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Dižgailīšu un dižvistiņu dižošanās
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11 Balvu PII „Sienāzītis” audzēkņa Maira 
Anča (5 gadi) aplikācija „Beka”.

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Sienāzītis” vidējās grupas  
bērnu kolektīvais darbs projektā „Zaķu māja”. Skolotāja – Latvijas Universitātes 

5. kursa studente praktikante Ilze Pipcāne.

Balvu PII „Sienāzītis” vidējās grupas bērnu kolektīvais darbs projektā  
„Skudru pūznis”. Skolotāja – Liene Pomere.

Balvu PII „Sienāzītis” audzēknes 
Beātes Dortānes (5 gadi) aplikācija 

„Rudens vīriņš”.
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JANA ZANDOVSKA,
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Gaismiņa” skolotāja

Grupas „Mārītes” bērni ir sešus 
gadus veci. Katras nedēļas beigās 
bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar 
jauno tēmu un tēmas pilnvērtīgai ap-
guvei nepieciešamajiem materiāliem.

 Pozitīvi sadarbojoties ar vecā-
kiem, šīs nedēļas (18.09.–22.09.) 
pirmdienas rītā bērni lepni uz 

grupiņu nesa pašaudzētos dārze-
ņus. Katram bērnam par dārzeni 
bija savs stāsts.

 RĪTA APLIS iesākās ar pulcēša-
nos pie kalendāra, lai noskaidrotu 
datumu, dienu, mēnesi un sasvei-
cinātos. Nedēļas sākumā pārrunā-
jām to, kāpēc izvēlētā tēma ir ak-
tuāla. Izsakot spriedumus, secinā-
jām, ka ir ražas novākšanas laiks, 
tuvojas latviešu gadskārta Miķeļi. 
Aplūkojām pašgatavoto gadskārtu 
kalendāru. Secinājām, ka ražu gan 

pārdod, gan iegādājas tirgū. At-
bilstīgi tēmai no galvas runājam 
dzejoli. Šoreiz izspēlējām Vitauta 
Ļūdēna dzejoli „Kartupeli, kar-
tupeli”: zēni tupēja kā kartupeļi, 
meitenes, sadevušās rokās, atdari-
nāja kartupeļu maisu, un otrādi.

 Katru nedēļu SADARBĪBĀ AR 
LOGOPĒDU tiek izvēlēts vingri-
nājums precīzai skaņu izrunai. 
Vingrinājums patskaņa  o izrunai 
noderēja, aptverot ķirbi, izbrīnā 
izsaucoties un mēģinot to noturēt.

Pozitīvi sadarbojoties ar vecākiem, šīs nedēļas (18.09.–22.09.) pirmdienas rītā bērni lepni uz grupiņu nesa pašaudzētos dārzeņus. 
Katram bērnam par dārzeni bija savs stāsts.

Nedēļas ritms tēmā 
„Dārzeņi”
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 DABASZINĪBĀS dārzeņus ap-
lūkojām, raksturojām, salīdzinā-
jām. Apspriedām, kā tie ir augu-
ši – zemē vai virs zemes. Pētījām 
to iekšpusi: vai ir sēklas. Noskaid-
rojām, kā iegūt sēklas nākamajam 
gadam. Novērojām arī divus kopā 
saaugušus kartupeļus – jumi.

 PASTAIGAS LAIKĀ devāmies 
novākt dobē izaudzētās bietes un 
pupas. Skaitījām, kārtojām pēc 

lieluma. Pētījām sakņu sistēmu. 
Skaitījām pākstis, pupas pākstīs. 
Tās pielikām pie citām pupām, 
kuras ar mērkarotēm bērām da-
žāda lieluma traukos, veidojām 
pupu rakstus, runājot Baibas Bri-
ces runas attīstības vingrināju-
mu „Pupu zupa”.

 ĒDIENS. Gardākas par svaigajām 
bietēm bērniem šķita cepeškrāsnī 
ceptas bietes. Arī vecāki tika pa-

cienāti ar ceptas bietes gabaliņu.
 SOCIĀLAJĀS ZINĪBĀS veido-
jām priekšstatus par sabiedriskās 
dzīves norisēm  – ražas novākša-
nu. Stāstījām pēc attēla, pēc per-
soniskās pieredzes. Apspriedām, 
kādā veidā dārzeņus saglabāt il-
gāk lietojamus uzturā (pagrabā, 
vēsā telpā, marinētā veidā). Šādam 
nolūkam noderēja degustācijai sa-
rūpētās burciņas ar marinētiem 
gurķiem, kabačiem, bietēm. Dalī-
jāmies pieredzē par pareizu dārze-
ņu sagatavošanu lietošanai uzturā. 
Pārrunājām drošības noteikumus 
atbilstīgi situācijai un darbošanās 
veidam  – darbs dārzā, darbs vir-
tuvē.

 VALODĀ vingrinājāmies lietot 
dārzeņu nosaukumus, īpašības 
vārdus, kas apzīmē dārzeņu īpašī-
bas: formu, krāsu, garšu. Vingri-
nājāmies noteikt dārzeņus, sajūtot 
tikai to garšu vai smaržu. Taustot 
zem auduma paslēptos dārzeņus, 
nosaucām dārzeni un to raksturo-
jām. Klausījāmies latviešu tautas 
pasaku „Kartupeļi”. Centāmies 
atstāstīt to tuvu tekstam, veidojot 
gramatiski pareizus teikumus.

 ROKU VINGRINĀJUMOS UN 
RAKSTĪTPRASMĒ burkas silu-
etā iezīmējām marinētus dārze-
ņus. Uz burkas etiķetes rakstījām 
dārzeņu nosaukumu un datumu.

 MATEMĀTIKĀ grupējām dār-
zeņus pēc konkrētām pazīmēm  – 
krāsas, lieluma, formas. Veido-
jām kopas, salīdzinājām dārzeņu 
skaitu kopās. Veidojām vienādas 
kopas no nevienādām – un otrādi. 
Kārtojām augošā, dilstošā secībā. 
Veidojām priekšstatus par svaru, 
svara mērvienībām. Iepazinām 
svarus. Svērām dārzeņus veika-
lā iegādātajos un pašgatavotajos 
svaros. Iepazinām 1  kg atsvaru. 
Likām uz pašgatavotajiem svariem 
vienā spainī 1 kg mērvienību (linu 
maisiņā iesaiņotu 1 kg svaru), otrā 
spainī – 1 kg dārzeņu. Izjūtot 1 kg 
svaru, izteicām pieņēmumus, cik 
varētu svērt pašu izaudzētās bie-
tes. Tās kopā svēra 4,5 kg. Salīdzi-
nājām svaru divos spainīšos. Lai 
abās pusēs būtu vienāds svars, pie-
likām spainītī vai izņēmām no tā 

Pastaigas laikā devāmies novākt dobē izaudzētās bietes un pupas.
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dārzeņus. Izteicām spriedumus un 
secinājām, ka svars var būt lielāks 
neatkarīgi no priekšmetu skaita 
(viens liels kartupelis var svērt tik-
pat, cik vairāki mazāki kartupeļi, 
u. tml.). Bērni brīvajos brīžos pat-
stāvīgi darbojās ar svariem.

 MĀJTURĪBĀ nostiprinājām zi-
nāšanas par veselīgu uzturu. Sek-
mējām prasmi pastāstīt par saviem 
veselīgajiem ieradumiem ģimenē. 
Gatavojām dārzeņu salātus, dār-
zeņu plates: mazgājām, mizojām, 
griezām, ēdām. Mazgājot rokas, 
runājām Baibas Brices roku vin-
grinājumu dzejoli „Mazgāša-
nās”. Bērniem pusdienās visgaršī-
gākie šķita pašu gatavotie salāti.

 ZĪMĒŠANĀ attēlojām dārzeņus 
ar vaska krītiņiem uz tumša fona – 
„Dārzeņi pagrabā”. Bērni patstāvī-
gi pētīja izvēlētos dārzeņus, pie-
vēršot uzmanību raksturīgākajām 
pazīmēm, krāsu niansēm.

 KONSTRUĒŠANĀ no papīra pēc 
parauga konstruējām kastīti dār-
zeņu uzglabāšanai.

 Nedēļas laikā novērojām, ka daži 
dārzeņi ir sākuši bojāties. EKSPE-
RIMENTAM atstājām gurķi. Vē-
rojām, kāds tas kļūst. Pamanījām 
uz gurķa pelējumu. Apskatījām to 
ar palielināmo stiklu. Secinājām, 
ka visus dārzeņus ilgstoši uzglabāt 
nav iespējams: tie sadalās, pūst. 
Eksperimentējām ar sagrieztu 
kartupeli: vērojām, kā mainās tā 

Bietes skaitījām, kārtojām pēc lieluma.
Gardākas par svaigajām bietēm bērniem šķita cepeškrāsnī 
ceptas bietes. Arī vecāki tika pacienāti ar ceptas bietes gabaliņu.

Apspriedām, kādā veidā dārzeņus saglabāt ilgāk lietojamus uzturā (pagrabā, vēsā 
telpā, marinētā veidā). Šādam nolūkam noderēja degustācijai sarūpētās burciņas ar 
marinētiem gurķiem, kabačiem, bietēm.

krāsa, saskaroties ar gaisu.
 APLICĒŠANĀ aplicējām dārze-
ņus pēc izvēles. Bērni savu darbu 
raksturoja: stāstīja, kas darbā at-
tēlots – raža vēl dārzā zemē; tikko 
novākta; salikta pagraba plauktos; 
dārzeņi jau ir sagatavoti ziemai 
burkās.

 VEIDOŠANĀ no plastilīna gata-
vojām grozu ar dārzeņiem. Bērni 

stāstīja, kas grozā ir salikts. Veido-
jumi izdevās rūpīgi un smalki, jo 
pirms veidošanas izpildām pirkstu 
vingrinājumus.

 SPORTA AKTIVITĀTĒS UN 
RĪTA VINGROŠANĀ „novācām 
ķirbju ražu”: veicām vingrojumus 
un stafetes ar pildbumbām.

 NEDĒĻAS PIEDZĪVOJUMS  – 
kartupeļu talka Jelgavas novada 
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Salīdzinājām svaru divos spainīšos. Lai abās pusēs būtu vienāds 
svars, pielikām spainītī vai izņēmām no tā dārzeņus.

Gatavojām dārzeņu salātus, dārzeņu plates: mazgājām, 
mizojām, griezām, ēdām.

Zīmēšanā attēlojām dārzeņus ar vaska krītiņiem uz tumša 
fona – „Dārzeņi pagrabā”.

Kartupeļus vācot, meklējām lielāko, mazāko kartupeli, 
skaitījām, cik lielus, cik mazus kartupeļus tajā pašā spainī var 
ielikt, kāpēc.

NODARBĪBAS
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Šķibes pagasta zemnieku saim-
niecībā. Savācām četrus maisus 
kartupeļu. Kartupeļus vācot, mek-
lējām lielāko, mazāko kartupeli, 
skaitījām, cik lielus, cik mazus 
kartupeļus tajā pašā spainī var ie-
likt, kāpēc. Atradām arī jumīšus. 
Nedaudz mālainās augsnes paņē-
mām līdzi dabas stūrīša papildinā-
šanai. Par paveikto darbu saimnie-
ki bija pateicīgi, izrādīja kartupeļu 
stādīšanas un novākšanas tehni-
ku, pastāstīja par tās darbošanās 
principiem. Redzējām milzīgu 
kartupeļu kaudzi, kura vēl bija jā-
šķiro. Mājupceļā autobusā bērni ar 
prieku runāja iemācīto dzejoli par 
kartupeļiem. Mājās pārvedām 
spainītī salasītos kartupeļus, sajūs-
mu un lepnumu par paveikto.

 Un noslēgumā – Jelgavas TIRGUS 
APMEKLĒJUMS, patstāvīgi izvē-
loties un pērkot dārzeņus!

Lūk, cik ražena bijusi mūsu nedēļa 
„Mārītēs”!

Viss, ko kopā izdevās paveikt, no-
tika, pateicoties zinātkāro bērnu dar-
bošanās priekam, vecāku atsaucībai 
un mūsu, skolotāju Janas Zandovskas, 
Ludmilas Tamas un auklītes Intas 
Sergējevas, pozitīvajai sadarbībai un 
vēlmei darboties.

Redzējām milzīgu kartupeļu kaudzi, kura vēl bija jāšķiro.

Par paveikto darbu saimnieki bija 
pateicīgi, izrādīja kartupeļu stādīšanas 
un novākšanas tehniku, pastāstīja par 
tās darbošanās principiem.

Un noslēgumā – Jelgavas tirgus apmeklējums, patstāvīgi izvēloties un pērkot dārzeņus!

NODARBĪBAS
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Zīļuks
Teātra nedēļas ludziņas iestudējums 

pēc Margaritas Stārastes „Zīļuka” motīviem

IRĪNA JEDIGAREVA,
AĻONA SIĻIVANOVA,
pirmsskolas izglītības skolotājas,

LUDMILA TIHOMIROVA,
mūzikas skolotāja Daugavpils pilsētas 
26. pirmsskolas izglītības iestādes „Zī-
ļuks” vidējā grupā „Varavīksne”

Lomās:  Zīļuks – skolotāja Aļona,
 meitene Maija  – skolotāja 

Irīna,
 Mēnestiņš – skolotāja Aija,
 kukaiņi, zirneklītis, tārpiņi, 

vabole, puķes, vardes, bites, 
skudras – bērni.

Zāle noformēta kā mežs  – koki, 
skudru pūznis, zirnekļa tīkls, dīķis; 
kādā stūrī – bišu strops, citā – pļava. 
Zem liela ozola sēž meitenīte Maija. 
Viņa no zīlēm veido dažādus zvēriņus.

Maija: Lūk, sanāca kaķēns, lūk, 
zaķēns, lūk, sunītis, sivēntiņš, vāve-
rīte! Taču vislabāk sanāca cilvēciņš 
(pieceļas Zīļuks). Galvā viņam ir apa-
ļa cepurīte. Kā gan man nosaukt šo 
cilvēciņu? Nosaukšu to par Zīļuku!

Sanāca man Zīļuks
Apaļš un smuks,
Ar ozola cepurīti
Skaistu un jaunu.
Zīļuks: Man ir cepurīte un kāji-

ņas. Iešu paskatīties, kas notiek man 
apkārt (iet).

Maija: Pēkšņi Zīļuks ierauga, ka 
pāri ceļam karājas zirnekļa tīkls. Tajā 
sēž zirneklis.

Zīļuks: Hei, zirnekli! Noņem savu 
tīklu!

Zirneklis: Sargā savas kājiņas,
Apej manu tīkliņu!
Maija: Negribēja Zīļuks apiet zir-

nekļa tīklu. Nolēma viņš paspēlēties 
ar Zirnekli.

 Spēle „ZIRNEKLĪTIS”: bērni 
stāv izklaidus, zirneklis staigā 
un sagrupē bērnus pa grupi-
ņām, tad katrai grupiņai uzliek 
virsū tīklu.

Kādā brīdī nemanot Zīļuks dīķī ie-
liek savu cepurīti.

Maija: Kamēr Zīļuks spēlējās ar 
zirnekli, viņš nepamanīja, kā pazau-
dēja savu cepurīti.

Zīļuks: Vai! Kur ir mana cepurīte? 
Tā pazuda! Ko man tagad darīt?

Maija: Un aizgāja Zīļuks bēdīgs 
tālāk.

Zīļuks iet.
Maija: Piegāja Zīļuks pie strauti-

ņa. Bet tur rāpo tārpiņi.
Zīļuks: Kādi mīļi tārpiņi!

 Dziesma „PAR TĀRPI-
ŅIEM” (pašsacerēta).

Zīļuks: Mīļie tārpiņi, vai jūs nere-
dzējāt manu cepurīti?

1. tārpiņš: Es neredzēju cepurīti,
Jo cepurītes nenēsāju.
2. tārpiņš: Ārā jau ir pavasaris,
Nevajag man cepurīti!
3. tārpiņš: Pavasarī visiem jāstrā-

dā,
Nevis cepures jāmeklē!
Maija: Paskatījās Zīļuks visap-

Spēle „Zirneklītis”: bērni stāv izklaidus, zirneklis staigā un sagrupē bērnus pa 
grupiņām, tad katrai grupiņai uzliek virsū tīklu.
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kārt: redz, ka visi kukainīši jau ir 
pamodušies un dara savus darbiņus. 
Pielidoja pie Zīļuka vabolīte (vabolīte 
izlido ar slotu), iedeva Zīļukam slotu 
un teica…

Vabole: Paņem slotu tu, mans 
draugs,

Un saslauki pilnīgi visu.
Es uzturu kārtību apkārtnē,
Tāds darbiņš man patīk ļoti.
Maija: Paņēma Zīļuks slotu un 

ķērās klāt darbam.
Zīļuks ar slotu slauka pagalmu.
Zīļuks: Vai, kā es noguru! Bet 

šķirties no slotas es negribu. Pasauk-
šu visus. Jāstrādā ir, bet jāprot arī at-
pūsties.

 Rotaļa „ES AR SLOTU DAN-
COT GĀJU”.

Zīļuks: Es gan paspēlējos, gan 
visu sakārtoju. Visapkārt ir tīrs – viss 
zied, vienīgi es esmu neglīts – bez ce-
purītes. Ko gan man likt galvā?

Maija: Skatās Zīļuks – blakus pļa-
viņai aug krūms, kurā ir izplaukušas 
skaistas rozā rozītes.

 „PUĶU DEJA”: mūzika un de-
jas soļi pēc skolotājas izvēles.

Magone: Paņem mūsu ziedlapi-
ņas,

Tās tevi izdaiļos.
Un pie draugiem steidzies žigli,
Lai viņi tevi iepriecina.
Maija: Apģērba Zīļuks ziedlapiņu 

cepurīti un gāja tālāk.
Zīļuks iet.
Maija: Pēkšņi sākās stiprs pavasa-

ra lietus.

 Deja „LIETUTIŅŠ”: mūzikas 
pavadījums un deju soļi pēc 
pedagoga izvēles.

Maija: Nomazgājās Zīļuks zem 
lietutiņa. Paskatījās uz vienu pusi, uz 
otru pusi – visapkārt lēkāja vardes.

Zīļuks: Vardītes priecājas par pa-
vasari!

Varde (nes Zīļuka cepuri kā bļodi-
ņu): 

Zīļuk, padzeries ūdentiņu,
Tas dos spēku un veldzēs slāpes!
Un visiem kukainīšiem garšo tas.

Maija: Skatās Zīļuks – tā nav bļo-
diņa, ko atnesa vardes, tā ir viņa ce-
pure.

Zīļuks: Tā ir mana cepure.
Jūs to beidzot man atradāt!
Maija: Vardes bija priecīgas, ka ir 

palīdzējušas atrast Zīļuka cepurīti, 
un nolēma kopā ar visiem padejot.

Deja „Lietutiņš”: mūzikas pavadījums un deju soļi pēc pedagoga izvēles.

Deja „Šīs mazās, jaukās vardītes ir ļoti priecīgas”.

 Deja „ŠĪS MAZĀS, JAUKĀS 
VARDĪTES IR ĻOTI PRIECĪ-
GAS”.

Maija: Kamēr visi dejoja, atlidoja 
mazas bitītes (izlido bitītes). Tās arī 
gribēja iepriecināt Zīļuku.

1. bitīte: Mēs ar tevi draugi būsim,
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Deja „Bitītes”: mūzika un dejas soļi pēc pedagoga izvēles. Skudriņas ir apņēmības pilnas Zīļukam uzbūvēt mājiņu.

Mēnestiņš vaicā Zīļukam, kādēļ viņš tāds bēdīgs.
Zīļuks saprata, ka vislabāk viņam patika dzīvot zem sava ozola 
kopā ar saviem draugiem zīļukiem.

Un sniegsim saldu medutiņu (ie-
dod medus podiņu).

2. bitīte: Vēlāk pagaršosi to,
Bet tagad aicinām uz deju.

 Deja „BITĪTES”: mūzika un 
dejas soļi pēc pedagoga izvēles.

Maija: Pļaviņā starp ciemiņiem 
bija skudriņas. Tās arī pamostas pa-
vasarī un sāk celt savus pūznīšus. 
Gribēja skudriņas sadraudzēties ar 
Zīļuku.

1. skudriņa: Mēs tev celsim māji-
ņu,

Lai tev ērti dzīvot būtu.
2. skudriņa: Atnesīsim zariņus,
Salmiņus un kociņus.
3.  skudriņa: Palīdzēs tev mani 

draugi,
Un es arī būvēšu.
Zīļuks: Kā gan es dzīvošu tādā 

mājiņā? Nu  – redzēsim! (Apsēžas uz 

celma.)
Skudriņas iet un nes zariņus un 

kociņus apkārt Zīļukam, būvēdamas 
māju.

Maija: Savāca Zīļuks visus zari-
ņus, salmiņus, kociņus…

Zīļuks (saliek visu savākto kaudzī-
tē): Vai, ak nē, netīk man tāda mājiņa! 
Man bija cita. Kur lai es to tagad atro-
du, cik tāls ir ceļš uz mājām?

Maija: Un aizgāja Zīļuks bēdīgs 
tālāk. Satumsa… debesīs parādījās 
mēness.

Mēnestiņš: Zīļuk, ko tu tāds bē-
dīgs, kas noticis?

Zīļuks: Kamēr es iepazinu apkārt-
ni, jaunus draugus un atradu savu ce-
purīti, pazaudēju ceļu uz mājām.

Mēnestiņš (griežas pie visiem): 
Pastāstiet lūdzu Zīļukam, kāda kat-
ram ir māja!

Bērni: Zirneklis mīt tīklā, skud-
ras  – skudru pūznī, vardes  – dzidrā 

dīķī, bites – bišu stropā, puķes – ziedu 
pļavā, vabolīte – zemē.

Mēnestiņš: Neuztraucies, Zīļuk, 
apsēdies un atpūties! Bet no rīta, ap-
solu, notiks brīnums.

Zīļuks apsēžas uz bluķīša.
Zīļuks: Paldies, Mēnestiņ!
Mēnestiņš: Ņem par labu! Arla-

bunakti! (Mēnestiņš aiziet.)

 Dziesma „LABRĪT, SAULĪ-
TE”.

Maija: Zīļuks saprata, ka vislabāk 
viņam patika dzīvot zem sava ozola 
kopā ar saviem draugiem zīļukiem.

Zīļuks (apsēžas zem ozola, kas tiek 
rādīts uz ekrāna): Esmu mājās! Man 
tāds prieks! Lūk, zaros mani draugi 
zīļuki mani sveicina!

Maija: Lūk, tādi neparasti piedzī-
vojumi notika ar Zīļuku mūsu pasakā.



11oktobris 2017

SVĒTKI

 Latviešu tautasdziesma un rotaļa „Satiku gailīti agrā rītā”. 

Savas skaistās maskas rāda katras grupas gaiļi un vistas.

VILIJA DOMUĻEVA,
Aglonas novada pirmsskolas izglītības 
iestādes skolotāja

Pasākuma mērķi:
 iepazīt latviešu tautas tradīcijas un 
radīt interesi par tām;

 audzināt lepnuma jūtas par savu 
tautu;

 ievērot saskarsmes kultūru, atro-
doties lielā bērnu pulkā.

Saimniece (ienāk): Labdien! Mār-
tiņi ir svētku diena, kas iezīmē ru-
dens beigas un ziemas sākumu. Tie 
ir seni mūsu tautas svētki ar bagātām 
tradīcijām. Svinēsim tos arī mēs! Visi 
esam sapulcējušies, nu tik ir jāgaida 
mārtiņgaili kopā ar viņu daiļajām 
vistiņām.

Grupas „Rūķīši” bērni (ienāk):
Dipad, dapad, Mārtiņdiena,
Ar tām skaistām gaiļa kājām.
Grupas „Bitītes” bērni (ienāk, 

rībinādami bungas): Dipad, dapad, 
Mārtiņdiena,

Ar tām slaidām vistas kājām.

 Latviešu tautasdziesma „Mār-
tiņš brauca ziemas ceļu”.

Saimniece: Šodien mūsu svētki 
būs mazliet neparastāki, jo es jūs ai-
cināšu dižoties ar kaut ko labu. Ar ko 
dižojas gaiļi un vistas? Nu, protams, 
ar skaistumu! Tāpēc vispirms mums 
būs skaistumkonkurss.

Tiek ievēlēta žūrija (vadītāja, vecāku 
pārstāvis, metodiķe u. c.). Savas skaistās 
maskas rāda katras grupas gaiļi un vis-
tas (var būt vairāki). Žūrija katrā grupā 
nosaka skaistāko gailīti un vistiņu.

Dižgailīšu un 
dižvistiņu dižošanās

Mārtiņdienas svinības
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 Dziesma „Mārtiņš nāk!” 
(J.  Erdmaņa mūzika, latviešu 
tautasdziesmu teksts).

Saimniece: Katrs gailis ir ļoti 
gudrs, jo viņš zina, kad modināt ļau-
dis. Arī vistas ir gudras – viņas zina, 
ka jādēj olas un jāperē cālīši. Otrais 
konkurss būs veltīts gudrībai, tāpēc 
visi gailīši un vistiņas skandēs tau-
tasdziesmas.

Gaidot svētkus, bērni darināja Mārtiņa gailīšus 
dažādās tehnikās.

 Latviešu tautasdziesma un ro-
taļa „Satiku gailīti agrā rītā”.

Saimniece: Visiem gaiļiem un vis-
tām ir jābūt atjautīgiem un uzmanī-
giem, tāpēc trešais būs atjautības kon-
kurss. Katrai grupai ir jāapnes ola turē-
tājā apkārt dotajai norādei un jāatdod 
nākamajam. Un tagad – pats galvenais 
konkurss: uzzināsim, kas būs šāgada 
dižgailītis un dižvistiņa. Sētā nevar sa-

dzīvot daudz gaiļu, tāpēc rīkosim gaiļu 
cīņas. Stiprākais būs tas gailis, kurš vis-
ilgāk noturēsies, lecot uz vienas kājas, 
savukārt par dižvistiņu kļūs tā, kura 
pratīs visskaļāk kladzināt.

Žūrija pasniedz apbalvojumus.
Saimniece cienā visus ar pīrāgiem.

 Rotaļa „Kur tu teci, gailīti” 
un citas jautras rotaļas un mīk-
lu minēšana.


