Ģimenes dienas koncert’uzvedums „Manai ģimenei”.
4-5 vai 6 gadīgiem bērniem.
Autore: Vineta Vītola www.dziesmasberniem.lv
Izmantotais mūzikas materiāls:
1. Dziesma “Pavasara ziediņi” no CD “Zaķīša sapnis” Knīpas un knauķi.
2. Vācu tautas rotaļa “Putniņdeja”
3. Vinetas Vītolas dziesma “Ceļoties no rīta” pēc angļu bērnu dziesmas melodijas motīva.
(notis www.dziesmasberniem.lv)
4. Dziesma “Lietutiņš” no CD “Zaķīša sapnis” Knīpas un knauķi.
5. „Finger family” (latviskais variants CD “Pasaulē populāras bērnu dziesmas latviski 1”
www.dziesmasberniem.lv
6. Rotaļa “Mūsu aplis” CD “Dziesmas, rotaļas, dejas 1” (www.dziesmasberniem.lv)
7. Dziesma - rotaļa “Pieci pērtiķīši” CD “Pasaulē populāras bērnu dziesmas latviski 1”
www.dziesmasberniem.lv
8. Dziesma “Mana ģimene” no CD “Mīļum’dziesmu kamolītis Mairita Bičuka.
Ievads – skan dziesmas „Pavasara ziediņi” ievads. Slēpjoties aiz zaļa auduma, kuru tur
skolotājas, un, kurš aplīmēts ar puķēm, bērni, turot plaukstās paslēptus lakatiņus, iedejo svētku
zālē. Nostājas puslokā, vai divās līnijās un lēni atver plaukstas, lai lakatiņš lēni “uzplaukst” kā
ziediņš. Dziedot šūpo ziediņus. Pēc dziesmas, saliek lakatu ziediņus sānos – grozos, vai
vingrošanas riņķos, kuri apvīti ar zaļu audumu vai kreppapīru, lai izskatās kā apaļa ziedu dobe.
Dziesma „Pavasara ziediņi”
Agrā rītā miegs vēl nāk bērni rīta rosmi sāk:
1,2,3 ceļas kājās izstaipās un nožāvājās.
Tas ir pirmais vingrojums. Sakiet kā tas patīk jums? (vecāki aplaudē)
Bērniem ļoti garšo siers, tāpēc seko palēciens.
Tas ir otrais vingrojums.sakiet kā tas patīk jums? –(aplausi)
Ir jau pilni puncīši. Noguruši bērniņi
Ai, ai, ai saka klusi: „gribas mums uz gultas pusi”
Tas ir trešais vingrojums – tagad jāvingro ir jums! (aplausi)
(Vineta Vītola)
Īss fragments no „Putniņdejas”
Bērni mazgā zobiņus.
Cikos, cikos cikos? Tikos, tikos tikos!
Bērni iet uz dārziņu? Cikos, cikos, cikos? Tikos, tikos, tikos!
(Vineta Vītola)
Dziesma „Ceļoties no rīta”
pēc dziesmas skolotājas(3) paņem lietussargus.
Visi: Pak! Pak, pak!
Lietus lietussargā skan:
Bērns ar lietussargu - Drīkstu ienākt?
Visi – Nedrīkst gan!
Pak, pak, pak!
Lietus ielas bruģī skan:

Drīkstu ienākt?
Nedrīkst gan!
Pak, pak, pak!
Lietus zaļā pļavā skan:
Drīkstu ienākt?
Drīksti gan!
Skanot mūzikai, visi dodas paņemt instrumentus un sasēžas uz deju. Skolotājas iedod 3 bērniem
lietussargus. 3 bērniem lejkanniņas. Tiem bērniem instrumenti būs nolikti vietās, kur dejas laikā
bērni noliks lietussargus un lejkanniņas.
Deja ar instrumentiem „Lietutiņš”
Skolotāja nograndina pērkona instrumentu
Pērkons lietu aizbaidīja saule silti uzsmaidīja.
Skatos, brīnos kas ir te? – rāda pirkstus
Lielā pirkstu ģimene!
(Vineta Vītola)
Dziesma „Finger family” (latviskais variants CD “Pasaulē populāras bērnu dziesmas
latviski 1” www.dziesmasberniem.lv
Bērnudārzā draugu daudz Vai jūs zināt kā viņus sauc?
Sveicināties vajag tā – katram savā valodā.
(Vineta Vītola)
Rotaļa „Mūsu aplis”
Pusdiens’laikā nevar tā
Lēkāt savā gultiņā.
Pērtiķīši neklausa, tāpēc galvu sasita!
(Vineta Vītola)
Dziesma – rotaļa „Pieci pērtiķīši” – izmanto sejas maskas (foto pielikumā) tiem, kurus izskaita
par 5 pērtiķīšiem un ciparu kartītes
Mamma pērtiķīšiem galvas ārstēja
Mazos pērtiķīšus ļoti mīlēja.
Tagad pērtiķīši mammu paklausa
Un pa savu gultiņu vairāk nelēkā.
(Vineta Vītola)
Katram sava ģimene ir par visu labāka
Katram sava ģimene ir par visu mīļāka
Katrs savai ģimenei prieku dāvāt grib
Katram savā ģimenē vislabāk ir!
(Vita Siliņa)
Dziesma „Ģimene”no koka sagatavēm ir izgatavoti un uzzīmēti visi ģimenes locekļi (skatīt pielikumā), kurus rāda
skolotāja, attiecīgi pēc teksta. Starpspēlēs var sūtīt gaisa bučas vecākiem, vai, ko mīļu pateikt.
Vineta Vītola www.dziesmasberniem.lv

Dziesma „Pavasara ziediņi” CD “Zaķīša sapnis” Knīpas un knauķi.
Vinetas Vītolas dejas apraksts

Ievads:
bērni izdejo ar rokās paslēptiem lakatiņiem.
1. Pavasara ziediņi pļavā zied sakiet mīļie draudziņi kā jums iet – dzied un tur
lakatus paslēptus plaukstās.
Vizbulītes zilās mežmalā jautri galvu cilā tā tā tā – tikai zilie lakati lēni atver
plaukstas, lai zilie lakatiņi izveidojas kā mazas puķītes.
2. Pavasara ziediņi pļavā zied sakiet mīļie draudziņi kā jums iet – dzied un tur
lakatus paslēptus plaukstās.
Arī pienenītes paskaties nāk nu mūsu pulkā priecāties - atveras dzeltenie lakati.
Starpspēlē visi atver savus ziediņus - šūpo tos, apgriežas ap sevi, paceļ
ziediņus augšā, nolaiž lejā.
3. Pavasara ziediņi pļavā zied sakiet mīļie draudziņi kā jums iet - dzied un šūpo
ziediņus.
Nobeigumā saliek ziediņus "'dobēs"- vingrošanas riņķi ietīti zaļos audumos
zāles sānos, vai pie centrālās sienas.

Vineta Vītola

www.dziesmasberniem.lv

Dziesma “Lietutiņš” no CD “Zaķīša sapnis” Knīpas un knauķi.
Vinetas Vītolas dejas apraksts
Bērni paņem instrumentus: lietus kokus, lietus toņos apgleznotus papīra šķīvīšus, kurus spēlē ar
ziliem kokteiļa salmiņiem, no ziliem plastmasas maisiņiem, vai no zila kreppapīra izgatavotus
pušķus. Izkārtojas un satupjas 3 bariņos. Skolotājas iedod 3 bērniem lietussargus, 3 bērniem
lejkannas.
1.Pak pak pak pak lietutiņš, vasariņai patīk viņš. Lietutiņš ir čakls vīrs. Vienmēr kārtīgs viņš un
tīrs – bērni bariņos spēlē, bērni ar lietussargiem, augsti ceļot kājas, staigā līku locī starp bariņos
sēdošajiem bērniem. Nobeigumā noliek lietussargus sānos, paņem sev instrumentu un
pievienojas pārējiem bērniem.
2.Mazgā dārzos ziedus, stādus. Audzē augus visvisādus. Pak pak pak pak lietutiņš. Vasariņai
patīk viņš – 3 bērni ar lejkanniņām staigā apkārt bariņiem, nobeigumā noliek lejkannas pie
lietussargiem un paņem sev instrumentu, un, pievienojas pārējiem bērniem.
Piedz. Pak pak lietutiņš vasariņai patīk viņš, vasariņai patīk viņš – visi bērni, spēlējot savus
instrumentus, priecīgi lec 3 aplīšos. Nobeigumā apstājas un noliek savu instrumentu sev priekšā.
3. Pak pak pak pak lietutiņš – “pakšķina” un kustina rādītāj’ pirkstus apgriežoties teciņus solī
ap sevi.
Labu darbu dara viņš – 8 reizes plikšķina vienu plaukstu gar otru.
Kur vien saule ziedu raisa – ar plaukstām izveido “ziedu” un šūpo to no vienas puses uz otru.
Kājas kopā, celīši arī šūpojas.
Lietus vīriņš rasu kaisa – rokas “tin kamoliņā”.
Piedz. – kustība atkārtojas, kā iepriekš.
4. Un pat mežā sēnes tam - visi notupjas kā sēnes.
Aug kā lielam dārzniekam – visi izaug, kā sēnes ar rokām izveidojot sēnes cepuri.
Pak pak pak pak lietutiņš – “pakšķina” un kustina rādītāj’ pirkstus apgriežoties teciņus solī
ap sevi.
Labu darbu dara viņš – 8 reizes plikšķina vienu plaukstu gar otru.
Piedz. Tiem, kuriem sākumā bija lietussargi, paņem tos atkal. Bērni bariņos, spēlējot gaida, tad
sakārtojas viens aiz otra aiz lietussargiem un spēlējot soļo augsti ceļot kājas. Bērni ar
lejkanniņām tekalē un visu “aplaista”. Bērni ar lietussargiem aizved visus vietās – puslokā pret
skatītājiem.

Vineta Vītola www.dziesmasberniem.lv

Dziesma - rotaļa “Pieci pērtiķīši” CD “Pasaulē populāras bērnu
dziesmas latviski 1”
www.dziesmasberniem.lv
Ar skaitīšanu izskaita 5 pērtiķīšus, kuri ar maskām iznāk priekšā.
Rotaļas kustības video skatieties mājaslapā sadaļā:
METODISKIE MATERIĀLI
DEJAS (deja no Youtube angļu variantā,
var paņemt kustības) ROTAĻAS (variants Vinetas Vītolas).

Maskas vidus ir izgriezts, lai tajā redzama bērna seja.
Kaziņas un haizivs maska izmantojama citās dziesmās un rotaļās. Skatīties:

www.dziesmasberniem.lv

Pērkona instruments.

Dziesma “Mana ģimene” no
CD “Mīļum’dziesmu kamolītis Mairita Bičuka.
Attēls izmantojamām lellītēm.

