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Brīnumziedi, uz kuru ziedlapiņām attēlots viss, 
kas ir nepieciešams, lai no sēkliņas izaugtu skaists augs.

No plastilīna veidotās arbūza šķēles.

Saulespuķes ir darinātas, izmantojot papīra sloksnīšu 
vēršanas tehniku.

Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas 
izglītības iestādes (PII) bērnu darbi
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Lielās idejas 
„Sēklas” īstenošana PII

KRISTĪNE VOLODKO-MITINA,
Daugavpils pilsētas 32. PII  
vadītājas vietniece

Sēklas! Interesanti, kas tās ir? Kur 
tās slēpjas? Kāpēc tās ir nepiecieša-
mas? Kāda ir to nozīme cilvēku dzī-
vē? Vai vienmēr visas sēklas vienādi 
ātri augs?

Šos un daudzus citus jautājumus 
laika posmā no 26.  februāra līdz 
9.  martam mēģināja noskaidrot visi 
mūsu pirmsskolas izglītības iestā-
des  (PII) bērni sadarbībā ar grupu 
skolotājiem. Šī tēma ir ļoti aktuāla, 
ja ievērojam to, ka lieliem soļiem tu-
vojas pavasaris un reizē ar to arī visi 
lielie pavasara darbi.

Šāda veida rotaļdarbība iestādē 
tika īstenota pirmo reizi, lai noskaid-
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rotu paši un rosinātu bērnos un ve-
cākos interesi par kompetenču pieeju 
mācību satura apguvē. Pirms iestādē 
iesākām lielās idejas „Sēklas” reali-
zāciju, mēģinājām visi kopā formulēt 
sasniedzamo rezultātu, uz kuru virzī-
simies darba gaitā.

Izdzirdot, ka mācību process tiks 

Šajā laika posmā, cieši sadarbojoties 
pedagogiem un bērniem, tapa jauni 
didaktiskie materiāli, uzskates lī-
dzekļi un izzinošas grāmatiņas, kas 
tika prezentētas arī bērnu vecākiem.

Apkopojot darba rezultātus, sko-
lotāji atzina, ka sākumā bija grūti pat 
iedomāties, kā citādi var plānot savu 
darbu, taču, tikai nedaudz papūlo-
ties un strādājot radoši, spēja sasniegt 
fantastiskus rezultātus. Lielu ganda-
rījumu radīja tas, ka ne tikai bērni 
uzzināja, iemācījās ko jaunu vai ap-
stiprināja kādus savus spriedumus, 
bet arī mēs, pieaugušie.

Nebaidīsimies atgriezties bērnībā, 
jo, redzot aktīvi darbojamies pieau-
gušos, arī bērnā radīsies dabīgā vēlme 
darboties, izzināt, mācīties.

Redzot aktīvi 
darbojamies 

pieaugušos, arī bērnā 
radīsies dabīgā vēlme 
darboties, izzināt, 
mācīties.

nedaudz virzīts jaunā gultnē, bērni ar 
lielu interesi un aizrautību iesaistījās 
sagatavošanās procesā un no mājām 
nesa daudzveidīgas garšaugu, pākš-
augu, dārzeņu, puķu un citas sēklas.

Divu nedēļu laikā bērni gan peda-
gogu vadībā, gan arī patstāvīgi mēģi-
nāja noskaidrot, kas sēklai ir nepie-
ciešams, lai tā augtu; centās iemācī-
ties pazīt un nosaukt augu sēklas; paši 
stādīja un sēja, rušināja un mitrināja 
augsni; zīmēja augu attīstības stadi-
jas, vēroja, pētīja, mērīja un eksperi-
mentēja; veica ierakstus novērojumu 
lapās un grāmatiņās, kā arī izmantoja 
sēklas savu radošo darbu izveidē.

Savukārt skolotāji centās tikai vir-
zīt bērnu darbību, piedāvājot daudz-
veidīgus materiālus un darba formas. 
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SĒKLAS
SVETLANA VECELE, 
ANITA BERNATOVIČA,
Daugavpils pilsētas 32. PII skolotājas

Temats: „Cik daudzveidīgas sēk-
las mēdz būt!”

Lielā ideja: sēklas.
Ziņa bērnam: pākšaugu sēklu 

daudzveidība.
Bērnu vecums: 4–6 gadi.
Tematam paredzētais laiks: 

01.03.2018.

RĪTA APLIS
Sasveicināšanās
Labrīt, labrīt (pamājam pa labi, pa 

kreisi),
To sakām mēs visi tūlīt (plaukšķi-

nām)!
Labrīt, labrīt (pamājam pa labi, pa 

kreisi),
Lai gaisma jums sirsniņā krīt (pie-

liekam plaukstas pie sirds)!
Labrīt, labrīt (pamājam pa labi, pa 

kreisi),
To nedrīkstam aizmirst nekad 

(noraidoši grozām rādītājpirkstu)!

Labrīt, labrīt (pamājam pa labi, pa 
kreisi)

Lai pār pasauli skan (plaukšķi-
nām)!

(J. Bērziņa)

DARBĪBAS JOMU CENTROS
Rotaļdarbība tiek veikta nedēļas 

vidū kā zināšanu pilnveidošana, jē-
dziena „pākšaugi” ieviešana un lieto-
šana, kā arī improvizētā sakņu dārza 
stādīšana. Darbībā piedalās bērni, 
grupas skolotājas un skolotāja palīgs.

VALODU JOMAS CENTRS
Izmantojamie materiāli: rokas 

lelle  – pelēns Piks, grozs ar pupām, 
pupiņām, zirņiem, plastmasas trau-
ciņi šķirošanai, pākšaugu attēli, brī-
nummaisiņš.

 Bērni tiek aicināti valodas jomas 
centrā, kur visi kopā meklē risi-
nājumu problēmsituācijai: „Pelēns 
Piks vēlējās palīdzēt skolotājai sa-
šķirot sēklas. Pelēns bija neuzma-
nīgs, tāpēc nejauši sajauca visas 
sēklas un izbēra tās vienā grozā. 

CAURVIJU PRASMES

 Domāšana un radošums: no-
sauc, raksturo, sašķiro un ap-
kopo pākšaugu sēklas – zirņus, 
pupas, pupiņas.

 Sadarbība un izpalīdzība: dar-
bojas apakšgrupās, palīdz viens 
otram kopīgā mērķa sasniegša-
nā.

 Pašvadība un paškontrole: 
plāno savu darbu, sadala uzde-
vumus.

JOMU PRASMES

 Valodu: pauž domas, viedokļus, 
skaidrojumus par sēklām, atrod 
iespējamos risinājumus atbilstīgi 
izvirzītajai problēmsituācijai.

 Dabaszinātņu: novēro pākšaugu 
sēklas, nosauc to raksturīgākās 
pazīmes, nosauc sēklu un augu 
augšanas faktorus, kā arī nepie-
ciešamo inventāru stādīšanai 
telpā. Stāda pākšaugu sēklas.

 Kultūras izpratnes un paš-
izpausmes mākslā: atklāj un 
pilnveido savus radošos talantus, 
zināšanas, prasmes un tehnikas 
mākslas veidā (aplikācija), dari-
na „Pākšaugu rakstus”, izliekot 
latviskus rakstus no pākšaugu 
sēklām.

VĒRTĪBAS

 Paredz savas izvēles un rīcības 
sekas.

 Saudzīgi izturas pret savu un 
citu veikto darbu.

 Centīgi stāda pākšaugus un 
kopj stādus.

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
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Ko jūs ieteiktu pelēnam Pikam? 
Kā mēs varam atrisināt radušos si-
tuāciju? Kādas sēklas jūs saskatījāt 
grozā? Kā mēs varam nosaukt šo 
sēklu augus vienā vārdā?”

 Bērni noskaidro, kas ir pākšaugi. 
Bērni ņem sēklas, aptausta un ap-
skata; noskaidro, kā var sašķirot 
sēklas (raksturo sēklas pēc krāsas, 
formas, izmēra, taustes utt.).

 Tālāk bērni tiek sadalīti izlozes 
veidā: bērni izvelk no brīnum-
maisiņa vienu no sēklām – pupu, 
pupiņu vai zirni, veido trīs apakš-
grupas un atrod atbilstīgu centru 

tālākajai darbībai – divos dabaszi-
nātņu jomas centros un kultūras 
izpratnes un pašizpausmes māk slā 
jomas centrā. Katra apakšgrupa 
saņem padomus, kā pildīt uzdevu-
mus. Pēc uzdevumu izpildes bērni 
maina centrus.

DABASZINĀTŅU 
JOMAS CENTRS

 Zirņi
Izmantojamie materiāli: krā-

sains plastmasas trauks ar melnzemi, 
lejkanna ar ūdeni, trauki ar pupām, 
pupiņām un zirņiem, plāksnītes ar 
uzrakstu – kociņi, uz kuriem ir bērnu 
pazīšanas zīmes.

 Bērnu priekšā ir nolikts inven-
tārs, kurš ir nepieciešams stā-
dīšanai. Noskaidro, ko dara ar 
katru no piedāvātajiem rīkiem 
un kas notiek tad, ja tā pietrūkst. 
Pēc pārrunām bērni stāda pupas, 
pupiņas, zirņus pēc izvēles un 
aplaista tos. Uzliek savu kociņu 

ar pazīšanas zīmi (bērna vārds, 
marķējums).

 Nobeigumā bērni nosauc sēklu un 
stādu augšanu ietekmējošos fakto-
rus (gaiss, siltums, ūdens, augsne, 
gaisma, rūpes) un atrod atbilstīgu 
attēlu, kā arī secina, vai stādot tika 
ievēroti visi seši faktori.
Piezīme. Nākamo dienu rītos bēr-

ni aplaista iestādīto, vēro, mēra, pēta 
un novērojumu kalendārā atzīmē stā-
du augšanas procesu.

DINAMISKĀ PAUZE 
STARP CENTRU MAIŅU

 „Pupas”
Viena pupa, otra pupa,
Cita resna, cita strupa (uz grīdas 

izber pupiņas, bērni tupot ritmiski pa 
vienai liek saujā un skandē tekstu),

Viena pupa, otra pupa,
Kopā iznāk pupu zupa (ar rādītāj-

pirkstu maisa saujā pupas, tad ieber 
tās traukā; darbības atkārto vairākas 
reizes, kamēr pupas ir salasītas).

Nākamo dienu 
rītos bērni aplaista 

iestādīto, vēro, mēra, 
pēta un novērojumu 
kalendārā atzīmē stādu 
augšanas procesu.
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Pupas
Izmantojamie materiāli: grozs 

ar pupām, pupiņām, zirņiem, plast-
masas trauciņi šķirošanai, pākšaugu 
attēli.

 Bērni savstarpēji sadala pienāku-
mus pākšaugu šķirošanai:

 cūku pupas,

 pelēkie zirņi,
 zaļie zirņi,
 raibās pupiņas,
 baltās pupiņas.

 Sašķirojot un saliekot sēklas trau-
ciņos, bērni pārbauda paveikto 
darbu  – sameklē atbilstīgu sēklas 
attēlu un nosauc šīs sēklas rakstu-

rīgāko pazīmi (piem., raibā pupa ir 
violetā krāsā, tai ir plankumi; utt.).

 Secina, ka sēklas ir dažādas. Izsa-
ka savu viedokli, pamatojot atbil-
di uz šādiem jautājumiem: vai šis 
darbs bija viegls vai grūts; vai ir 
viegli strādāt ar smalkām lietām; 
vai visas sēklas ir vienādas?

KULTŪRAS IZPRATNES 
UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
JOMAS CENTRS

 Pākšaugu raksti
Izmantojamie materiāli: PVA līme, 

līmes ota, trauciņš līmei, lupatiņas lī-
mes nosusināšanai, paliktnis, dažādu 
krāsu kartons, zirņi, pupas, pupiņas.

Skolotāja piedāvā bērniem dažā-
dus latviskus rakstus, kurus bērni iz-
vēlas tālākai radošai darbībai.

 Bērni pēc izvēles (pupas, pupiņas, 
zirņi) izkārto un pielīmē pākšau-
gu sēklas uz kartona, veidojot lat-
viskus rakstus.

 Noslēgumā bērni izvieto savus 
darbus kopīgai apskatei. Katrs 
bērns pauž savu viedokli (kas pa-
tīk; kas izdevies vislabāk; kāpēc 
patīk tieši šis darbiņš?) par kādu 
no apskatāmajiem darbiem (savu 
vai grupas biedra).
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PROJEKTS

NATĀLIJA BERLIZOVA, 
INĀRA AŅISIMOVA,
Daugavpils pilsētas 32. PII  
bilingvālās grupas skolotājas

Lielā ideja: sēklas.
Tēma: „Cik daudzveidīgas sēklas 

mēdz būt!”
Ziņa bērniem: sēklu daudzveidī-

ba, augu augšanas nosacījumi, puķ-
kopja profesija.

Projektam paredzētais laiks: di-
vas nedēļas.

Tematam paredzētais laiks: 
26.02.2018. (visas dienas garumā).

Bērnu vecums: 5–7 gadi.

RĪTA APLIS
Sasveicināšanās
Agrā rītā bērnudārzs visus bērnus 

gaida (visi soļo uz vietas),
Skolotājas priecīgas jau no rīta 

smaida (visi smaida).
Gaida bērnus mantiņas (ar rokām 

vērš pa labi, vērš pa kreisi):
Mašīnas un grāmatas, zīmuļi un 

lapiņas (norāda uz iepriekš nosaukta-
jiem priekšmetiem).

Un pat puķes podiņos – visi bēr-
nus gaida (demonstrē puķes podiņos 
un sasit plaukstas).

(V. Kazanova)

Ievads tēmā
Mēs šodien runāsim par ļoti in-

teresantu valsti, kurā dzīvo lielas un 
mazas, tumšas un gaišas, ēdamas un 
neēdamas, gludas un grumbuļainas – 
kā jūs domājat: kas? – SĒKLAS.

DABASZINĀTŅU JOMAS 
CENTRS

1.  Dienas sākumā bērni noskaid-
ro, kas ir sēkla.

 Izpēta sēklu daudzveidību; salī-
dzina sēklas. Noskaidro, vai visas 
sēklas ir vienādas, ar ko tās atšķi-
ras, no kurienes rodas sēkla. Šim 
nolūkam izmanto SĒKLU GRĀ-
MATU un bērnu atnestas sēklas.

 SĒKLU GRĀMATAS pēdējā la-
paspusē ir piestiprināta aploksne. 
Aploksnē ir četru krāsu lapiņas. 
Katrs bērns izvēlas vienu lapiņu. 
Tādā veidā bērni tiek sadalīti čet-
rās apakšgrupās.

 Knaģīšu spēle „Sēklas”
Spēli spēlē četrās apakšgrupās. 

Katrai grupai ir savs spēles komplekts: 
zaļumi, pākšaugi, sēklaugi, puķes.

Spēles noteikumi: katrai sēklu 
grupai sameklēt atbilstīgu attēlu un 
nosaukumu.

Sēklu daudzveidība

CAURVIJU PRASMES

 Domāšana un radošums: vēro, 
nosauc, salīdzina, sašķiro un 
apkopo, pēta sēklas. Aktīvi dar-
bojas un atbild uz jautājumiem.

 Sadarbība un izpalīdzība: dar-
bojas apakšgrupās, palīdz viens 
otram kopīgā mērķa sasniegša-
nā. Palīdz citam un pieņem cita 
palīdzību.

 Pašvadība un paškontrole: plā-
no savu darbu, sadala uzdevu-
mus.

JOMU PRASMES

 Dabaszinātņu:
 iepazīst sēklu daudzveidību;
 iepazīst puķkopja profesiju;
 veido priekšstatu par augu augša-
nas nosacījumiem;

 veic eksperimentālo un praktisko 
darbību.

 Kultūras izpratnes un pašiz-
pausmes mākslā: izvēlas un ra-
doši izmanto dažādus materiālus, 
veidojot brīnumkoku.

 Valodu: klausās, atbild uz jautā-
jumiem, atstāsta, attīsta fantāziju 
un iztēli, pastāsta par paša izdo-
māto.

VĒRTĪBAS

 Izdara secinājumus un spriedu-
mus patstāvīgi.

 Saudzīgi izturas pret savu un 
citu veikto darbu.

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
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Bērni secina, ka sēklas ir ļoti atšķi-
rīgas.

2. Skolotāja: Vakar es satikos ar ļoti 
interesantas profesijas pārstāvi. Viņš 
mīl puķes, viņam patīk tās kopt, ap-
laistīt un rūpēties par tām. Vai jūs zi-
nāt, ar kādu profesijas pārstāvi es tikos? 
(Bērni izsaka savus spriedumus.) Tas ir 
PUĶKOPIS! Profesijas nosaukums cē-
lies no vārdiem „puķe” un „kopt”. Ko 
dara puķkopis? (Bērnu atbildes.)

Bērniem tiek piedāvāta „Power-
Point” prezentācija, kurā attēlotas vi-
sas puķkopja profesijas darbības.

Skolotāja: Puķkopis man uzdāvi-
nāja tādu ziedu  – BRĪNUMZIEDU, 
uz kura lapiņām ir attēlots viss, kas 
nepieciešams, lai mūsu mazās sēk-
las izaugtu par skaistiem augiem, un 
BRĪNUMMAISIŅU. Kā jūs domājat, 
kas ir attēlots brīnumziedā? (Skolotā-
ja rāda brīnumziedu.)

 ZEME. Kāpēc augam ir nepiecie-
šama zeme (augsne)?
Bērni: No augsnes ņem barības 

vielas, uzsūc ūdeni; turas, pateicoties 
zemei un saknēm.

 Bērnu eksperimentālā 
 darbība „Vai zeme, augsne 
 palīdz noturēt augu?”

Nepieciešami materiāli: 2  caur-
spīdīgi trauki un 2 zari.

Pirmais trauks tiek piepildīts ar 
zemi, otrs ir tukšs. Bērni pārbauda un 
secina, ka pirmajā traukā zars traukā 
stāv taisni – turas, augsne palīdz no-
turēt augu, bet otrajā neturas taisni, 
nestāv, visu laiku gāžas.

Secinājums: augam ir nepiecieša-
ma zeme, lai tas spētu stabili stāvēt.

 SILTUMS. Augiem, lai tie varētu 
augt un iepriecināt ar savu skais-
tumu, ir nepieciešams siltums.
Vai ziemā mēs puķes ārā redzam?
Vai ziemā zāle ir zaļa?
Bet pie mums grupiņā gan ziemā, 

gan vasarā ir zaļi augi. Kāpēc?
Atbildot uz jautājumiem, bērni 

secina, ka augiem ir nepieciešams sil-
tums.

 GAISMA. Tumsā augi meklē gais-
mu, sauli. Tie izstiepjas, kļūst gari 
un nepievilcīgi. Lapiņas ir bālas.

 Bērnu eksperimentālā 
 darbība „Kā augs aug gaismā, 

kā tumsā?”
Nepieciešami materiāli: 2  puķu-

podi ar zemi, graudi, karotes, trauks 
ar ūdeni.

Ņem graudus, biezā kārtā ieber 
zemē, apber ar zemi un aplaista ar 
ūdeni. Vienu puķupodu noliek sau-
lainā vietā, otru  – tumšā vietā. Pēc 
dažām dienām pārbauda un salīdzi-
na abus puķupodus.

Bērni periodiski pārbauda, sa-
līdzina puķupodus un veic ierak-

stus dabas novērojumu dienasgrā-
matā.

Veicot novērojumus, bērni pārlie-
cinās, ka gaisma ir viens no auga lab-
vēlīgas augšanas nosacījumiem.

 GAISS. Augiem ir nepieciešams 
gaiss. Tie, tāpat kā mēs, elpo. Augi 
elpo ar visiem saviem orgāniem: 
ar lapām, stublāju, saknēm. Lai 
gaiss labāk piekļūtu augam, ir ne-
pieciešams zemi irdināt, bet no 
lapām vajag noslaucīt putekļus, 
kas nedod iespēju gaisam piekļūt 
pie auga. Bērni tiek aicināti sadalīt 

PROJEKTS
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inventāru un darboties praktiski.
Nepieciešami materiāli: nūjiņas 

zemes irdināšanai, mīkstas otiņas 
putekļu noslaucīšanai no vijolītes, lu-
patas un ūdens putekļu noslaucīšanai 
no lielām, gludām lapām.

 ŪDENS. Ar ūdeni augi saņem ba-
rības vielas.

 Bērnu eksperimentālā 
 darbība „Kā augi uzņem 
 ūdeni?”

Nepieciešamie materiāli: knaģis, 
marle ar mezglu galā, trauks ar iekrā-
sotu ūdeni.

Skolotāja aicina paskatīties, kā 
ūdens paceļas no saknēm uz augšu – 
pie lapām un ziediem. Aicina iedo-
māties, ka marle ir augs, bet mezgls – 
saknes.

Ieliek tikai sakni ūdenī un paska-
tās, kas notiks tālāk.

Bērni novēro, ka marle kļūst mitra 
virs mezgla (vietā, kura nav iemērcēta 
ūdenī). Veicot šo eksperimentu, bērni 
pārliecinās, ka ūdens spēj pacelties uz 
augšu.

Problēmsituācija: kā uzzināt, kad 
augu vajag laistīt?

Nepieciešamie materiāli: 2 puķu-
podi ar augiem (viens ar sausu zemi, 
otrs – tikko aplaistīts).

Pēc novērojumiem un apsprieša-
nās bērni secina:

 var pārbaudīt ar pirkstu, aptaustot 
zemi;

 pēc zemes krāsas (kad zeme ir 
tumšā krāsā, tad laistīt nevajag; ja 
tā kļūst gaiša, tad vajag laistīt).

 RŪPES. Augi ir jāmīl, par tiem 
jārūpējas. Ar augiem, tāpat kā ar 
cilvēkiem, vajag runāt, jo tie visu 
jūt. Ja cilvēki augus nemīl, augi pie 
viņiem neaugs.

KULTŪRAS IZPRATNES UN 
PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
JOMAS CENTRS

 Dinamiskā pauze 
 „Puķīti stādām”

Sēkliņu paņemam,
Zemītē ieliekam (bērni sēž turku 

pozā, ar labās rokas pirkstiem ņem ie-

domātu sēkliņu un it kā stāda kreisajā 
saujā),

Gaidām, gaidām, gaidām
Puķi izaugam (īkšķis zem zoda, 

rādītājpirksts pie vaiga).
Izauga puķīte (abu roku delmi 

kopā salikti, rokas lēnām ceļ augšup),
Izplauka puķīte (rokas augšā, 

plaukstas lēnām paver),
Vējiņš uzpūta (pūš kā vējiņš),
Ziedlapas nobira (ātri kustinot 

pirkstus, nolaiž rokas).
(Baiba Brice)

Pēc pauzes skolotāja aicina bērnus 
apsēsties un katram pašam izveidot 
savu brīnumziedu.

 Brīnumzieds
Nepieciešamie materiāli: kreppa-

pīrs, salvetes, krāsains papīrs, krāsai-
nie zīmuļi, šķēres, līme.

Skolotāja 
aicina paskatīties, 

kā ūdens paceļas 
no saknēm uz augšu – 
pie lapām 
un ziediem.
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Bērni veido savu brīnumziedu, 
kur katra ziedlapiņa attēlo, kas ir 
nepieciešams augam: gaiss, siltums, 
ūdens, gaisma, augsne, mīlestība.

Noslēgumā bērni izvieto savus 
darbus kopīgai apskatei un apsprie-
dei.

VALODU JOMAS CENTRS
Ir laiks apskatīt otru puķkopja dā-

vanu – BRĪNUMMAISIŅU.
Bērni maisiņā atrod pupiņas.
Skolotāja piedāvā noklausīties 

pašsacerētu pasaku par pupiņām un 
veikt eksperimentus.

Nepieciešamie materiāli: pupi-
ņas, 3  caurspīdīgi trauki (pirmajā  – 
ūdens; otrajā – samitrināti vates dis-
ki; trešajā – zeme).

 Pasaka par māsām 
 pupiņām

Reiz dzīvoja trīs māsas pupiņas. 
Māsas nolēma doties apskatīt pasauli. 
Sadevušās rokās, viņas sāka savu ce-
ļojumu. Gāja, gāja, bet te māsām ceļā 
gadījās liela peļķe. Viņas izlēma pār-
lēkt tai pāri. Pirmā māsa ieskrējās un 
pārlēca pār peļķi. Otrā māsa arī tika 
tai pāri. Bet trešā – vismazākā no mā-
sām – ieskrējās un iekrita tieši peļķē 
iekšā. Tā viņa arī peļķē palika. (Ielikt 
vienu pupiņu traukā ar ūdeni.)

Ceļā nu devās tikai divas pupi-
ņas. Gāja, gāja, bet te ceļā ieraudzīja 
sievieti, kas mazgāja veļu un karinā-
ja to uz auklas žāvēties. Pēkšņi uz-
pūta vējš un norāva mitru lakatu no 
veļas auklas. Tas nokrita tieši uz vie-
nas no māsām. Tā arī palika pupiņa 
zem lakata. (Ielikt otru pupiņu trau-

kā ar samitrinātiem vates diskiem.)
Trešā māsa pupiņa turpināja ceļu 

viena. Gāja, gāja, līdz ieraudzīja cilvē-
kus, kas dārzā raka zemi. Augsne bija 
silta, irdena un mitra! Tā tik ļoti ie-
patikās māsiņai, ka pupiņa nolēma ie-
rakties zemē, un tur arī palika. (Ielikt 
trešo pupiņu traukā ar zemi.)

 Bērni apspriež pasaku, at-

bild uz jautājumiem, atstāsta pasaku, 
izdomā un pastāsta par to, kas tālāk 
varētu notikt ar pupiņām.

 Bērni novēro pupiņas trijos traukos 
un veic ierakstus DABAS NOVĒ-
ROJUMU DIENASGRĀMATĀ.

 Novērojumu galarezultātā bērni 
paši pabeidz skolotājas iesākto pa-
saku.


