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Atklāj dažādas profesijas
un izmēģina prasmes

FOTO: Aļona Filimonova

Pirms Rīgas 223. PII sākuši karjeras nedēļas projektu, gandrīz visi puiši esot teikuši, ka vēlas kļūt par policistiem, taču, kad bija
tikušies ar ugunsdzēsējiem, izmēģinājuši viņu darbarīkus, pat sēdējuši ugunsdzēsēju mašīnā, tad vairs nebija citu domu kā vēlme kļūt par ugunsdzēsējiem.
sijas bērniem šķiet pievilcīgas un par
„Pirms tam šaubījāmies, vai bērIlze BrinkmaneS
ko viņi vēlas nākotnē kļūt, A. Filimo- niem būs interesanti, cik ilgi izdosies
„Priecājos, ka ar katru gadu ve- nova atzīst, ka atliek uzzināt un iepazīt noturēt uzmanību, bet izrādījās, ka
cāki kļūst atvērtāki un atsaucīgāki, ko jaunu… un domas mainās. „Pirms viņiem tas šķita aizraujoši un puslabprāt nāk uz bērnudārzu un bēr- sākām karjeras nedēļas projektu, gan- stunda pagāja nemanot. Frizūras tapa
niem stāsta par savām profesijām,” drīz visi puiši teica, ka vēlas kļūt par gan meitenēm, gan zēniem,” attēlus
saka Rīgas 223. pirmsskolas izglītī- policistiem, taču, kad bijām tikušies komentē Aļona, piebilstot, ka projekts
bas iestādes (PII) metodiķe Aļona ar ugunsdzēsējiem, izmēģinājuši viņu ļauj iepazīt arī vecākus, jo, stāstot par
Filimonova. Tā kā bērnudārzā darbarīkus, pat sēdējuši ugunsdzēsēju dažādām savas profesijas niansēm un
kopumā ir ap 100 bērnu, tad tikšanās, mašīnā, tad vairs nebija citu domu kā rādot tās, viņi kļūst brīvi un atraisīti.
piemēram, ar ugunsdzēsējiem, notiek vēlme kļūt par ugunsdzēsējiem,” at- Arī bērni izjūt prieku par saviem vecākiem. Arī viens no Nacionālo brugandrīz visu vecumu mazuļiem. Arī klāj Aļona.
Metodiķe uzskata, ka liela nozīme ņoto spēku Militārās policijas pārstāvkarjeras nedēļas laikā, 13. oktobrī,
kad viesojas Nacionālo bruņoto spēku ir arī vecāku ietekmei, piemēram, jiem ir sešgadīgā Eduarda tētis.
Kad sanākušajiem bērniem tiek
Militārās policijas pārstāvji ar saviem meitenes vēlas būt frizieres un pārdedienesta suņiem, bērnudārza pagalmā vējas – līdzīgi kā viņu mammas. Trīs atklāts, ka ar savu profesiju iepazīsmāmiņas profesionālas frizieres tika tinās karavīri, tad uz jautājumu, kas,
pulcējas gandrīz visi bērni.
„Mums karjeras nedēļa ilgst nevis iepazīstinājušas ar vairākiem profe- viņuprāt, šajā profesijā ir galvenais,
vienu, bet pat divas nedēļas,” rādot sijas noslēpumiem, rādot darba ins- daudzi atbild: disciplīna, prasme rīkotrumentus, demonstrējot frizūru tap- ties ar šaujamieročiem. Audzinātājas
piedzīvoto fotogrāfijās, stāsta Aļona.
šanas procesu, pat matu krāsošanas mudina noskaidrot, kādam ir jābūt
Par profesijām stāsta vecāki
karavīram: stipram – tātad ir daudz
Atbildot uz jautājumu, kuras profe- metodes.
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jāsporto, jātrenējas; gudram – tātad
ir daudz jāmācās, jāzina arī latviešu
un citas valodas. Kad ir noskaidrots,
ka dārziņā gan sporto, gan mācās, gan
apgūst latviešu valodu, top skaidrs, ka
ikvienam paveras iespēja apgūt kareivja profesiju.
Eduarda tētis iepazīstina ar savu
draugu suni, kurš arī pilda dienesta pienākumu – meklē bīstamas
sprāgstvielas, tātad ir karavīrs. Poli-

cists skaidro, ka sunim ir tikai viens
saimnieks, viņi dzīvo kopā un abi
katru rītu dodas uz darbu, kā arī atklāj, ka sunim ļoti patīk spēlēties,
tādēļ viņš darbu veic kā rotaļājoties
un pat neapzinās, ka pilda bīstamu
pienākumu.
Visi ierauga, ka suņa mīļākā rotaļlieta ir bumbiņa, bet, lai to iegūtu, ir
jāpaveic konkrēts uzdevums. Bērni ar
patiesu sajūsmu vēro, kā suns atnes un

atrod bumbiņu, izpilda konkrētus uzdevumus. „Lai tiktu pie kārotās mantas, sunim ikdienā ir jāpaveic nopietni uzdevumi. Pirms tam īpašā skolā
savam draugam to mācīju. Līdzīgi ir
skolā: lai bērni nopelnītu atzīmi, ir jāizpilda kāds uzdevums,” skaidro Militārās policijas pārstāvis.
Uz jautājumu, vai suns arī kādreiz
neklausa un vai par to tiek sodīts,
saimnieks atbild, ka tā mēdz būt, bet

FOTO: Aļona Filimonova

FOTO: Aļona Filimonova

Puikas ar interesi pēta ugunsdzēsēju auto aprīkojumu.

Zēni pārliecinās: lai noturētu šļūteni ar spēcīgu ūdens strūklu,
vajag daudz spēka.

FOTO: Aļona Filimonova

Ugunsdzēsējs stāsta un demonstrē, kā pareizi jātur šļūtene,
dzēšot ugunsgrēku.
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Bērniem bija iespēja uzvilkt ugunsdzēsēju darba tērpu.

pieredze
par to nekad nesoda. „Dzīvniekam, tāpat kā cilvēkam,
mēdz būt dažāds garastāvoklis, un ar to ir jārēķinās – ne
katru dienu jūtamies ļoti labi,” stāsta dienesta suņa saimnieks. Kad viņš atklāj, ka uzticamajam draugam ir sešarpus gadu, bērni priecīgi atzīst, ka suns ir viņu vecumā.
Neviltots prieks ir arī par otru suni, kuram ir tikai trīs
gadi. Viņš kopā ar savu saimnieku demonstrē vēl neparastākus trikus, saprot komandas bez vārdiem, vien ar žestiem.
„Vēlējāmies, lai bērni saprot, ka karavīrs ir cilvēks, kuram varam uzticēties, lūgt palīdzību nepieciešamības gadījumā, jo bērnu priekšstatos bruņoto spēku pārstāvju uzdevums ir tikai karot un šaut,” atzīst A. Filimonova, pamatojot, kāpēc svarīgi jau pirmskolā atklāt dažādu profesiju
būtību.
Par to liecina arī, piemēram, sešgadīgā Andreja pārdomas: „Jūs mani nostādījāt grūtā situācijā – es tagad nezinu,
par ko man kļūt – par kosmonautu, ugunsdzēsēju vai karavīru. Bet ir vēl viens variants – par zinātnieku.”

Profesiju iemaņas izmēģina paši

Tā kā daudzi ir izrādījuši interesi par pārdevēja profesiju, tika izmēģinātas arī šīs profesijas prasmes. Gan
grupiņās, gan laukā un gan tikai pašiem, gan ar vecāku
līdzdalību ir noticis rudens tirdziņš, kurā tirgoti pašu
darināti rokdarbi u. tml. Naudas vietā katram esot bijuši 10 lazdu rieksti. „To vajadzēja redzēt – ar kādu azartu
notika tirgošanās un kā katrs ieteica savu preci!” smaidot atceras Aļona.
PII medmāsa tika vairāk pastāstījusi par mediķa profesiju. „Galvenā doma – lai bērni saprot, ka no ārsta
nav jābaidās, uzzina, kā tiek sniegta pirmā palīdzība,”
skaidro metodiķe un piebilst, ka kādam puisītim negatīvā pieredze tomēr esot izrādījusies stiprāka – bailes nesamazinājās, un, kad tika aicināts apstrādāt brūci kaut
tikai ar ūdeni, viņš nevarēja novaldīt asaras.

Ir notikušas sarunas par veselīgu dzīvesveidu un pārtiku, un kopā ar mammām, kuras ir profesionālas pavāres,
bērni mācījās gatavot ēst, kopīgi cepa pat torti.
Kad ielūkojamies dažās no grupiņu telpām, ir redzami
plakāti ar vecāku fotogrāfijām, kas raksturo viņu profesionālo darbību, piemēram, darba momentā metinātājs, jūrnieks, biroja darbiniece pie datora utt.

Mācās runāt un jautāt

Viesu vidū ir arī mākslinieks ilustrators Vladimirs Novikovs, kurš raksta dzeju un pats to ilustrē. Viņš atklāja
bērniem savas profesijas savdabību.
Aļona piebilst, ka bērnudārza audzēkņi dodas arī uz
Puškina liceju, kurā daudzi pēc tam turpina mācības. Apmeklējuma laikā lielu iespaidu uz bērniem parasti atstāj
lielās skolas telpas, pirmklasnieku klase un soli, uz kuriem
viņi var apsēsties, lai gan kājas vēl nemaz nesniedzas līdz
grīdai, arī sporta zāle, kurā skolēni spēlē sporta spēles. Šoruden vairāki bērni esot satikuši savas māsas vai brāļus, kā
arī bērnudārza audzēkņus, kuri tagad mācās 1. klasē.
„Dosimies arī uz bibliotēku, bet projekta noslēgumā
notiks viktorīna par dažādām profesijām – tad varēs uzdot
jautājumus un atbildēt par jau uzzināto,” nodomos dalās
Rīgas 223. PII metodiķe un atklāj, ka tikšanās ar bērnu vecākiem un iepazīšanās ar profesijām notiek ne tikai projekta laikā, bet visa mācību gada garumā. Tas tiek darīts,
lai tuvāk iepazītu vecāku profesijas, kā arī lai paplašinātu
bērnu latviešu valodas zināšanas un saskarsmi ar valodu:
vecāki par savu profesiju stāsta bilingvāli – gan latviski,
gan krieviski.
„Karjeras nedēļas īstenošanas gaitā varēja novērot, ka
bērni kļūst vairāk atvērti saskarsmē ar citiem cilvēkiem,
paplašinās viņu redzesloks. Sadarbības laikā milzum
daudz pozitīvu emociju guva ne tikai bērni, bet arī viņu
vecāki un pedagogi,” atzīst A. Filimonova.

FOTO: Aļona Filimonova

Viesu vidū ir arī mākslinieks ilustrators Vladimirs Novikovs, kurš raksta dzeju un pats to ilustrē. Viņš atklāja bērniem savas
profesijas savdabību.
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Bērni spēlēja lomu spēles, kur vajadzēja iejusties mediķa un
pacienta lomās.

Bērnudārza virtuvē bērni iepazinās ar pavāra profesiju, viņa
darba vidi un darbarīkiem.

FOTO: Aļona Filimonova

FOTO: Aļona Filimonova

Tā kā daudzi ir izrādījuši interesi par pārdevēja profesiju, tika
izmēģinātas arī šīs profesijas prasmes.

Mākslinieks ilustrators Vladimirs Novikovs dala autogrāfus
jaunajiem lasītājiem.

FOTO: Aļona Filimonova

Trīs māmiņas profesionālas frizieres iepazīstināja ar vairākiem profesijas noslēpumiem, rādot darba instrumentus, demonstrējot frizūru tapšanas procesu, pat matu krāsošanas metodes.
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„Esmu balts, esmu salds”
Integrētā nodarbība ar latviešu valodas dominanti
Grupa: Madonas novada Praulienas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” grupa „Zaķīši”.
Vecums: 4–5 gadi (vecākā grupa).
Nodarbību vada: skolotājas Ilga Smiltāne un Zigrīda Strode, skolotājas palīdze Zanda Erele.
Laiks: 20.10.2015.
Nodarbības mērķis: domāšanas procesu aktivizēšana
un lasītprasmes veicināšana, spēlējot dažādas spēles.
Uzdevumi:
 aktivizēt un artikulēt skaņu s, iepazīt burtu s;
 bagātināt maņas, izsmaržojot, iztaustot, izgaršojot
sieru un kokteili;
 vingrināt domāšanu, iepazīstot antonīmus;
 raisīt prieku, pozitīvas emocijas, darbojoties kopā ar
emocionālo tēlu Siera peli un gatavojot saldējuma kokteili;
 vingrināt uzmanību, klausoties nosauktos vārdus
un izpildot darbības;
 rosināt izdarīt izvēli kustību aktivitātē un attēlu likšanā;
 vingrināt likt ciparu rindu no 1 līdz 7;
 veicināt lasītprasmi, lasot vārdus un meklējot burtu s,
liekot burtus uz ciparu rindas un izlasot salikto vārdu.
Nodarbības gaita
Bērni (sastājas uz rīta apli un sasveicinās ar savu rīta
dzejoli):
Labrīt es saku acīm –
Tās visu dienu skatīsies.
Labrīt es saku ausīm –
Tās visu dienu klausīsies.
Labrīt es saku rokām –
Tās visu dienu darbosies.
Labrīt es saku kājām –
Tās visu dienu apkārt skries.
Labrīt es saku sev,
Labrīt es saku tev,
Labrīt es saku visiem mums,
Lai jaunu dienu varam sākt!
Skolotāja (sasveicinās ar katru bērnu, raksturojot viņa
apģērbu): Labrīt meitenei, kurai šodien ir…
Bērni (vēro, ar kuru ir jāsveicinās un atbild): Labrīt, …!’
Skolotāja (aicina iepazīt vēstījumu uz tāfeles un kopīgi
to izlasīt):
Labrīt!
Šodien ir otrdiena, 20. oktobris.
Dziedāsim
Spēlēsim burtu spēles
Būs pārsteigums

Sasveicināšanās ar austiņām rīta aplī.

FOTO: no personiskā arhīva

FOTO: no personiskā arhīva

No saldējuma un ābolu sulas tiek pagatavots kokteilis, kas
garšo visiem.

paraksts??????????

FOTO: no personiskā arhīva
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Pēc vēstījuma izlasīšanas ciemos
ierodas Siera pele ar grozu, kurā ir
dažādi pārsteigumi.
 Siera pele vēlas iepazīties ar bērniem un rāda, ka viņai līdzi ir burts s.
Pele vēlas, lai arī viņai tiek dots vārds
ar s. Bērni domā pelei vārdu.
 Siera pele no groza izņem siera
rituli un lūdz bērnus izlasīt, kas uz tā ir
rakstīts. Pēc lasīšanas siers tiek iztaustīts un izsmaržots. Visi kopā izdomā,
cik daļās tas ir jāsadala, lai pietiktu visiem bērniem.
 Siera pele aicina bērnus uz vārdu
spēli, kur ir jāsaka pretējas nozīmes
vārds. No groza tiek izņemta bumba,
kuru skolotāja met kādam no bērniem,
saucot vārdu. Antonīmi: ātrs – lēns,
liels – mazs, zems – augsts, karsts –
auksts, plats – šaurs, īss – garš, viegls –
smags, balts – melns, resns – tievs,
dusmīgs – priecīgs, tīrs – netīrs, ciets –
mīksts, smags – viegls, ass – neass.
 Siera pele aicina bērnus uz attēlu
šķirošanu. Pie virves ar knaģiem ir piestiprināti dažādi attēli. Katram bērnam
ir jāizvēlas attēls, tas jānoņem, knaģis
jāpiestiprina atpakaļ pie virves, jāpārkāpj virvei pāri vai jāizlien caur apakšu.
Ja attēla redzamais sākas ar s, tas ir jāieliek sarkanā spainī; ja nesākas – grozā.
 Siera pele izņem no groza lapiņas, uz kurām ir sarakstīti vārdi, un
aicina bērnus lasīt tos un noteikt burta s atrašanās vietu. Vārdi: SVIESTS,
PIENS, CĀLIS, SĪPOLS, SŪNAS, LAPAS, MASKA, SALS, LAPSA, SAULE,
SNIEGS, KASTE, SALA, SĀLS, VASARA, SULA, KOKS, EZIS.
 Siera pele aicina uz kustību aktivitāti. Uzdevums: ja skolotāja sauc vārdus, kas sākas ar skaņu s, tad bērni soļo;
ja nesākas – bērni stāv. Vārdi: govs,
siers, piens, krējums, sviests, ābols, jogurts, biezpiens, sala, saldējums, saule,
kaza, siens, ferma, sīpols, sāls, paniņas,
sauja, pienotava, sudrabs, suns, mamma, tētis, es.
 Siera pele aicina bērnus likt ciparu rindas, uz kurām tiek salikti burti,
kuri ir norādīti otrā pusē. Pēc salikšanas kopīgi ir jāizlasa saliktais vārds:
• pirmā rinda: 1–4; GOVS;
• otrā rinda: 1–5, SIERS;
• trešā rinda: 1–6, KEFĪRS;
• ceturtā rinda: 1–7, SVIESTS.
 Siera pele vēlas bērniem kaut ko
8
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Bērni rūpīgi apskata dažādus siera ritulīšus, iztausta, izsmaržo tos un rēķina, cik
daļās tie ir jāsadala, lai pietiktu visiem.

FOTO: Aļona Filimonova

Pie virves ar knaģiem bērni šķiro attēlus: ja uz attēlotais sākas ar skaņu s, tas ir jāieliek sarkanajā spainī; ja nesākas, tad – grozā.
pavēstīt. Izrādās, ka viņa pie skolotāju
palīdzes ir atstājusi vēl vienu grozu.
Ierodas skolotāju palīdze un lūdz bērnus uzminēt, kas ir grozā: tas ir balts,
salds, auksts. Tas ir saldējums! Bet grozā atrodas arī ābolu sula, blenderis un
pavārgrāmata. Siera pele aicina bērnus
gatavot saldējuma kokteili, bet pirms
tam kopīgi noskaitīt dzejoli:
Saldējums, saldējums, ļoti garšo visiem mums!
Saputosim krējumiņu,
Piebērsim vēl cukuriņu;
Saldējums, saldējums, ļoti garšo visiem mums!
Šokolādi sarīvēsim,

Rozīnītes piemaisīsim;
Saldējums, saldējums, ļoti garšo visiem mums!
Visu liksim aukstumā –
Saldējumu taisa tā;
Saldējums, saldējums, ļoti garšo visiem mums!
Draugus ciemos aicināsim,
Visus, visus pacienāsim;
Saldējums, saldējums, ļoti garšo visiem mums!
Siera pele kopā ar bērniem dodas
gatavot saldējuma kokteili un sagriezt
un nogaršot sieru. Baudot kokteili un
sieru, bērni skatās filmiņu par piena
pārstrādi.

nodarbība

Pavasara stāsts

Integrēta nodarbība ar dabas dominanti

FOTO: www.visit.valmiera.lv.

Grupa: Madonas novada Praulienas pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaciņa” grupa „Zaķīši’’.
Vecums: 3–4 gadi.
Nodarbību vada: skolotājas Ilga
Smiltāne un Zigrīda Strode, skolotājas palīdze Zanda Erele.
Laiks: 27.03.2014.
Mērķis: aktivizēt interesi un veidot
izpratni par cēloņsakarībām dabā, attīstīt novērošanas un spriešanas spējas, izteikt vienkāršus secinājumus.
Uzdevumi:
 rosināt vērot dabā pavasara pazīmes;
 nostiprināt zināšanas par koka
uzbūvi (stumbrs, sakne, zari, pumpuri, miza);
 rosināt saklausīt skaņas dabā;
 raisīt pozitīvas emocijas, darbojoties kopā ar emocionālo tēlu Putnubiedēkli;
 vingrināt skaņu s un š izrunu;
 bagātināt maņas, darbojoties ar
dažādiem dabas materiāliem;
 vingrināt sadarbības prasmes,
kopīgi veidojot radošo darbu;
 rosināt iztēli, veidojot kolāžu no
dabas materiāliem;

 vingrināt darboties ar krāsām ārā;
 nostiprināt skaitīšanas prasmes
10 apjomā.
Nepieciešamie materiāli: čiekuri,
koka mizas, sūnas, akmeņi, zari, pārsteiguma maisiņi, zīmēšanas papīrs,
krītiņi, zirņu tārpiņš, zirņu kārbiņas
ar sausiem un slapjiem zirņiem, kaste
ar zemi, spaiņi dabas materiālu vākšanai, lentītes, puķes, knaģi putnubiedēkļa rotāšanai, lupas.
Nodarbības gaita
Bērni saģērbjas, lai kopā ar skolotājām dotos laukā.
Sasveicināšanās:
Labu rītu saka saule,
Labu rītu šalko vējš,
Labu rītu, labu rītu,
Visiem sakām arī mēs!
Skolotāja vērš bērnu uzmanību uz
to, ka pie bērnudārza kāds ir izkaisījis
čiekurus, un aicina bērnus tos lasīt.
Bērni, lasot čiekurus, nonāk laukumiņā, kur viņus sagaida otra skolotāja, pārģērbusies par Putnubiedēkli.
Izrādās – Putnubiedēklis no kaimiņu
dārza ir atnācis iepazīties ar bērniem
un vēlas, lai viņi parāda, kādi koki
aug viņu laukumiņā.

Vispirms tiek noskaidrots, kādā
kokā aug čiekuri un vai tāds koks ir
atrodams laukumiņā. Visi dodas pie
priedes, salasa čiekurus zem priedes,
izpēta skujas, tās patausta, pasmaržo,
pagaršo.
Putnubiedēklis aicina palūkoties
apkārt un ierauga izkaisītas mizas.
Pie kāda koka tās aizved? Bērni nonāk pie vītola, salasa mizas, zarus,
sūnas, noskaidro koka sastāvdaļas:
stumbrs, zari, saknes, miza. Putnubiedēklis pievērš uzmanību tam, ka
augšā, koku zaros, ir zaru veidojums.
Kas tas ir? Putnu ligzda. Kopā noskaita dzejoli:
Ligzdā tupēj’ zvirbulīši,
Skat, jau mostas mīlulīši!
Čir, čir, čir, čir, čir, čir,
Skat, jau mostas mīlulīši!
Ligzdiņu mēs atstāsim,
Saulē spārnus sildīsim,
Čir, čir, čir, čir, čir, čir,
Saulē spārnus sildīsim!
Putnubiedēklis aicina bērnus paņemt papīru, krītiņus un zīmēt vītola
mizas nospiedumus.
Pēc zīmēšanas Putnubiedēklis bērnu uzmanību pievērš izkaisītajiem
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akmeņiem. Kurp tie aizved? Bērni nonāk pie pīlādža, kur
ir daudz akmeņu. Putnubiedēklis aicina bērnus pavērot,
kas varētu atrasties zem akmeņiem. Tiek izdalītas lupas,
un bērni lasa akmeņus, vēro. Netālu no pīlādža aug sniegpulkstenītes, skolotāja aicina izpētīt arī tās un noskaitīt
dzejoli:
Ai, kāds prieks –
Nokusis ir sniegs!
Ai, kāds prieks –
Putniņš laukā dzied!
Ai, kāds prieks –
Saule pavasari bur!
Skolotāja aicina paklausīties putnu dziesmas un pavērot, kas atrodas pīlādzī. Bērni tajā atrod rotaļlietu tārpiņu. Tārpiņš stāsta, ka ir pamodies no ziemas miega un
viņam ļoti garšo zirņi. Vai bērni varētu saskaitīt viņa posmus un iztaustīt, kur atrodas zirņi? Tārpiņš aicina bērnus
iesēt zirņus, lai viņam būtu, ko ēst. Tiek piedāvātas divas
kārbiņas: vienā ir sausi, otrā – slapji zirņi. Bērni sēj zirņus
un pēc tam vēros, kuri izdīgs pirmie – sausie vai slapjie.
Tārpiņš ir sabēdājies, jo viņš vēlas arī jaunas mājas. Vai
bērni varētu viņam pagatavot jaunu koku, kur dzīvot?
Bērni no savāktajiem dabas materiāliem un uzzīmētajām mizām darina radošo darbu „Koks”. Zirņu tārpiņš ir
priecīgs par jaunajām mājām.
Bet tad sabēdājas Putnubiedēklis, jo viņam pēc zie10
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mas visas drēbes ir cauras, bet arī viņš pavasarī vēlas būt
skaists. Bērni rotā Putnubiedēkli, verot auklas, lentītes
caurumos un ar knaģiem spraužot puķes pie cepures. Par
godu putnubiedēklim bērni mācās dzejoli:
Kad visas brūnaļas vēl saldi dus,
Lec kājās putnubiedēklis
Un skaļi sauc un rūc:
Es ziedu biedu biedēklis,
Man galvā mice kust!
Es kuslās kājas tirinu,
Līdz sāk jau spēki zust.
Un garās rokas purinu,
Līdz var pat vēju just.
Putnubiedēklis ir ļoti priecīgs un aicina visus uz kopīgu muzikālu rotaļu „Zaķīt, zaķīt, piesargies!”.

