
                    

                    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a, c, d, e klašu skolēni 2018. gada oktobrī un novembrī 

piedalījās Rakstniecības un mūzikas muzeja speciālistu vadītajā 

nodarbībās “Lasāmskapis” un “Skaņu pavēlnieks”.  

Nodarbības “Lasāmskapis” sākumā iepazinām dzejnieces 

I.Zanderes lasīšanas pieredzi.  Tad paši mēģinājām lasīt kā dzejniece 

bērnībā, t.i., zem segas ar kabatas lukturīti. Izrādās, ka muzeja 

darbinieki līdzi paņēmuši tik lielu segu, ka zem tās var palīst visi 

mūsu klases bērni. Tas bija tik smieklīgi!  

Tad kopā minējām dažādu literāro darbu nosaukumus, 

cenšoties tos atpazīt pēc darbu ilustrācijām. Bija jāatmin gan 

populāru dzejoļu tēli, gan jāatpazīst dažādu grāmatu sižeta 

notikumi. Nodarbības noslēgumā katrs skolēns no Lasāmskapja 

atvilktnēm izņēma kādu mazu figūriņu un kopīgi centāmies 

uzminēt, kādas grāmatas varonis tas varētu būt. 

Nodarbība bija veidota, kā saruna ar aktīvu bērnu līdzi 

darbošanos. Tā rosināja apzināties, ka lasīšana ir interesants brīvā 

laika pavadīšanas veids. 

 

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākums 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    

                    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbība "Skaņu pavēlnieks" bija 
interesanta nodarbība, kas rosināja bērnus 
izzināt mūzikas instrumentus, pētīt skaņu 
veidošanos. 

Nodarbības sākumā bērni tika īsi 
iepazīstināti ar dažādu mūzikas 
instrumentu vēsturi, bet pēc tam katram 
pašam bija iespēja izmēģināt, kā skan ar 
ādu apvilktas bungas, pūst stabuli un spēlēt 
tamburīnu.  

Nodarbības praktiskajā daļā skolēni 
paši gatavoja dažādus mūzikas 
instrumentus, izmantojot pavisam 
ikdienišķus materiālus-vienreizējās 
lietošanas trauciņus, gumijas un salmiņus.  

Un, protams, nobeigumā "koncerts", 
izmantojot pašgatavotos instrumentus. 

Skolēniem nodarbība patika un visas 
dienas garumā dažviet klasēs bija 
dzirdamas mūzikas skaņas. 

 
Skolēnu atsauksmes par nodarbību “Skaņu pavēlnieks” 

 Jauks pasākums. 

 Iepazināmies ar dažādiem mūzikas instrumentiem.  

 Patika pašiem izgatavot savu mūzikas instrumentu, izmantojot tukšās jogurta pudelītes nevis 

tās uzreiz pēc izdzeršanas izmest atkritu konteinerā. Interesanti bija tas, ka šajās pudelītēs 

iebērām izkaltētus zirņus un pupiņas. 

 Mums atļāva izmēģināt mūzikas instrumentus. Tas bija tik forši! Troksnis gan bija pārāk liels! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu atsauksmes par nodarbību “Brīnumskapis” 

 Patika noslēpumainais brīnumskapis.  

 Iepazināmies ar dažādu autoru darbu fragmentiem. 

 Interesanti bija tas, ka mēs visi paslēpāmies zem lielas segas un Dominiks mums lasīja 

grāmatu luktura gaismā. Gribējās vēl kādu brītiņu pabūt zem segas. 

 Mums labi veicās spēlē “Atmini, no kuras grāmatas ir šis fragments!” Mēs paspējām 

atminēt gandrīz visas grāmatas noteiktajā laikā. 

 Šis bija mierīgs, interesants pasākums. 

 


