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Ģimenes diena vidējai – 4-5 g. vecuma grupai. 

Pasaka “Kukulītis” pēc Ilzes Gulbes no Youtube “Lotes pasakas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenāriju izstrādāja Vineta Vītola 

www.dziesmasberniem.lv 
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Muzikālais materiāls: 

1. Deja “Pavasara ziediņi´ Vinetas Vītolas apraksts CD “Zaķīša 

sapnis” Knīpas un knauķi. 

2. Dziesmas “Saslaucīja dzirnavās” un “Ripu, ripu”. Aija Ozola 

“Gadskārtu mozaīka”Izdevējs SIA Izglītības soļi 2004.g. 

3. Skaņdarbs – lapsas iznāciens. Johann Strauss “Pizzicato polka”’ 

(saīsināts variants) 

4. Poļu tautas rotaļa “Tu un es”  

5. Instrumentu spēle “Mūzikas instrumenti” angļu bērnu rotaļa CD 

pavadījums Ārija Helmute “Bērns un mūzika” Vinetas Vītolas 

apraksts 

6. Dziesma “’Māmiņa” Inese Circene CD “’Re kur es” Kukaiņi. 

Ievads: Skanot dziesmas “Pavasara ziediņi” ievadam, bērni ietipina zālē, 

turēdami plaukstās paslēptus dzeltenus un zilus kaprona lakatus. Nostājas 

puslokā. Apraksts pielikumā. 
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Visi: Šodien mammucīt’ un tēti 

Mēs jūs mīļi sveiksim. 

Dziedāsim un dejosim 

Mīļus vārdus teiksim. 

Instrumentus spēlēsim 

Mūzika būs skaista! 

Pasaciņu rādīsim 

Kukulīti izcepsim. 

Visi bērni aiztipina vietās pie saviem toverīšiem, kuros salikti mūzikas 

instrumenti, kreppapīra pušķi un roku lelles, kuras bērni izteiksmīgi 

kustina pasakas laikā. Krēsliņi izvietoti katrā pusē puslokā pa 10, vai 

attiecīgi pēc bērnu skaita. Vidū mājiņa, soliņš uz kura sēž vectētiņš un 

vecmāmiņa. Galdiņš ar miltiem un “’krāsns”, kurā vecmāmiņa ieliks 

kukulīti. Aiz galda nolikts “’kukulītis”’ izgatavots no auduma, kuru vada 

divi bērni, turot kukulīti pie “rokām” Lapsas roku lelli kustina mūzikas 

skolotāja, lai emocionāli izspēlētu ar bērniem skaņdarbu kustībā)  

 

Teicējs (skolotājs, bērns, vai visi bērni stāsta kora runā) 

Reiz dzīvoja vectētiņš un vecmāmiņa. – abi pieceļas 

Katru dienu viņa gatavoja kādu gardumiņu. 

Kādu dienu viņi aizgāja uz dzirnavām, saslaucīja miltiņus, piejauca kazas 

pieniņu. Tad lika krāsnī izcepties, un, uz loga dzesēties – vecmāmiņa 
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darbojas pie galda, ņem miltus, lej “pienu”, vectētiņš ar karoti maisa 

bļodā. Ieliek kukulīti krāsnī. 

        

Dziesma -iepriekš dziesma dziedāta ar kustībām, tagad kustību rāda ar 

brīvo roku, otrajā rokā kustina roku lelli.  

Saslaucīja dzirnavās, dzirnavās, dzirnavās – slaucīšanas kustība 

 Jauca kazas pieniņā, pieniņā, pieniņā – maisīšanas kustība 

Lika krāsnī izcepties, izcepties, izcepties - kustina kulaciņu apaļu kukulīti 

Tad uz loga dzesēties, dzesēties, dzesēties - pastiepj plaukstu uz augšu 

Kukulītis grozījās, grozījās. Līdz pa logu jau zogas. Vecmāmiņa ar 

vectētiņu sauc: Ai, ai, ai! Bet kukulīt’s ripo tik aši, ko kājas nes knaši. 

Dziesma: Ripu rapu pa celiņu 2x Prom, prom, prom no mājām ar tām 

ašām kājām -bērni tipina līču loču, turot roku lelles paceltas, nobeigumā 

atgriežas savās vietās. Skaņas efekts ņaudēšana 

 

Te Incīši kaķīši viņu uzrunā braši: roku lelles kaķi iziet pie kukulīša priekšā 
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Kukulīt, kukulīt nesteidzies vairs, cik gan tu dzeltens un smaržīgs un 

skaists. Es tevi ēdīšu. 

Ak, kaķīši, ja varat vēl ciest. Nāciet tik šurp un austiņu griežat. Jums 

pasaciņu pastāstīt varu! 

Saslaucīja dzirnavās……  

No vectētiņa un vecmāmiņas aizmuku un no jums arī aizmukšu. 

Kamēr kaķīši kukulīti klausās, projām pa ceļu kukulīt’s traucās. 

Kaķīši sauca : Ņau, ņau, ņau ņau!  

Dziesma: Ripu rapu pa celiņu 2x Prom, prom, prom no mājām ar tām 

ašām kājām -bērni tipina līču loču, turot roku lelles paceltas, nobeigumā 

atgriežas savās vietās. Skaņas efekts riešana. 

Visi: Tā ripo kukulīts aši, ko kājas nes knaši.  

 

 

Te suņi viņu uzrunā braši -suņi izskrien pie kukulīša: 

Kukulīt, kukulīt nesteidzies vairs, cik gan tu dzeltens un smaržīgs, un 

skaists. Mēs tevi ēdīsim. 

Ak, sunīši, ja varat vēl ciest. Nāciet tik šurp un austiņu griežat. Jums 

pasaciņu pastāstīt varu! 

Saslaucīja dzirnavās… No vectētiņa un vecmāmiņas aizmuku, no 

runcīšiem puncīšiem aizmuku un no jums arī aizmukšu. 

Kamēr suņi kukulīti klausās, projām pa ceļu kukulīt’s traucās. 
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Sunīši sauca : Vau, vau, vau vau!  

Dziesma: Ripu rapu pa celiņu 2x Prom, prom, prom no mājām ar tām 

ašām kājām -bērni tipina līču loču, turot roku lelles paceltas, nobeigumā 

atgriežas savās vietās. Vilku mūzika -1.lēnā daļa, visi gaudo: “Aū…..Aū”. 

Visi: Tā ripo kukulīts aši, ko kājas nes knaši. Te vilki viņu uzrunā bargi - 

vilki iziet pie kukulīša: 

Kukulīt, kukulīt nesteidzies vairs, cik gan tu dzeltens un smaržīgs, un 

skaists. Mēs tevi ēdīsim. 

Ak, vilciņi, ja varat vēl ciest. Nāciet tik šurp un austiņu griežat. Jums 

pasaciņu pastāstīt varu! 

Saslaucīja dzirnavās…… No vectētiņa un vecmāmiņas aizmuku, no 

runcīšiem puncīšiem aizmuku, no sunīšiem aizmuku un no jums arī 

aizmukšu. 

Kamēr vilki kukulīti klausās, projām pa ceļu kukulīt’s traucās. 

Vilki sauca : Aū, aū! 

Visi: Tā ripo kukulīts aši, ko kājas nes knaši. Te lapsa viņam saldi māj. 

7. Lapsas iznāciens Johann Strauss “Pizzicato polka”’ -saīsināts 

variants. Apraksts pielikumā. 

Mūzikas skolotāja Lapsa: Ai, ai zaļās koku lapiņas! Gribējāt kukulīti 

noslēpt. Man patīk paslēpes spēlēt. 

 

Kukulīt, kukulīt nesteidzies vairs, cik gan tu dzeltens un smaržīgs, un 

skaists. Es tevi ēdīšu. 
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Ak, lapsiņ, ja vari vēl ciest. Nāc tik šurp un austiņu griez. Tev pasaciņu 

pastāstīt varu! 

Mūzikas skolotāja: Bet lapsa vēlreiz viņam saldi māj: kukulīt, kukulīt 

uzkāp uz austiņas, vēlreiz pasaciņu stāsti. 

…….Un kukulīts uzkāpj uz lapsas austiņas, lai sāktu pasaciņu stāstīt. Bet 

lapsa kā “’caps”’! Ar kukuli cienāties sāk -mūzikas skolotāja ar strauju 

vēzienu paķer kukulīti un noiet malā. Bērni pagriežas pret skatītājiem. 

Visi skanīgā kora runā: Tā beidzās ceļš un lielība ir katram sava gudrība! 

Pasaciņa beidzās, aktieri paklanās! Skanot dziesmas saslaucīja dzirnavās 

melodijai bērni atgriežas vietās un noliek rekvizītus. Visi applaudē. 

Mūzikas skolotāja spēlē ievadu un bērni pāros sadotās rokās izdejo 

priekšā. 

Poļu rotaļa “’Tu un es” 

Visi skanīgā kora runā: 

Tagad visi priecīgi spēlēsim mēs orķestri! 

Instrumentu spēle pēc instrumentu attēliem “Mūzikas instrumenti” 

 

Visi kopā: 

Kas gulbīti baltu dara, ja ne jūras ūdentiņš. 

Kas bērniņam labu māca, ja ne tēvs un māmuliņa. 
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Dziesma “Māmiņai” 

 

Tā kā, dziesmā ir dziedāts tikai par māmiņu, otrajā pantā var dziedāt par 

tēti: 

Tēti, tēti tu vismīļākais, 

Tu vislabākais, tu visjaukākais. 

Tu visgudrākais, tu visstiprākais, 

Jo tu esi mans tē-ētis. 

Visi kopā: Mēs jūs mīlam! Turpinot skanēt dziesmai ar pilnu fonogramu, 

bērni paņem dāvaniņas un iet apsveikt vecākus, paliekot vecākiem klēpī. 

Visas skolotājas:  

Ai, bērniņi, ai bērniņi 

Klausiet tēvu, māmuliņu. 

No māmiņas mīļi vārdi 

Tēva gudrais padomiņš. 

Priecīgus ģimenes svētkus! 

 

 

 

 

Scenārija autore: Vineta Vītola 

www.dziesmasberniem.lv 

 

 

 

 

 

http://www.dziesmasberniem.lv/
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PIELIKUMI 

Deja “Pavasara ziediņi´ Vinetas Vītolas apraksts CD “Zaķīša sapnis” 

Knīpas un knauķi 

Ievads – bērni, turot rokās paslēptus plaukstās dzeltenus un zilus 

kaprona lakatus, priecīgi smaidot ietipina zālē un nostājas puslokā. 

Mūzikas ritmā šūpo rokas. 

1.Pavasara ziediņi ……….. – dzied un šūpo rokas, lēni verot vaļā plaukstas, 

lai lakats izveidojas kā ziediņš. Var dziedāt solisti. Visi atkārto. 

Vizbulītes zilās …….priekšā izdejo tie, kuriem ir zili lakati, atgriežas 

pusaplī.  

2.Pavasara ziediņi…….stāv un dzied. 

Arī pienenītes…priekšā izdejo tie, kuriem ir dzelteni lakati, atgriežas 

pusaplī. 

Starpspēlē labās puses bērni izdejo kopā ar skolotāju, izveido apli paceļ 

lakatu puķes uz augšu cieši saejot uz vidu aplī, griežas sīkiem solīšiem, 

kreisā puse dara to pašu. Tad izgriežas ap sevi un pagriežas bariņā pret 

skatītājiem, ja sanāk, izkārtojas pusaplīšos kreisajā un labajā  pusē. 

3. Pavasara ziediņi……..stāv divos pusaplīšos un dzied. 

Nobeigumā tie, kuri sēdēs labajā pusē, saliek lakatu ziedus labās puses 

grozā, aiziet un apsēžas, tā pat kreisā puse. 
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Skaņdarbs – lapsas iznāciens. Johann Strauss “Pizzicato polka”’ 

(saīsināts variants) Vinetas Vītolas apraksts 

Ievads -  Lapsa iziet, slēpjoties aiz dekorāciju eglītēm un koka. Uz 

akcentiem mūzikā izlien, paskatās un paslēpjas. 

1.Tēma – Iet uz priekšu pretī kukulītim, kurš tup, noslēpies aiz 

egles. Uz akcentiem mūzikā, lapsa skatās pa labi pa kreisi un viltīgi 

smaidot sastingst.  

2.Tēma – lapsa ierauga kukulīti, un ar brīvo roku aicina sev līdzi. 

Kukulītis smaidīgs seko. Uz akcentiem, lapsa izplešot brīvās rokas 

pirkstus kā nagus, sabiedē kukulīti. Kukulītis sabīstas, tad lapsa 

atkal noglāsta smaidot kukulīti un ved tālāk. Atkārto 2x 

Starptēma: Kukulītis bailīgi notupjas. Lapsa smaidot staigā un 

ošņā, ar roku lelles degunu pieskaroties kukulītim. 

3.Tēma – Lapsa ved kukulīti līklocī caur eglītēm un koku visu laiku, 

ar brīvo roku kukulīti aicinot. Kukulītis smaidīgi tipina pakaļ lapsai. 

Uz akcentiem mūzikā, lapsa atkal sabiedē kukulīti. 

4.Tēma (kur skan trijstūra piesitieni) lapsa ar kukulīti iet garām 

sēdošajiem bērniem, kuriem rokās dažādu toņu zaļi un dzelteni 

krepapīra pušķi uz kociņiem. Tie attēlo koku lapas, kuras paslēps 

kukulīti no lapsas. Gatavojot pušķus, bērniem tēlaini pastāsta to, 

lai viņi varētu iejusties lapiņu tēlā. Nodarbībās ārā izpēta kā lapas 

čaukst, kad vējš tās purina. Kā čaukst zaļas un kā sakaltušas lapas. 

Veido darbus, kad uz lapas uzzīmē apaļu kukulīti un tad virsū līmē 

kreppapīra vai īstas koku lapas tā, lai paslēptu kukulīti. Lapsa ved 

visus līklocī:  

1. - 4 takts – visi soļo skaļi purinot ritmā pušķus. 

5 – 8 takts -  visi tipina un klusi purina pušķus. 

5.Tēma – 2x  

bērni saskrien apkārt kukulītim un izstieptās rokās no pušķiem 

izveido tādu kā jumtiņu. Sastingst un nekustās, jo lapsa dusmīgi 

staigā apkārt un nevar ieraudzīt kukulīti. 

Lapsa pagriež bērniem muguru, viltīgi, lēniem soļiem paiet uz 

skatītāju pusi un pieliekot pirkstu pie lūpām saka “’Kušš” un viltīgi 

smaida. Bērni, purinot pušķus, priecīgi apdejo ap sevi. 

Kad beidzas mūzika, lapsa strauji pielec pie bērniem un runā savu 

tekstu. 
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Poļu tautas rotaļa “Tu un es” Vinetas Vītolas apraksts 

Dziedot dziesmiņu “Nu nāc ar mani dejot” bērni aicina sev pāri un 

nostājas uz rotaļu. 

1. Tu un es, tu un es draugi esam mēs – bērni stāvot viens otram pretī ar 

abām rokām rāda “tu un es…..” uz “mēs” rokas paliek sev uz krūtīm. 

2. Jautri staigāt tā ha, ha! Jautri staigāt tā – sadod roku un gājiena solī 

iet pa apli. 2x  

3. Sniedz man roku labo – sadod labās rokas un nelaiž vaļā. 

Sniedz man roku kreiso – sadod kreisās rokas pāri labajām rokām. 

Abas rokas sadosim uz priekšu dejosim – “žīgā” sadotās rokas un 

pagriežas, rokas neatlaižot, lai izveidojas krusteniskais satvēriens. 

4. Starpspēle – dejo pa apli krusteniskajā satvērienā palēcienu vai 

teciņus. 2x  

Nobeigumā apkampjas ar draugu. 

Vingrinot rotaļu, pēc apkampšanās, mūzikas skolotāja, skaitot līdz 5 un 

piesitot oktāvu klavierēs, aicina bērnus sameklēt citu draugu ar ko dejot. 

Rotaļu turpina. Svarīgi iemācīties dot labās rokas sveicienam, un tad likt 

kreiso roku pāri labajai krusteniski. Bērni vingrinās zīmēt līnijas 

krusteniski, likt kociņus krusteniski, likt kājas krusteniski, roku pirkstus 

krusteniski, lai izprastu šo jēdzienu. 
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Instrumentu spēle “Mūzikas instrumenti” angļu bērnu rotaļa CD 

pavadījums Ārija Helmute “Bērns un mūzika” Vinetas Vītolas apraksts.  

Var izmantot arī citu mūziku dažādus mūzikas stilus 

Instrumentu kartītes, kuras paceļ diriģents, norādot, kuram 

instrumentam jāspēlē. Kad starpspēlē diriģents paceļ kartīti, visi nosauc 

instrumentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību procesa laikā izspēlē dažādus instrumentus. Iemācās to 

nosaukumus. Izgatavo laminētus instrumenta nosaukumus bez attēla. 

Sadalot bēŗnus grupās, katrai grupai vingrošanas riņķī saliek 

instrumentus un to nosaukumus. Uzdevums - salikt nosaukumus pie 

instrumenta. Cik bērnu, tik kartīšu. Mācās gan lielos burtus, gan mazos. 

Var izstrādāt kartītes arī ar rakstītajiem burtiem. Mācoties lasīt, ar 

knaģiem piestiprina to ciparu, cik zilbes ir vārdā. Ar knaģiem pieknaģē cik 

burtu ir vārdā. Rinķī var ielikt burtu kartītes, kad bērniem pašiem jāsaliek 

instrumenta nosaukums. 

 Šādi līdz pat sagatavošanas grupai var apgūt: 

 Mūzikas un ritma instrumentu nosaukumus to izlasīšanu 

 Zilbju skaita izpratni 

 Lielo, mazo un rakstīto burtu pakāpenisku izpratni 

 Burtu skaitīšanas prasmi 
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Tad spēlē šos instrumentus.  

Var piemeklēt arī citus muzikālos skaņdarbus, dažādos stilos. 

             

  

 Izstrādāja Vineta Vītola 

www.dziesmasberniem.lv 

 

 

http://www.dziesmasberniem.lv/
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