
Numura
tema

2019. gada 25. janvāris 
Nr. 1(142)

Papīra teātris kamišibai

Papīra feja. Integrētas rotaļnodarbības konspekts

Bērnu radošums



2 janvāris 2019          

Papīra teātris kamišibai

Laikraksta „Izglītība un 
Kultūra” elektroniskais 
pielikums „Pirmsskolas Izglītība”
Izdevējs: SIA „AB konsultants”
Vienotais reģistrācijas numurs: 
40103361805
Latvijas Republikas UR  
masu informācijas līdzekļa  
reģ. apl. Nr. 000701313
Redakcijas adrese: Dzirnavu iela 21 

Rīgā, LV-1010; tālr.: 67096393; 
e-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv
www.izglitiba-kultura.lv
Redaktore: Daiga Kļanska
Korektore: Zigrīda Purvlīce
Datorgrafiķe: Linda Prātniece
Uz vāka: Rīgas 223. pirmsskolas 
izglītības iestādes audzēknes Milā-
nas radošais darbs „Sniegavīrs”.

Papīra feja
Integrētas rotaļnodarbības 
konspekts

Bērnu radošums

3

7

9

Rīgas 223. pirmsskolas izglītības iestādes audzēknes  
Sonjas radošais darbs „Pilsēta ziemā”.

Rīgas 223. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņa  
Dāvida radošais darbs „Sniegotās egles”.

Rīgas 223. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņa  
Andreja radošais darbs „Ziema”.



3          janvāris 2019

Papīra teātris kamišibai
ILONA TROPA,
logopēde

Kamišibai (kami – ‘papīrs’, šibai – 
‘teātris’) attēlu teātra dzimtene ir Ja-
pāna. Tas radies laikā, kad saldumu 
tirgotāji bērniem piedāvāja iespēju 
ne tikai iegādāties saldumus, bet arī 
par brīvu noskatīties teātra izrādi, 
kurā stāsts bija sadalīts ainās un kat-
rai izveidots zīmējums. Tā zīmējums 
pēc zīmējuma mainījās „ekrānā” un 
stāsts vai pasaka ieguva aizvien jau-
nus interesentus.

2018. gada 7. decembrī Valmieras 
integrētajā bibliotēkā, pulcējot lo-
gopēdus, stāstniekus, bibliotekārus, 
skolotājus, izglītības iestāžu vadītā-
jus, notika projekta „Papīra teātris 
kamišibai jeb Skolēni bērniem un 
stāstnieks pa vidu” atvēršanas svētki. 
Japānā radusies metode tagad dzīvo 
arī pie mums!

Projekta koordinatore Agita 
Lapsa, Vidzemes stāstnieku kopas 
dalībniece, šajā darbā ieguldījusi 
ļoti daudz enerģijas, laika un sirds-
darba.

Projektā tapis jauns metodiskais 
materiāls lasītprasmes un stāstīt-
prasmes attīstībai pirmsskolas un 
sākumskolas vecuma bērniem. To lie-
liski var izmantot arī logopēdi valo-
das un runas korekcijas darbā. Tas ir 
komplekts, kurā ietilpst četru pasaku 
ilustrācijas, kartona skatuvīte un ma-
teriāls ar metodiskajiem ieteikumiem 
komplekta izmantošanā mācību pro-
cesā.

Logopēdi projekta ideju atbalstī-
ja jau 2017. gada pavasarī, un nu bija 
patīkama atkalsatikšanās pēc garāka 
pārtraukuma.

Katra pasaka sadalīta 6–10 ainās. 
Pasaku ilustrācijas un kartona ska-
tuvīti veidojuši Valmieras Dizaina 
un mākslas vidusskolas audzēkņi un 
pedagogi. Ieguldīto darbu atzinīgi 
novērtēja skolas direktore Inese Mēt-
riņa, sakot, ka skolēni ir gandarīti, 
redzot sava darba lietojumu, tā pie-
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vienoto vērtību. Uzreiz gan jāsaka, 
ka izvēlēties ilustrācijas no skolēnu 
sagatavotā klāsta bija ļoti grūti un at-
bildīgi. Katrs darbs bija veidots, iegul-
dot meistarību, izmantojot dažādas 
tehnikas, atšķirīgu stilu un domu iz-
pausmi, ko atzinīgi novērtēja pasaku 
klausītāji skolā. Kā uzvirmoja emo-
cijas, ieraugot pasaku tēlus  – māla 
figūriņas, kuras sarindotas nepiecie-
šamajā sižetā un nofotografētas! Īsts 
meistarstiķis un komandas darbs!

Īsā laika posmā tapa kārbas di-
zains. Jaunieši centās no sirds, jo at-
vēlētais laiks bija neliels. Tas vaina-
gojās ar jaunās mākslinieces Martas 
Ozolas uzvaru – viņas veidotā skatu-
ve jau uzsākusi dzīvi pie klausītājiem.

Arī pasaku izvēlei vajadzēja daudz 
diskusiju, domu, laiku un argumen-
tācijas. Šoreiz uz skatuves iznāk „Me-
dus un mušas”, „Par ozolu, kas izdā-
ļāja zīles” ar divu veidu ilustrācijām 
un „Kastanis”, bet paveiktais lielais 

VISI FOTO:  Ilona Tropa

Ilustrācijas pasakai „Medus un mušas”.

Ilona Tropa, stāstot pasakas skolēniem logopēdijas nodarbībā.
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darbs ļauj domāt, ka varētu būt arī 
turpinājums.

Atvēršanas svētkos logopēdes Ag-
ritas Gruzdiņas muzikālā noformē-
juma vadībā klātesošie ļāvās balss un 
izrunas vingrinājumiem, kas reizēm 
mēdz būt interesanti un jautri pat pie-
augušajiem. Agrita ir viena no kom-
plekta veidotājām. Metodiskajā ma-

teriālā ievietotas pirkstiņrotaļas un 
runas ritma vingrinājumi, kurus var 
izmantot pasaku klausīšanās starp-
laikos. Agrita atzīst, ka pirmsskolas 
vecuma bērniem kamišibai teātris 
patīk, tas viņiem palīdz noturēt uz-
manību, koncentrēties uz stāstījumu. 
Attēli palīdz atcerēties pasaku.

Filozofes un stāstnieces Māras 

Mellēnas uzruna atvēršanas svēt-
ku dalībniekiem bija emocionāla un 
sirsnīga  – tika piesaukta tāda darba 
vērtība, kurā ieguldīta sirds. Dalīb-
nieki varēja izmēģināt elpas vingri-
nājumus Māras vadībā, kopīgi pa-
dziedāt, izjust īpašo svētku noskaņu. 
Metodiskajā materiālā ir M. Mellēnas 
domas un atziņas par stāstiem un to 
stāstīšanu, stāstnieka meistarības no-
zīmi, nenovērtējamo acu kontaktu 
klausītājam ar stāstītāju.

Metodiskajā materiālā iekļauti arī 
logopēdes Ilonas Tropas apkopotie 
logoritmikas vingrinājumi praktiskai 
izmantošanai. Valmieras sākumsko-
las skolēniem kamišibai ļoti patīk: 
kad nodarbībās jautāju – „Ir vēl spēks 
klausīties?”  –, skan viennozīmīgs: 
„Jā!” Skolēni paši ir aktīvi pasaku 
stāstītāji, stāstīšanas prasmi jau labā 
līmenī apguvuši skolā. Papīra teāt-
ris palīdz to pilnveidot un iedrošina 
kautrīgākos stāstītājus.

Ar interesi un gandarījumu klau-
sītāji baudīja Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloras un mākslas in-
stitūta Latviešu folkloras krātuves va-

Ilustrācijas pasakai „Kastanis”.

Atvēršanas svētku dalībnieku kopbilde Valmieras integrētajā bibliotēkā.
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došā pētnieka Gunta Pakalna netra-
dicionālo, dinamisko stāstījumu par 
pasaku ilustrācijām, to izcelšanos, 
attīstību un iespējamo tulkošanu  – 
ne vienmēr uzzīmētais jāsaprot tieši. 
Stāstījums un aktīvā prezentācija vi-
lināja uz domāšanu.

Sandas Salmiņas pirmatskaņo-
jums publikai kamišibai teātrī „Me-
dus un mušas” noturēja klausītāju 
uzmanību un izvilināja emocijas. 
Sanda ir stāstniece un aktīvi pieda-
lās dažādos projektos kopā ar saviem 
skolēniem. Sadarbībā ar tradicionālās 
kultūras iniciatīvu centru „KasTe” 
īstenots projekts bērniem un jaunie-
šiem, izveidojot filmu „Reiz dzīvoja 
Āraišos”.

DAŽI IETEIKUMI 
DARBAM AR TEKSTU 
KAMIŠIBAI TEĀTRĪ

Teksta klausīšanās, lasīšana un at-
stāstīšana attīsta uztveri, domāšanu, 
valodu un runu, stāstītprasmi, veici-
na uzmanības noturību, ļauj kļūt par 
interesantu sarunu biedru un paaug-
stina pašvērtējumu. Tekstā lasītais vai 
dzirdētais paplašina vārdu krājumu.

Darbam ar tekstu jābūt mērķtie-
cīgam, bērna vecumposmam atbils-
tīgam, tikai tad rezultāts apmierinās 
procesā iesaistītos un dos ieguldīju-
mu bērna attīstībā.

Ne vienmēr teksta klausīšanās vai 
lasīšana dod vēlamo rezultātu. Lielā-
ku efektu, salīdzinot ar pasīvu lasīša-
nu, rakstīšanu vai klausīšanos, sniedz 
tie uzdevumi, kurus bērni veic prak-
tiski, iesaistot vairākus analizatorus: 
redzi, dzirdi, tausti. Šādu iespēju no-
drošina kamišibai: praktiski darbo-
ties ar sižeta attēliem, baudīt vizuālu 
pastiprinājumu teksta notikumu gai-
tai, sakārtot notikumu secību, plānot 
un veidot savu tekstu.

Kamišibai izmantošana darbā ar 
tekstu:

 labākais lasītājs vai pieaugušais 
lasa vai stāsta tekstu, pārējie no-
klausās;

 tekstu atkārto vēlreiz, pirms katra 
fragmenta demonstrējot ilustrāci-
ju, kuru ievieto „ekrānā”, tādējādi 
teksts tiek paspilgtināts ar vizuālu 
efektu;

 tekstu var atkārtot vēlreiz, bet jau 

paši bērni ievieto atbilstīgo attēlu 
un veido savu atstāstījumu frag-
mentam.
Iespējamās darba variācijas:

 pēc fragmenta nolasīšanas uzreiz 
jāatrod ilustrācija, kuru ievietot 
„ekrānā”. Tādā veidā soli pa solim 
visi noklausās tekstu un atrod ne-
pieciešamo zīmējumu;

 lasītājs vai stāstnieks, stāstot teks-
tu, pats ievieto atbilstīgo ilustrāci-
ju;

 katrs dalībnieks gatavo ilustrācijas 
savam tekstam, lai to varētu vi-
siem demonstrēt;

 ilustrāciju skaitu var variēt atkarī-
bā no teksta garuma un uzbūves;

 attēliem iespējams izmantot dažā-
das tehnikas atbilstīgi bērnu ve-
cumposmam vai interesēm;

 kamišibai „ekrānu” var izman-
tot literāru darbu, pasaku, dzejas 
vizualizēšanai un arī autordarbu 

radīšanai, zīmējot un stāstot savus 
stāstus, dzejoļus, pasakas;

 kamišibai piemērots dažādiem ve-
cumposmiem: pirmsskolas, skolas 
vecumā, kā arī jauniešiem. Tā var 
kļūt par aizraujošu nodarbi arī 
pieaugušajiem.
Dinamiskās pauzes: stāstījuma 

starplaikā vai noslēgumā, lai izkustē-
tos vai papildinātu dzirdēto un redzē-
to ar kustību rotaļu vai skaitāmpantu.

Kopīga rotaļa, kas nodrošinās iz-
kustēšanos pēc pasakas „Kastanis” 
uzmanīgas klausīšanās, turpina pasa-
kas iesākto tematu par draugiem.

Cisu maiss
Es ar savu cisu maisu dancot gāju,
Es ar savu cisu maisu dancot gāju.
Kam savs draudziņš, tas ar savu 

draudziņu,
Kam nav draudziņa, tas ar cisu 

maisu!

Visi sastājas pa pāriem aplī, bet apļa vidū nostājas viens rotaļnieks ar cisu 
maisu (salmu kūli, slotu, spilvenu). Visi dalībnieki kopā dzied dziesmu.

Es ar savu cisu maisu dancot gāju, Pāri iet pa apli pa dejas ceļu.

Es ar savu cisu maisu dancot gāju. Pāri turpina iet pa apli pa dejas 
ceļu.

Kam savs draudziņš, tas ar savu 
draudziņu,

Pāri griežas labajos elkoņos. Vidū 
esošais dejo ar cisu maisu.

Kam nav draudziņa, tas ar cisu maisu! Pāri griežas kreisajos elkoņos. Vidū 
esošais dejo ar cisu maisu.

Kam savs draudziņš, tas ar savu 
draudziņu,

Pāri griežas labajos elkoņos. Vidū 
esošais dejo ar cisu maisu.

Kam nav draudziņa, tas ar cisu maisu! Pāri griežas kreisajos elkoņos. Vidū 
esošais dejo ar cisu maisu.

Beidzoties pantiņam, vidū esošais nomet cisu maisu un steidzas meklēt sev 
partneri, visi pāri maina savus partnerus. Kas paliek bez pāra, dodas apļa 
vidū dancināt cisu maisu. Pāriem noteikti jāmainās!
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Dindaru, dandaru, ozoliņ(i),
Visi tavi zariņi zīlīšu pilni.
Izgāju lasīt, apmaldījos.
Ai, dieva dēliņi, vedat cauri!

Rotaļnieki iet pa apli: 1., 2. rindu 
dziedot, pa dejas ceļu, 3., 4. rindā – 
pret dejas ceļu. Vadītājs pārvietojas 
apļa vidū.

Ložņā, ložņā, lakstīgala,
Caur zaru zariem, caur pazariem(i),
Caur mana brālīša vara pamatiem!

Rotaļnieki apstājas ar skatu uz 
apļa centru un paceļ sadotās rokas. 
Vadītājs ložņā caur paceltajām 
rokām.

Lec apkārt, tautu dēls (meita),
Līdz tu savu sadabūs’!
Kad tu savu sadabūsi,
Paliec pats (pati) vietiņā!

Vadītājs lec uz vienas kājas apkārt 
dārziņam. Dziesmai beidzoties, 
vadītājs kādam nostājas aiz 
muguras un iestumj viņu savā 
vietā. 
Ja dalībnieku daudz, vadītāji var 
būt vairāki.

Juku, juku, sīki putni, Tin kamoliņu uz priekšu, no sevis 
projām.

Lidu, lidu, vanadziņ. Atdarina spārnu vēzienus, cilājot 
rokas sānos uz augšu, lejā.

Juku, juku, sīki putni, Tin kamoliņu atpakaļ, uz sevi.

Lidu, lidu, vanadziņ. Atdarina spārnu vēzienus, cilājot 
rokas sānos uz augšu, lejā.

Š-š-š, mušiņas, Ātri berzē plaukstas sev priekšā 
vienu pret otru.

Š-š-š, odiņi, Ātri berzē plaukstas sev priekšā 
vienu pret otru.

Trrr, resnie dunduriņ.

„Trrr, resnie”: rīvē vienas rokas 
nadziņus pret otras rokas 
nadziņiem, tā veidojot skaņu trrr.
„Dunduriņ”: piesit kājas 3 reizes uz 
katru zilbi (labā, kreisā, labā).

Pasaka „Medus un mušas” ir pietie-
kami gara, tai nepieciešama koncen-
trēšanās un uzmanības noturība, 
tāpēc izkustēšanās tiek piedāvāta 
pasakas vidū, dziedot tautasdziesmu 
un atdarinot kustības. Tautasdziesma 
par putniem un kukaiņiem.

Juku, juku, sīki putni
Juku, juku, sīki putni,
Lidu, lidu, vanadziņ.
Juku, juku, sīki putni,
Lidu, lidu, vanadziņ.
Š-š-š, mušiņas,
Š-š-š, odiņi,
Trrr, resnie dunduriņ.
Š-š-š, mušiņas,
Š-š-š, odiņi,
Trrr, resnie dunduriņ.

Tā kā dzejolis „Par ozolu, kas iz-
dāļāja zīles” nav garš, tiek piedāvāta 
garāka rotaļa, lai uzturētu dalībnieku 
emocijas un turpinātu iesākto tematu 
par ozolu un tā vērtību. Visi dalībnie-
ki dziesmu dzied kopā.

Dindaru, dandaru, ozoliņ(i)!
Dindaru, dandaru, ozoliņ(i),
Visi tavi zariņi zīlīšu pilni.
Izgāju lasīt, apmaldījos.
Ai, dieva dēliņi, vedat cauri!

Ložņā, ložņā, lakstīgala,
Caur zaru zariem, caur 

pazariem(i),
Caur mana brālīša vara pamatiem!

Lec apkārt, tautu dēls (meita),
Līdz tu savu sadabūs’!
Kad tu savu sadabūsi,
Paliec pats (pati) vietiņā!

Lielāku 
efektu sniedz 

tie uzdevumi, 
kurus bērni 
veic praktiski, 
iesaistot vairākus 
analizatorus: 
redzi, dzirdi, 
tausti.
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