"Kas ar to ir noticis?" teica Ī-ā? 

"Tās tur nav!" 

(...) 

Jāpaskatās, — sacīja I-ā un sāka lēni griezties riņķī ap to vietu, kur vēl pavisam nesen viņam bija aste, 

tad, pārliecinājies, ka tā nevar asti noķert, sāka griezties uz otru pusi, kamēr bija veltīgi apgriezies 

pavisam apkārt. Nu ēzelītis nokāra galvu un mēģināja saskatīt asti caur priekškājām. Beidzot viņš ar 

dziju, bēdīgu nopūtu teica: — Jādomā, ka tev taisnība. 

Pūks juta, ka viņam vajadzētu pasacīt ēzelītim kādu palīdzīgu vārdu, bet viņš neviena palīdzīga vārda 

nezināja.  

Tāpēc viņš nolēma tā vietā izdarīt kaut ko noderīgu. 

"Ī-ā," viņš svinīgi teica, "Es, Vinnijs Pūks, atradīšu tavu asti." 

Tā nu Vinnijs Pūks devās meklēt Ī-ā asti. 

"Ja ir kāds, kam par kaut ko kaut kas zināms,," teica Lācis sev, "tā ir Pūce, kura to zinās," viņš teica. 

 
Pūce dzīvoja «Kastaņos», ļoti skaistā, veclaicīgā pilī, pie durvīm bija gan klauvējamais riņķis, gan 

zvans.  
Zem klauvējamā riņķa bija paziņojums, kurā bija teikts: 



 

 

LUC ZVANT JA UZ KLOPĪ NELAIŠ IEKŠA 

 

Zem zvana auklas bija otrs uzraksts: 

LUC KLOPET JA UZ ZVANT NELAIŠ IEKŠA 

  

Vinnijs Pūks ļoti uzmanīgi izlasīja abas zīmītes: vispirms no kreisās uz labo, tad — katram gadījumam, 

ja viņš kaut ko būtu izlaidis, — arī no labās puses uz kreiso.  Pēc tam, lai tā lieta būtu pavisam droša, 

viņš pieklauvēja un paraustīja riņķi, paklauvēja un paraustīja zvanu un vēl skaļi nokliedzās: — Pūce! 

Laid mani iekšā! Tas esmu es, lācis!» Un durvis atvērās, un Pūce paskatījās ārā. 

"Sveiks, Pūk," tā teica. "Kā iet?" 

Šausmas un bēdas, — atbildēja Pūks. — Mans draugs I-ā ir pazaudējis asti. Un viņš ir ļoti nelaimīgs 

par to. Vai tu nebūtu tik laipna un nepateiktu, kā lai es atrodu viņa asti? 

Pēc parastās procedūras, kas izriet no tādas lietas, — cienīgi paskaidroja Pūce. 

«Tātad, darīt vajag sekojošo. Pirmkārt, izsludināt atlīdzību., Atlīdzību" Ļoti skaļi sacīja Pūce. «Mums 

jāuzraksta zīmīte, lai paziņotu, ka mēs dosim kaut ko lielu tam, kas atradīs I-ā asti.» 

«Nu redzi, — Pūce sacīja. — Tātad mēs rakstām šīs zīmītes un izspraužam pa visu mežu.» Vienīgais 

cilvēks, kas var šos sludinājumus uzrakstīt, ir Kristofers Robins. "Tas bija viņš, kas uzrakstīja man abas 

zīmītes durvīm. Tu tās redzēji, Pūk?" 

Viņš teica "nē, nepavisam», kaut gan nebija īsti sapratis, ko Pūce jautāja.  

"Kā, patiešām tu neievēroji? — Pūce, mazliet izbrīnījusies, pārvaicāja. Nu tad nāc un paskaties!» 

Tāpēc viņi izgāja ārā. Pūks skatījās uz klauvējamo riņķi un zīmīti zem tā, viņš skatījās uz zvana auklu un 

zīmīti zem tās, un, jo ilgāk viņš skatījās uz zvana auklu, jo vairāk viņam likās, ka tā atgādina pavisam ko 

citu, iepriekš redzētu un pazīstamu. 

"Skaista zvana aukla, vai ne?" Teica Pūce. 

Pūks pamāja ar galvu. 

"Tā man kaut ko atgādina," viņš teica, "bet es nevaru iedomāties, ko. Kur tu to dabūji?" 

"Es vienkārši to atradu Mežā. Tā karājās krūmā, un sākumā es nodomāju, ka tur kāds dzīvo, un 

piezvanīju, bet neviens neatsaucās, un tad es zvanīju vēlreiz, no visa spēka, un aukla notrūka. Es 

nopratu, ka tā nevienam nav vajadzīga, atnesu to mājās un… 

"Pūce," svinīgi sacīja Pūks, " Tu kļūdījies. Ir viens, kam šī aukla ļoti vajadzīga." 

“Kurš?” 

PROSZE PÓKADŹ JEŻLIKTO NIEHCEPO RADY 

PRO SZE ZWONIDŹ JEŹLIKTO HCE PO RADYA 



5 
 

"Ī-ā. Mans dārgais draugs Ī-ā". To pateicis, viņš noņēma zvana auklu un aiznesa atpakaļ ēzelītim I-ā, 

un, kad Kristofers Robins bija atkal pienaglojis to īstajā vietā,  I-ā spriņģoja pa mežu, vicinādams savu 

asti tik laimīgi. 

 

A.A. Milns (fragmenti no stāsta "Vinnijs Pūks") 

https://winnie-the-pooh.bib.bz/chapter-4-in-which-eeyore-loses-a-tail-and-pooh-finds-one 

 

 

1) "Atrastā aste" - integrācijas spēle. 

 

Ī-ā figūras tiek pakārtas pie tāfeles (viens siluets grupai). Viens no katras grupas pieceļas un, aizsietām 

acīm, mēģina piespraust ēzeļa asti. Pārējie bērni cenšas palīdzēt grupas biedram, pasakot viņiem, kur 

piespraust (pa kreisi, pa labi, uz leju, uz augšu). 

 

2) "Dziedi ar Pūku" - fiziskā aktivitāte ar mūziku 

 

Bērni stāv aplī un dzied dziesmu, ilustrējot tās saturu ar kustībām, piemēram, aplaudējot vai lēkājot. 

 

3) "Našķis" - integrācijas spēle. 

 

Uz galda ir šķīvji ar medu. Bērnu, kuri to vēlas, uzdevums būs pēc iespējas ātrāk nolaizīt medu no 

šķivjiem, neizmantojot rokas. 
 

 

 



 

 

4) "Pūka draugi" - viktorīna. 

Vairāki bērni no abām grupām veido divas komandas. Katra komanda atbild uz 

jautājumiem par Vinniju Pūku un viņa draugiem. 

a) Kā sauc mežu, kurā dzīvo Vinnijs Pūks? 

b) Ko Tīģerim visvairāk patīk darīt? 

c) Kā sauc zēnu, kas draudzējas ar Vinniju un viņa draugiem? 

d) Kādā krāsā ir Vinnija Pūka krekliņš? 

e) Kurš no Pūka draugiem audzē burkānus? 

f) Kam Tīģeris mācīja jautro deju? 

g) Kurš ir gudrākais Simts Akru mežā? 

5) "Divi lāči" - jautra deja. 

Bērni sanāk pa pāriem un dejo pa apli, tad izveido vairākas viļņotas kustības un pāriet uz 

mūzikas ritmu. 

6) "Vinnijs ir mūsu draugs" 

- Grupu apbalvošana, izsniedzot Vinnija Pūka ordeņus. 

 

7) Nodarbību beigas. 

Nodarbību plāns 6-gadīgajiem. 
 

2. Julian Tuwim multimediālā pasaule - nodarbības, izmantojot multimediju 

tehnikas. 

1) Mācību līdzekļi - "Multimedialny Świat Julian Tuwim" CD, - burtu diagramma 

katram bērnam, - dators, - multimediju projektors.  
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2) Nodarbības saturs. 

f) Laipni lūdzam.  

g) Ievads nodarbības tēmā - vārdu mīkla. 

(grāmata) 

h) Bērnu iepazīstināšana ar dzejnieku - īsas prezentācijas parādīšana. 

i) Dzejoļa "Dżoncio" fragmenta lasīšana. Tuwima kungs mīlēja dzīvniekus. Viņš 

par savu mīļoto suni Dżoncio teica, ka viņš ir gudrākais suns Varšavā. 

j) Dzejoļa "Brilles (Okulary)" koējā deklamācija. Skolotāja ekrānā parāda 

prezentāciju dzejolim  "Brilles", kas ietver dzejoļa un teksta ilustrācijas. Bērni 

kopā ar skolotāju noskaita dzejoli. Tad skolotāja uzdod bērniem jautājumus: 

• Nosauciet vietas, kur Hilarija kungs meklēja savas brilles. 

• Nosauciet pēc iespējas vairāk apģērbu, kur Hilarija kungs meklēja savas 

brilles. 

f) Animācija dzejoļam "Nerātnība (Figielek)". Skolotājs palaiž multimediju programmu 

"Julian Tuwim multimediju pasaule". Bērni klausās dzejoli un skatās animāciju. 

Kādi dzīvnieki parādījās šajā dzejolī? 

g) Atšķirību atrašana 2 attēlos dzejolim "Nerātnība (Figielek)". Uz lielā ekrāna bērni 

skatās divus gandrīz identiskus attēlus. Tad viņi atrod atšķirības un (izmantojot peli 

datorā) atzīmē 10 detaļas, kas padara šos fotoattēlus atšķirīgus. 

h) Burtu shēma. Bērniem tiek dota diagramma - burtu mīkla. 9 J. Tuwim dzejoļu 

nosaukumi ir jāizsvītro no diagrammas. Pārējie horizontāli lasītie burti veidos paroli. 

i) Nodarbību kopsavilkums. Dzejoļu zināšanu pārbaude. Bērni pabeidz skolotāja 

nolasītos teikumus. 

• Ko Murzynek nemazgājas,  "jo viņš baidās, ka viņš varētu izbalot"? 

• Ko Hilarija kungs ir pazaudējis? 

• Kurš Zilonis bija briesmīgi aizmāršīgs? 

• Kas ir nokritis no plīts? 

• Kā sauca meiteni, kura darīja visu "Vienatnē! Viena! Vienatnē!"? 

• Kas stāv stacijā? ... 

 

 

"Lai gan nav slēdzenes vai atslēgas, jūs to bieži atverat un aizverat. Iekšpusē ir 
daudz noslēpumu: dzejoļi, pasakas un stāsti." 



 

 

 

Kurā dzejolī zēns meloja tantei, ka viņš iemeta vēstuli pastkastītē? 

 

f. Nodarbību beigas. 

 

 

 

Piezīme 

Attēli tekstā ir no OpenClipart-Vectors no 
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