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Labdien,  
 
Liapni lūgti pasaku un citu uzdevumu pieejas dažādošanas paraugos. Mūs 

uzrunāja sarkangalvīte un zemāk varat iepazīties ar uzdevumu paraugiem un 
vingrinājumiem, kurus var izmantot analizējot tekstu, izmantot valodas izteiksmes 
līdzekļus un pieiet pasakām, to tēliem no citas puses, kā arī saviento tos ar 
mācāmo tematu.  

 
Iepriekš esat iepazinušies vai plānojat iepazīties ar materiālu, kurā tautas 

pasakās un teikās ir atvērtie uzdevumi, tad šis materiāls ir palīgs instruktoram 
(skolotājam) darbā ar grupu (klasi).  

 
Vēlaizvien nemainīgi saziņai ar mums izmantojiet e-pastu 

pilbiedriba@gmail.com vai aija.vanaga@gmail.com, ja vēlaties uzzināt vairāk par 
TRIZ pedagoģiju, tā ieviešanu skolā, darbību un sadarbību.  

 
Ja esat ticis tik tālu, mūsu materiāls šobrīd ir pietuvojies beigām, bet mēs 

darbu turpinām.  
 
Paldies, 
Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" 
http://www.preililatvijai.lv	
https://www.facebook.com/PreiliLatvijai/	



	

	

1	

Materiāls tapis projekta 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15 “Daba. Sarunas. Izglītība” ietvaros.   
Projekta īstenotājs Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" http://www.preililatvijai.lv 

	

1.	 ANALĪTISKI	SINTĒTISKIE	UZDEVUMU	VEIDI	DARBĀ	AR	ILUSTRĀCIJU	 1	

2.	 VINGRINĀJUMI	MAŅU	ORGĀNU	AKTIVIZĒŠANAI	 3	

3.	 VINGRINĀJUMI,	KAS	PALĪDZ	MAINĪT	SIŽETU	LAIKĀ	UN	IZMANTOT	DAŽĀDUS	VALODAS	
IZTEIKSMES	LĪDZEKĻUS	 4	

4.	 DAŽĀDU	SKATPUNKTU	IZMANTOŠANA	SIŽETA	LĪNIJAS	IZPĒTĒ	 5	

5.	 UZMINĒŠANAS	UZDEVUMI	„JĀ	VAI	NĒ?”	 6	

6.	 PASAKAINIE	STĀSTI	 8	

	



	

	

1	

Materiāls tapis projekta 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15 “Daba. Sarunas. Izglītība” ietvaros.   
Projekta īstenotājs Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" http://www.preililatvijai.lv 

	

1. Analītiski sintētiskie uzdevumu veidi darbā ar ilustrāciju 
 

Nodarbība „Sarkangalvīte” 
 

 
1. Uz tāfeles uzzīmēti 13 kvadrātiņi, bērniem jāuzmin vārds, pēc kārtas nosaucot 

burtus. Beigās uz tāfeles uzrakstīts vārds „Sarkangalvīte”. 

 

S a r k a n g a l v ī t e 

 

2. Pasakas satura apspriešana. Skolotājs mudina bērnus pastāstīt, ko viņi zina 
par Sarkangalvīti- kur viņa dzīvoja, kur devās, ko satika ceļā, u.t.t.  

3. Uzdevums „Aplūko tālskatī!”. Skolēni no papīra lapas satin cilindru un aplūko 

pasakas „Sarkangalvīte” ilustrāciju. Noteikums- vienlaicīgi drīkst vērot tikai vienu 
oblektu. Nosauktos objektus pieraksta uz tāfeles. 

4. Skolotājs pievērš uzmanību, ka uz tāfeles ir uzrakstīti daudzi atsevišķi vārdi, 
kurus varētu savienot un iesaistīt teikumos. Skolēni katrs savieno divus vārdus 
nejaušā secībā. Skolēnu uzdevums ir izdomāt teikumus, iesaistot šos vārdu 

pārus. Apspriešanu vēlams sākt no nozīmes ziņā tuviem vārdiem (mežs un vilks), 
pakāpeniski pārejot uz pēc nozīmes tālākiem vārdu pāriem (cepurīte un 

mākonis).  
5. Radošais uzdevums. Skolotājs pastāsta, ka Sarkangalvīte, ejot pa mežu, satika 

skudriņu. Skudriņa brīnījās, ka Sarkangalvīte ir devusies uz mežu viena- skudras 

nekad nekur nestaigā vienas. Kā jūs domājat, kāpēc skudras baidās iet no sava 
pūžņa projām vienatnē? (baidās no skudrulāča, nezina ceļu atpakaļ, ar draugiem 

kopā drošāk, u.t.t.) . Apspriešanas oslēgumā kontrolatbilde- skudras ir radītas 
stingri noteiktai saimes kārtībai, kur katrai ir sava noteikta loma, viņas nevar 
izdomāt darīt kaut ko citu, nekā to, kam ir paredzētas. 
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6. Vingrinājums „Es atšķiros no tevis....”. Skolēni izvēlas katrs vienu objektu no 
ilustrācijas un pieraksta to uz papīra lapiņas. Tad visas lapiņas sajauc un skolēni 

tās atkal izlozē- tad sadalās pāros un katrs pāris mēgina atrast pēc iespējas 
vairāk atšķirību starp viņu priekšmetiem. To pašu var darīt, meklējot kopīgo.  

7. Radošais uzdevums. Skolotājs piedāvā skolēniem izdomāt veidu, kā 
Sarkangalvītei ejot caur mežu pa visīsāko ceļu, tomēr nesatikt vilku. Skolēnu 
atbilžu variantu- rakt pazemes tuneli, lietot vilku detektoru, izmantot iešanai koku 

zarus, u.t.t.  visinteresantāko izgudrojumu un atrisinājumu ieraksta burtnīcās. 
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2. Vingrinājumi maņu orgānu aktivizēšanai 
 

Nodarbība „Sarkangalvīte” 
 

1. Vingrinājums „Ko tu redzēji?”. Skolotājs uz 1 minūti skolēniem parāda pasakas 
„Sarkangalvīte” ilustrāciju, tad atkal to paslēpj. Skolēnu uzdevums ir atcerēties 

pēc iespējas vairāk objektus, kuri bija attēloti ilustrācijā. Kā uzvedinošie jautājumi 
var būt- kurā rokā sarkangalvīte turēja groziņu?, Cik koki bija attēloti? Kurā pusē 
spīdēja saule? U.t.t.(patiesībā varbūt saule nebija attēlota vispār) 

2. Neesošie jautājumi. Skatoties attēlu, mēs parasti varam par to kaut ko pajautāt. 
Bet ir jautājumi, uz kuriem atbildes nebūs attēlā „uzzīmētas”- tie ir jautājumi, uz 

kuriem atbildes nav viennozīmīgas un varbūt tās ir tikai katra atbildētāja iztēlē. 
Piemēram, var pajautāt, kā Sarkangalvīte zināja ceļu cauri mežam, kāpēc viņa 
nebaidījās no vilka, kādā valodā vilks sarunājās ar Sarkangalvīti,u.t.t. 

vingrinājumu var rīkot kā sacensības starp bērniem vai grupām, kurš izdomās 
vairāk āķīgu jautājumu par attēlu. 

3. „Sajūti pasaku!”. Aplūkojot ilustrāciju, mēs varam nosaukt redzamās lietas, 
pajautāt par redzamajām lietām, bet redze nav vienīgā sajūta, ar kuru mēs 
sajūtam pasauli. Klase sadalās 4 grupās un saņem katra citu maņas kartiņu: 

dzirdi, ožu, tausti un garšu. Katras grupas uzdevums ir iekļūt pasakā un pastāstīt, 
ko viņi ar savu maņu sajuta- ko dzirdēja, sataustīja, pagaršoja un pasmaržoja. 

4. „Esi uzmanīgs!”. Skolotājs nosauc dažādus īpašības vārdus un skolēnu 
uzdevums ir atlasīt tās īpašības, kuras bija ilustrācijā. Ja īpašība bija, tad visi 
sasit plaukstas vai palecas, ja nebija- tad nekustas. Piemēram- silts, pūkains, 

straujš, mīksts, garšīgs, smirdīgs, karsts, mīļš,  u.u.t. ja domas dalās, skolēni 
paskaidro un pamato savu viedokli. 

5. Problēmas risināšana. Pasakā par Sarkangalvīti vilks norij Vecmāmiņu. Kā viņai 
pasargāt sevi no ļaunā vilka? Svaīgi jautājumu apskatīt no dažādām pusēm- kā 
Vecmāmiņa varēja pati sevi pasargāt, kā viņai varēja palīdzēt citi? 
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3. Vingrinājumi, kas palīdz mainīt sižetu laikā un izmantot dažādus 
valodas izteiksmes līdzekļus 

 
1. Metaforu veidošana. Skolotājs piedāvā dažādu priekšmetu nosaukumus un 

skolēni par katru priekšmetu pasaka kur tas atrodas un kam tas ir līdzīgs. 

Nobeigumā izveido vārdu savienojumu, piemēram: lampiņa-atrodas pie griestiem 
un ir līdzīga saulei. Tātad tā ir Griestu Saule, u.t.t. 

2. Nākošajā etapā skolēni var meklēt salīdzinajumus literāros tekstos- pasakās, 
dzejoļos, fabulās. Tas attīsta skolēnos uzmanību un aktivizē domāšanu, spēju 
pamanīt un trenē spēju domāt tēlaini. Kad no kāda teksta iz izrakstīti pietiekami 

daudz tēlainu salīdzinājumu, skolēni var sadalīties grupās un saņemt šos 
salīdzinājumus sajauktā secībā, lai paši veidotu savu jaunrades darbu, izmantojot 

esošās metaforas. 
3. Literārā darba apspriešanu var turpināt ar darbības laika un ilguma noteikšanu- 

kad sākās vēstījumā aprakstītie notikumi, kad tie bēidzās, cik ilgi ilga? Kāds 

gadalaiks bija? Savu viedokli skolēni pamato ar citātiem.  Tad seko jautājumi- kas 
bija noticis pirms sākās stāsta sižets? Kas notika pēc stāsta beigām? Ja ir 

vēlēšanās, pagātnē un nākotnē var doties dziļāk- kas notika stāstā pirms 
mēneša, gada? Kas būs noticis pasakā pēc 3 nedēļām, pēc 10 gadiem? 

4. Problēmsituācijas risināšana. Pasakā par Sarkangalvīti vilks ir tas ļaunais, kurš 

vēlas apēst gan Sarkangalvīti, gan Vecmāmiņu. Nereti vilks pasakās ir tas, kas 
visus apēd. Kā izdarīt tā, lai vilks neēstu pasaku varoņus?( Vēlams sarunu ievirzīt 

tā, ka nevis kaut kas pasargātu visus, bet kā panākt to, lai vilks pats negribētu 
nevienam uzbrukt). 

5. Vēstures liecība. Vēsture ir ne tikai tautām, valstīm vai priekšmetiem- arī 

pasakās minētajiem dzīvniekiem ir vēsture. Skolotājs piedāvā skolēniem uzzināt 
dažus vēsturiskus faktus par vilkiem, suņiem, lapsām un citiem vilku 

„radiniekiem”.  
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4. Dažādu skatpunktu izmantošana sižeta līnijas izpētē 
 

1. Apspriežot sižetu, svarīgi ir ne tikai pievērst uzmanību galvenajai pasakas vai 
dzejoļa problēmai, bet censties ar jautājumu palīdzību virzīt skolēnus izpētīt, kā 

katrs pasakas personāžs attiecas pret galvenao varoni, pret aprakstīto problēmu 
vai pretrunu, kādā veidā un ar kādiem līīdzekļiem cenšas to atrisināt. Jo arī 

acīmredzama problēma vai tās risinājums no dazādiem skatpunktiem izskatīsies 
citādi.  Noderēs šadi jautājumi- ko ... domāja par galveno varoni? kā ... palīdzēja 
galvenajam varonim? Bet ja ... nebūtu rīkojies šādi, vai problēma būtu atrisināta? 

U.t.t. 
2. „Es redzu tā!”. Skolēni darbojas grupās un katra grupa saņem 2-3 pasakas 

personāžu vārdus un viņiem jāsacer stāsts, kuru stāstītu šie personāži. Ko viņi 
redzēja, juta, piedzivoja, kāpēc rīkojās tieši tā? 

3. Pasaku problēmsituāciju risināšana. Pasakās bieži vien tiek doti dažādi 

uzdevumi, kuri jāveic pasakas varoņiem. Lai atrastu pienācīgu precinieku, bieži 
vien ķēniņš liek izpildīt daudzus nereālus uzdevumus, lai tikai neatdotu savu 

meitu. Bet kā pārbaudīt, vai precinieks tiešām labs? Kā uzzināt, vai šī meitene 
būs laba saimniece vai sliņķe? Skolēniem piedāvā situāciju un viņiem jāatrod 
risinājums, kurš būtu vispiemērotākais.  

4. Pasakas vienmēr satur sevī kādu morāli, pamācību. Skolēniem noslēgumā var 
piedāvāt starp daudzām parunām vai sakāmvārdiem atrast vispiemērotāko, kas 

raksturo pasakas galveno domu. 
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5. Uzminēšanas uzdevumi „Jā vai Nē?” 
	

1. Antonīmu spēle. Skolotājs piedāvā darbu pāros, sākumā ar vienkāršiem un 
acīmredzamiem antonīmu pāriem, pakāpeniski paplašinot amplitūdu. Piem., 

viens skolēns saka „griesti”, otrs atbild „grīda”, u.t.t.. spēli var spēlēt, iepriekš 
vienojoties, par kādu pasaku vai stāsta, kura varoņi un viņu darbība tiks 

apspriesta. 
2. „Pasaka par Pelrušķīti” uzdevums. „Viņa pazaudēja to, bet atrada viņu. Kas 

notika?” (Pelnrušķīte pazaudēja kurpīti, bet atrada Princi.) 

3. Algoritma veidošana. Skolotājs uzdod skolēniem vairākus uzdevumus par 
Pelnrušķīti un pieraksta uzdevumu nosacōjumus tabulā.  

Kas? Kāds? Ko darīja? Ar ko viss beidzās? 

 
Nodarbības beigās skolēni redz, ka šādā tabulā var ierakstīt visu uzdevumu 

nosacījumus. Tātad arī sastādīt jaunus uzdevumums p1ec šādas tabulas ir viegli. 
Piemēri: 
Viņa bija dusmīga, bet palika ar garu degunu. (pamāte) 

Viņas bija slinkas un nedabūja neko. (māsas) 
Viņa pieskārās tiem un tie mainījās. (feja) 

Viņš viņu pazaudēja, bet vēlāk atrada. (princis) 
 

4. Problēmsituācijas risināšana.  Ļaunā pamāte nemīlēja Pelnrušķīti un lika viņai 

darīt  nepaveicamus darbus. Labi, ka viņai palīdzēja draugi. Bet kā būtu, ja kādu 
dienu draugi nevarētu atnākt palīgā? Kā Pelnrušķītei tikai galā ar uzdevumu un 

izlasīt graudus no pelniem? 
5. Spēle „Kam zudības, man atradības”. Skolotājs atgādina uzdevumu par Princi, 

kurš pazaudēja un atrada Pelnrušķīti. Bet ko vēl var pazaudēt un atrast? Skolēni 

sadalās pāros vai grupās, viena grupa izdomā, ko var pazaudēt, otri- ko var 
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atrast. Vēlams, lai viena grupa sauc sieviešu dzimtes lietvārdus, otri- vīriešu 
dzimtes lietvārdus.   

6. Spēle „Var būt- nevar būt”. Spēlētāji stāv aplī ar rokām aizklājuši seju. Ja 
skolotājs nosauc lietu vai situāciju, kas var būt reāla, tad plaukstas atver seju, ja 

situācija vai objekts ir brīnumains un nereāls. Sevu aizsedz. Spēļe ātrā tempā, 
tas kurš kļūdās, izstājas no spēles. 

7. Spēle „Salīdzini mani!”. Skolotājs lūdz skolēniem nosaukt savus mīļākos pasaku 

varoņus. To vārdus uzraksta stabiņā uz tāfeles. Tad skolotājs lūdz salīdzināt 
pirmo un otro pasaku varoni- kas viņiem kopīgs, kas atšķirīgs. Tad pirmā varoņa 

vārdu nodzēš un atkal turpina salīdzināt pirmo ar otro. Tā turpina, līdz salīdzināti 
visi varoņi. Pēdējo varoni salīdzina ar visiem iepriekšējiem. 
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6. Pasakainie stāsti 
	

1. Uzdevums „Spogulis”. Skolēniem piedāvā uzdevumu, kur pasaku varoņu 
vārdi ir uzrakstīti otrādāk. Tad var katrs savu vārdu izlasīt otrādāk, izdomāt savu 

pasaku tēlu otrādāk, kas biedriem jāatmin.  
Uzdevuma versija- skolotājs piedāvā dažādus pasaku varoņu attēlus, kuri ir „ar 

kājām gaisā”- skolēniem tie jāatpazīst. 
2. Skolēni nosauc savus mīļākos pasaku tēlus un tad katram mēģina noteikt 
veidu, kā šis varonis ir nokļuvis pasakā- atdzīvināts, pamazināts, u.t.t. 

3. Skolēni izlozē pa vienam objektam un mēģina arkādu no fantazēšanas 
līdzekļiem padarīt šo parasto priekšmetu padarīt pasakainu un brīnumainu. 

Uzdevuma variants- izlozē arī fantazēšanas paņēmienu.  
4. „Fantāzijas zīmēšana”- skolēni zīmē fantastisku dzīvnieku, kuru neviens 
nekad nav redzējis. 

5. „Kukulīša” glābšana. Skolēni strādā ar pasaku „Kukulītis”. Sākumā 
skolotājs piedāvā vairākus pasakas sižeta pavērsienus un skolēniem jāizanalizē, 

kas notiek un kuram no varoņiem tas ir labi, kuriem ir slikti. Piem., Vecītis palūdza 
vecenītei izcept Kukulīti. Vecenīte nolika Kukulīti uz palodzes. U.t.t. 
Pasakas beigas ir skumjas- lapsa apēd Kukulīti. Katra skolēnu grupiņa saņem 

vienu no fantazēšanas paņēmieniem un viņu uzdevums ir izglābt Kukulīti. 
Noslēgumā Kukulīti katra grupa uzzīmē tā, lai viņš zīmējumā būtu un vienlaicīgi 

arī nebūtu- būtu izglābies. 
Šo uzdevumu var piemērot arī citām pasakām, spēlēt tādā veidā „Pasaku 

glābējus”. 

6. Fantazēšaans uzdevumus var piemērot arī pavisam ikdienišķām 
situācijām, risināt problēmuzdevumus, kuri var notikt ar mums sadzīviskās 

situācijās. Piem. pazaudētas atslēgas, samircis suns un tīrs paklājs, netīro trauku 
kaudze virtuvē,u.t.t. 
 
 


