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Grāmata pati par sevi ir burtu zīmēm 
izraibināts papīrs.

Lasītāji – sapratēji pārvērš to par dzīvu, 
iedarbīgu vērtību. (Z. Mauriņa. )



Metodes premisa:
• Skolotājs izvēlas tekstu, ko lasīt
• Skolotājs sadala klasi lomās (grupās).
• Katrs skolēns lasa savu tekstu, katrs skolēns veic 

savu lomu uzdevumu.
• Grupu tikšanās (katrs skolēns spēlē savu lomu 

grupā).
• Viņi pieraksta piezīmes
• Viņi rada stāstu
• Diskusijas vadītājs uzdod jautājumus. Kas jums 

patika šajā stāstā?
• Galvenās domas vācējs - Kāda ir stāsta galvenā 

doma?
• Saikne ar pasauli - Ko stāsts dod pasaulei, ko es 

redzu sev apkārt?
• Vārdu meistars - izvēlas atslēgas vārdus, frāzes.
• Persona - interesē - Kas ir interesanti?
• Kultūras speciālists - (var būt vai nebūt) Kā teksts 

attiecas uz kultūru?



Uzmanīgi izlasiet
pasakas tekstu!



Pamodinot vēju no miega

Reiz vējš piezemējās uz zemes, lai atpūstos, un aizmiga. Dzīvniekiem ļoti pietrūka vēja. Tā
kā vējš ilgu laiku nekur nebija atrodams, daudzi sāka meklēt vēju. Tomēr neviens to
nevarēja atrast. Arī zirneklis devās meklēt vēju. Viņš šķērsoja jūru un atrada vēju, kas gulēja
pie lielas klints. Zirneklis sāka modināt vēju. Vējš pamodās, un zirneklis stāstīja, cik ļoti visi
gaidīja, kad vējš atgriezīsies mājās. Pirms vējš pastiprinājās, viņš brīdināja mazo zirnekli:
"Uzmanieties, kad es pieceļos! Es varētu jūs pārsteigt, jo esat ļoti mazi. " Zirneklis atbildēja:
"Labi! Vējš, pagaidiet! Pagaidiet, kamēr es atgriezīšos mājās pāri jūrai. Tad piecelieties un
pūtiet, cik vien varat! ' Vējš apsolīja zirneklim, ka izpildīs viņa lūgumu, un viņš to arī izdarīja.
Pusceļā zirneklis sastapa mušu. "Sveika, muša!" zirneklis iesaucās. "Sveiki, sveiki!" "Ziniet,
es atradu vēju! Tas gulēja otrā jūras krastā, blakus lielam akmenim. " Tajā pašā mirklī muša
aizlidoja un paziņoja pārējiem dzīvniekiem, ka tieši viņa ir atradusi vēju un pamodinājusi to
no miega. Dzīvnieki nolēma atalgot viņas darbu. Tagad muša varēja nogaršot visu ēdienu
pirmā. Pēc kāda laika arī zirneklis atgriezās mājās. Viņš uzzināja, ka atlīdzība par vēja
pamodināšanu mūzei jau ir izmaksāta. Dzīvnieki neticēja, ka tieši zirneklis bija atradis un
pamodinājis vēju. Viņš nesaņēma pateicības vārdus. Kopš tā laika zirnekļi no visām pusēm
pin savus tīklus, lai mušas varētu tikt notvertas un zirnekļi varētu tās apēst.



Izlasiet tabulā sniegtos apgalvojumus! Izmantojiet x, lai norādītu, kurš pasakas
varonis veic aprakstīto darbību (lomu).

Stwierdzenie vējš zirneklis muša dzīvnieki
0 Piezemējās uz zemes, lai atpūstos, 

un aizmiga. 

1 Viņi nevar atrast vēju.

2 Viņš dodas meklēt vēju.

3 Viņš guļ pie lielas klints.

4 Viņš brīdina zirnekli būt uzmanīgam.

5 Viņš piekrīt palīdzēt zirneklim.

6 Viņš sastop mušu. 

7 Maldina ikvienu.

8 Tagad viņa var vispirms izmēģināt 
visus ēdienus.

9 Viņi neticēja, ka zirneklis ir atradis 
un pamodinājis vēju.

10 Viņš pina tīklus un ēd mušas.



Uzraksti vienā teikumā, kurš pasaku varonis tev
vislabāk patīk!
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Pamatojiet savu atbildi! 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________



Vai jūs visu 
sapratāt?
Paņem tik lielu gabalu no 
pīrāga, cik labi esi sapratis 
mācību stundu.




