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Lasīšanas nodarbību scenārijs 6 gadus veciem bērniem 
 

Vispārējie mērķi: 

⚫ intereses izraisīšana par lasīšanu; 

⚫ mācīšana bērniem uztvert grāmatas kā pieredzes un emociju avotu; 

⚫ bērnu zināšanu un pieredzes bagātināšana, izmantojot bērnu literatūru; 

⚫ apgūto burtu zināšanu nostiprināšana, lasītprasmes uzlabošana. 
 

Konkrēti mērķi: 

Bērns: 
⚫ zina pasakas "Sarkangalvīte" saturu un tās varoņus; 

⚫ attīsta uztveri un spēju sakārtot bilžu stāstu un interpretēt attēlos redzamos 
notikumus; 

⚫ veido spēju domāt loģiski un izteikties par konkrētu tēmu; 

⚫ var iejusties pasaku tēla lomā; 

⚫ uzlabo spēju atšifrēt simbolus un zīmes; 

⚫ saliek attēlu no daļām. 
 

Metodes: verbālā - stāsts, saruna; aktīvā - sava darbība, uzdevumi, kas jāveic bērnam, 
kodēšana; skatīšanās - izrāde; 

 

Darba formas: individuāli; komandā; 

 

Mācību līdzekļi: dziesmu "Laipni lūgti mūsu pasakā" un "Laipni lūdzam" ieraksts, kamišibai 
teātris par pasaku "Sarkangalvīte", bildes bilžu stāstam "Sarkangalvīte"; skaitļi un burti 
kodēšanai, vārdi, teikumi stāstam. 

 

Nodarbību gaita: 
 

1. Katru bērna sagaidīšana ar dziesmu "Laipni lūdzam" 

„Sveika Kasia, ... ... un pa vienam sakām bērnu vārdus, 

kā Tev iet, kā Tev iet, 

mēs visi Tevi laipni aicinām 

būt starp mums” 
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2. Jautrība ar dziesmu "Laipni lūdzam mūsu pasakā" 

https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E 

 

Bērni izvēlas vienu rekvizītu no jebkuras pasakas, piem. kronis, garas kurpes, grozs utt., 

izklaidējoties dziesmas pavadījumā. 

 

 

3. Skolotāja stāsta bērniem, ka ir sagatavojusi viņiem pārsteigumu, pēc brīža viņi ieraudzīs 

kamišibai teātri, bet, lai uzzinātu, kāds ir tā nosaukums, tas ir jāatšifrē. Jautri atšifrē pasakas 

nosaukumu "Sarkangalvīte". 

Bērni sēž aplī uz paklāja, sakārtojot ciparus secībā, zem katra cipara ir viens burts. Bērni izvelk 

kartīti ar cipariem no 1 līdz 16, atšifrē nosaukumu un izlasa to. 

 

1  2  3  4   5  6  7  8     9 10 11 12 13 14 15 16  

C  Z  E  R  W O N  Y     K  A   P   T   U   R   E    K 

 

 

4. Kamišibai teātris "Sarkangalvīte" 

 

Saruna par pasaku 

1) Ko meitene nesa vecmāmiņai grozā? 

 

2) Kur dzīvoja meitenes vecmāmiņa? 
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3) Ko Sarkangalvīte satika pa ceļam? 

 

4) Par ko mamma brīdināja Sarkangalvīti? 

5) Kurš nomaskējās par meitenes vecmāmiņu? 

6) Kā meitene zināja, ka tā nav viņas vecmāmiņa, kas guļ gultā? 
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7) Kāpēc meitene gāja pie vecmāmiņas? 

8) Kāpēc meiteni sauca par "Sarkangalvīti"? 

9) Ko dzīvnieks izdarīja ar vecmāmiņu un Sarkangalvīti? 

10) Kurš izglāba Sarkangalvīti un viņas vecmāmiņu? 

 

 

5. Darbs komandās. 

 

Bērni, sadalīti 6 grupās, izmanto pasakas "Sarkangalvīte" tēlu, augu un dzīvnieku attēlus, lai 

sakārtotu stāsta ainas un pielīmētu tās uz papīra lapas. Pēc tam kopā ar skolotāju uz tāfeles 

notikumu secībā sakārto bilžu stāstu. 

 

Bildes var lejupielādēt no dažādām vietnēm, piem. 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/czerwony-kapturek.html 

https://www.metalheart.pl/kolorowanki-bajki-czerwony-kapturek.html 

 

 

6. "Sarkangalvīte" - stāsts kustībās (žestos) ar mūziku. Dalībnieki ir sadalīti četrās grupās. 

Katrai grupai tiek iedalīts kāds pasakas tēls: Sarkangalvīte, Vecmāmiņa, Vilks, Mednieks. 

Katrai grupai nosaka žestus. Skolotājs lasa pasaku, un, kad tekstā parādās varonis, attiecīgā 

grupa izpilda noteikto žestu. 

 

Sarkangalvītei bija vecmāmiņa, kas dzīvoja mežā. Kādu dienu vecmāmiņa saslima, un 

Sarkangalvītes mamma aizsūtīja mazo meitenīti pie vecmāmiņas ar kārumu un zāļu grozu. 

Sarkangalvīte, ejot pie vecmāmiņas, nemaz nebaidījās no briesmīgā Vilka, jo zināja, ka 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/czerwony-kapturek.html
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Mednieka kungs sargā mežu un nepieciešamības gadījumā Sarkangalvīti izglābs no Vilka. Kad 

Sarkangalvīte savā ceļā satika Vilku, viņš neizskatījās bīstams, jo tikai pajautāja Sarkangalvītei, 

kā nokļūt pie vecmāmiņas. Sarkangalvīte laipni paskaidroja Vilkam, kur tieši dzīvo viņas 

mīļotā vecmāmiņa, priecājoties, ka viņai nav jāsauc Mednieks. Kad Sarkangalvīte pati 

sasniedza vecmāmiņas būdiņu, izrādījās, ka viņa ir iekritusi Vilka slazdā. Vilks aprija 

vecmāmiņu ar visu cepurīti. Tikmēr drosmīgais Mednieks, būdams vecmāmiņas būdiņas 

tuvumā, nolēma viņu apciemot. Iegājis vecmāmiņas būdiņā, Mednieks ātri saprata Vilka 

ļaunos darbus. Redzot, kā Vilks lepojas, Mednieks izņēma ieroci un nošāva Vilku. Vilks 

apgāzās. Izglābtā vecmāmiņa ar Sarkangalvīti mīļi pateicās Medniekam. Un pasakas morāle 

ir: Neuzticies svešiniekam mežā. 

 

7. Bērni izlasa vārdus un teikumus pasakai "Sarkangalvīte" un novieto tos zem stāsta attēliem. 

 

 

 

 

 

Tekstā izmantotās ilustrācijas: 

1. Attēls Jo-B no Pixabay 

2. Attēls Kevin Phillips no Pixabay   

3. Attēls Prawny no Pixabay   

4. Attēls OpenClipart-Vectors no Pixabay   

https://pixabay.com/pl/users/jo-b-246441/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1462741
https://pixabay.com/pl/users/27707-27707/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1130258
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1130258
https://pixabay.com/pl/users/prawny-162579/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1735406
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1735406
https://pixabay.com/pl/users/openclipart-vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160297
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160297

