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PR IEKŠVĀRD S

Sākamgrāmata māca bērnus vispirms saredzēt, saklausīt, sa
just un apjēgt apkārtni, saprast savu vietu Pasaulē zem Saules, 
laika un telpas pasaulē, savā zemē un valstī.

Tikai tad grāmata sāk mācīt sazināšanās ce|u —  lasīt, rakstīt, 
pareizi runāt.

Mēs sākam ar skaņu izpratni. Būtu tebi, ja bērnam tā būtu 
patīkama spēle, pētījums, atklājums. Jo vairāk spēlēsimies ar 
skaņām, jo  ātrāk un vieglāk apgūsim burtu zīmes un to nozīmi.

Lasītprasmes apguvē tiek it kā apmesti divi loki. Pirmais —  
skaņu loks, nemācot vēl vārdu veidošanu un vārdu lasīšanu. 
Otrais —  mācot veidot no pazīstamām skaņām un burtiem jau 
vārdus.

Vārdu veidošana sākta ar patskaņiem, divskaņiem un pēc 
veidojuma visizteiksmīgākajiem līdzskaņiem —  skaneņiem, 
lūpeņiem.

Fonētikas apguves kārtība izvēlēta pēc skaņu veidošanas 
izteiksmības, lai sākumam būtu lielākas spēles iespējas. Galve
nais iedalījums — pēc aktīvā runas orgāna stāvokļa, šajā sistēmā 
pieminot tikai dažas izteiksmīgākās skaņu grupas no citas ieda
lījuma sistēmas: skaneņus, šņāceņus, svelpeņus. Šie nosaukumi 
ir vairāk tēlaini, mazāk —  saistoši kā termini.

Lasītmācīšanas gaitā iesaku lietot divas kartīšu rindas. V is
pirms —  tukšās kartītes —  skaņas kā vienības apguvei vien, 
pēc tam tās pārklāt ar līdzskaņu un patskaņu iezīmju kartītēm. 
Tas skolotājam rāda bērna domāšanu pakāpenībā un palīdz 
palīdzēt, t.i., precīzāk noteikt nezināšanas vai neizpratnes brīdi.

Domāju, ka bērnam jau pašā sākumā jāpalīdz nosaukt zināt
niskos vārdos, terminos tos jēdzienus, kurus viņš jau zina un 
saprot, bet nav mēģinājis nosaukt. Manuprāt, bērnu valodas 
veidošanā netraucē tautasdziesmu senākās formas un tās atstā
jamas nešodieniskā redakcijā. Tāpat pārrunām noderēs viens 
otrs apvidus vārds un pat vulgārisms.
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Galvenā, paša galvenā noteikšana teikumā nāk  no galvenā 
izpratnes dzīvē. Kad apjēgts  galvenais, nav  grūti parādības 
sakārtot un pakārto t pēc tās formulas, ko mēs gudri saucam 
«subjekta-objekta attiecības». Tās neapšaubām i ir teikum a 
izpratnes pamatā.

Iespējams, ka bērni nevar  mājas darbu izpildīt. Tas nekas. 
Tas palīdz viņiem koncentrēties uz nākošajām  grūtībām, pam o
dina interesi: gribas zināt, kā to var. M ājas darbu uzdevumi 
doti ar nolūku tādi, kuros iesaista arī vecākus, piemēram, tau
tasdziesmu mācīšanās.

Vēl par zīmējumiem. Domāju, ka zīmējumi, kas lasītmācī- 
šanās gaitā palīdz nolasīt vārdu  pēc uzzīmētā, «pasaka priekšā», 
ir nevajadzīgi un pat kaitīgi, jo  neļauj bērnam  patstāvīgi, analī
tiski domāt, dod jau  priekšāpateikšanas modeli. Tāpēc zīmējumi 
necenšas metaforizēt, uz ko pavedina teksts, bet dod konkrētus 
attēlus ar dokum entālu izziņas vērtību.

Grāmatā nav hrestomātijas tipa lasāmgabalu no dažādu 
autoru  darbiem. M ēģinājos gan — salasīt no grām atu grām a
tām dzejolīšus un stāstiņus, bet tad šī pirmā grām ata kļuva 
haotiska un zaudēja mērķtiecību. Paliku pie sava paša domas 
izveduma un folkloras, kas šoreiz ir v ietā tāpēc, ka (tāpat kā 
šajā «ābečnieku» gadījumā) tā radusies tautas lasīt un  rakstīt- 
neprotošajā  bērnībā un kā tāda šoreiz arī bērniem  skaidrojam a 
un pie sirds liekama.

Grāmata ir iespējami blīvināta, blīvināta ar nolūku un 
cerībā, ka būs skolotāji, kas bez grūtībām realizēs grām atā gri
bēto. Šīs grāmatas uzdevums ir dot skolotājiem grūtākas vai 
a tv ieglotākas iespējas ceļā ne tikai uz lasītmācīšanu un rakstīt- 
mācīšanu, bet, galvenais, bērna ceļā uz pasaules izpratni un sava 
«es» iesaisti dabā, tau tā  un cilvēcībā.

Stunda nenozīmē mācību stundu. Viela apgūstama pēc audzi
nātāja  ieskatiem un spējām, pēc viņa patikas pakavēties pie v ie 
nas vai otras tēmas, kā arī a tkarībā no grupas sagatavotības.

Grāmata uzrakstīta, vadoties no program m as pro jekta  saga
tavošanas klasēm latviešu valodā, valodas attīstībā un literatū
ras lasīšanā, kā arī no LPSR Izglītības ministrijas dotās mācību 
vielas sadales.

Palieku cerībā uz saprašanos.
Autors





Saule un pasaule.
Cilvēks un  pasaule.
Nosaukum i un īpašie nosaukumi.

Alfabēts. īpašo nosaukum u lielie burti. 
M anis paša vārda lielais burts.

Zem SAULES ir PASAULE.
Pasaule pasauļojas, pasauļojas un atkal pazūd mākoņos. 
Uz pasaules ir kalni, upes, jū ras  un visādas lietas.
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Uz pasaules dzīvo dzīvā radība.
Kādu dzīvo radību jūs zināt?
Kas ir gudrākā dzīvā radība uz pasaules un apsaimnieko 

pasauli?
Cilvēks. -—
Cilvēks pasauli uztver.
Spēļu bumba ir daļa no pasaules. Cilvēks to uztver ar 

pirkstiem.
Ko cilvēks uztver ar ausīm? A r degunu? A r acīm? A r mēli?

Spēlēsim tadu spēli —
«KO UZTVER A R  MELI?»
Kas vairāk visvisādas garšas jutis,
To uz pavārskolu sūtīs.

Spēlēsim spēli ar sm alku maņu  —
«KAS DZIRD V ISSM A L K Ā K O  SKAŅU?»  
Dosim tam vijo li  — sm alkāko mantu, 
M ācīsim viņu  par muzikantu.

Kas tas ir tumsā? Kā to var jaust? 
Spēlēsim «ACIS CIET, UN TAUSTI!»
Kas visu pazīs, kad p irkstiem  skars,
Tas kādreiz dienās būs smalkmeistars.

Kāpēc cilvēkam ir deguns? Deguns saož pasauli. Tā ir oža. 
Kāpēc cilvēkam ir ausis? Ausis sadzird pasauli. Tā ir dzirde. 
Kāpēc cilvēkam ir mēle? Mēle sagaršo pasauli. Tā ir garša. 
Kāpēc cilvēkam ir acis? Cilvēks saredz pasauli. Tā ir redze. 
Kāpēc cilvēkam ir jutīgi pirkstgali? Cilvēks satausta pasauli. 
Tā ir tauste.
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Cilvēkam ir piecas maņas; viņš jūt 
priekšmetus, garšas, gaismu, smaržas 
un skaņas. Kā sauc šīs maņas?

Aiztaisi acis un pasaki, kā tu dzirdi 
Pasauli!

Aiztaisi acis un ausis un pasaki, kā 
tu saod Pasauli!

Aiztaisi acis, ausis, degunu un pa
saki, kas tas ir, ko es tev dodu no
garšot!

Aiztaisi acis, ausis, degunu, muti un 
pasaki, kas tas ir, ko es tev iedevu pa
taustīt! (Iedod aizvāztu nazi, matu sprā- 
dzīti, apaļu, pogai līdzīgu akmentiņu, 
čiekuru, saspraudi.)

Dosim nosaukumus priekšmetiem! (Rāda pazīstamus un 
nepazīstamus priekšmetus: zīmuli, brilles, pulksteni, cirkuli, 
tālskati, lineālu, naglu, ziedu.) Nosauciet visus redzamos priekš
metus klasē un aiz loga!

Tā CILVĒKS saredz, 
sadzird,
saož,
sagaršo,
satausta PASAULI, 
uztver PASAULI,

un nosauc VĀRDOS.
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Dosim nosaukum us būtnēm, vis
pirms tām, kas šeit klasē! (Cilvēki, zēni, 
meitenes, skolēni, skolotāji.)

Vai jūsu  mājai ir īpašs vārds?

Vai jūs zināt upi ar īpašu vārdu?

Vai jūs  zināt kaķi ar īpašu vārdu? 
Suni? Krokodilu? Zirgu? Govi?

Vai jūs zināt sienāzi ar īpašu vārdu? 
Odu? Dunduru?

Ābelīti? Saldējamo skapi? Radio? 
Automašīnu?

Ezeru? Kalnu? V arenu koku?

Ja  kādu sauc vārdā, tad šo vārdu 
raksta ar lielo sākuma burtu.

ezis Buzis 
māsa Rasma 
karaliene Liene 
pūpēdis Fuks

Katram cilvēkam ir vārds un uz
vārds. Tos raksta ar lielo sākuma burtu. 
Atšķirsim alfabētu! Tajā ir lielie

Bet tagad iepazīsimies! Katram cil
vēkam  bez kopīgā nosaukuma «cil
vēks», «zēns», «meitene» ir savs īpašs 
nosaukums, paša vārds un uzvārds. 
(Skolotājs nosauc savu vārdu  un uz
vārdu. Bērni katrs  nosauc savu vārdu 
un uzvārdu.)

11



un mazie burti. Atradīsim alfabētā lielos sākuma burtus savam 
vārdam un uzvārdam!

A rī vietu vārdus raksta ar lielo burtu.

Mājās izpētiet, kāds ir jūsu
tēva,
mātes vārds un uzvārds,
māju,
ciema,
pilsētas,
rajona nosaukums, 

un atrodiet jūsu ciema vai pilsētas nosaukuma lielo sākuma 
burtu!





Dodam vārdus būtnēm  un priekšmetiem.
Dodam vārdus darbībām.
Pasaule un grāmatas. Grāmatās ierakstītā  pasaule.
Grāmatas ir derīgas. Paša rakstīta grāmata. Dienasgrāmata.

Nosauciet lietas, ku ram  nav  sava īpaša varda, bet tāds pats 
vārds kā visām tādām  pašām  lietām!

Nosauciet būtnes, kurām  nav  sava īpaša vārda, bet kuras  
sauc tāpat kā citas tādas pašas būtnes!

Odam nav vārdiņa sava, odu ir daudz,
Odiņus vienādi visus par odiņiem sauc.

V āveres  arī nekā no vārdiem  nesaprot,
Tāpēc vāvere i  nav, kas vārdiņu dod.

Bet, ja tu vari sadraudzēties mežā ar kādu dzeni,
Tu vari tam vārdu dot pats un saukt par dzeni Teni.

Un, ja kāds strazds katru  gadu dzīvo  tai pašā būrītī,
Tu vari tam vārdu dot un saukt par strazdiņu Jurīti.

Un pazīstamu peli
Var nosaukt par peli Nelli.

M ēs devām  vārdus  priekšm etiem  un būtnēm. Tagad dosim 
vārdus  darbībām.

jusu  majas,
jūsu  apkārtnes  vietas?

Jānis u zdevum u  risina. 
Sienāzis spēlē un sisina. 
N em āku lis  acis blisina.

Kuri te  ir bū tņu  vārdi?
*’”* Kuri te  ir darb ības vārdi?
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Kas mak, tas lasa.
Kas nemāk, tas pakausi kasa.

Kuri te ir darbības vārdi? 

katram darbības vārdam atsauksi-

lasa
rasa
rasina
prasa
asa
asina
kasa
vasa

Es saukšu vārdus, un jūs 
ties, paceļot roku.

acs — redzu 

auss — dzirdu 

mēle —  garšoju 

pirksti —  taustu 

deguns — ostu
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*
Ko tu  pasaulē esi redzejis? Dzirdējis? Garšojis? Saodis? 

Sataustījis? Kuģus, mūziku, ananasus, mežu, ezi.
Tā mēs iepazīstamies a r  pasauli.
Bet cilvēki iepazīst pasauli arī no grāmatām.

Grāmatās pasaule ir ierakstīta  iekšā. Kāda daļiņa no pasau
les. Un mums to jām āk  dabūt ā rā  — sev, savai zināšanai. Tad 
mums ir jām āk  lasīt. Kas māk lasīt, tas var  grām atā iekšā ie rak 
stītās gudrības atkal izlasīt laukā.

Uz Rīgu v a r  aizbraukt. Bet Rīgu var  dabūt arī grāmatā.
Grāmatā var  tikt arī uz citām zemēm, v a r  tikt pazemes alās, 

var  tikt debesīs.

No grām atas var izlasīt nekad neredzētas ogas, visas pasau
les ogas, visas pasaules sēnes, dabūt visus pasaules putnus. No 
grām atas var  iemācīties visas pasaules darbus un rotaļas. 
V ārdu  sakot — grām atas ir derīgas.

Kas vēl jum s m ājās ir derīgs?

Kādas derīgas grām atas jums 
ir mājās?

Vai telefona grām ata ir derīga?

Kāpēc derīgs ir kalendārs?

Kam derīga ir rožu grāmata?

Ko māca ceļojum u grāmatas?

Kāpēc ir vajadzīga «Ābece»?

Vai pavārgrām ata  ir v a ja 
dzīga?

Pavārgrām atā  ir uzglabāti v i
sas pasaules ēdieni.
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Grāmatas ir glabātuves. Tajās var  uzglabāt visu, kas ir bijis. 
Tajās v a r  saglabāt senas pilis, karietes, lidmašīnas, un  tās tur 
paliks uz mūžiem. Grām atas ir lielas bagātību krātuves. Tajās 
ieiet, paliek  un  uz mūžiem dzīvo varoņi. Lāčplēsis tu r  vēl tagad 
dzīvo. Pelnrušķīte tu r  vēl tagad  dzīvo. Īkstītis un Antiņš. Darba 
varoņ i un kara  varoņi.

Kādus varoņus jūs  zināt?
Tātad — grām ata ir krātuve, ku rā  uzkrājas  tas, kas pagājis.

Bet grām atas saglaba arī visu labāko, kas ir tagad, pašlaik: 
varenus  darbus, interesantus cilvēkus.

Jū s  arī esat in teresanti cilvēki, mēs varē tu  tagad  uzrakstīt 
grām atu  par  v ienu no jums. Šodien par vienu, citreiz tādas 
pašas grām atas rakstīsim par citiem. Par kuru  šoreiz rakstīsim?

N oliks im  tukšas grāmatas priekšā  
Juri.
Un ierakstīsim  v iņu  grāmatā iekšā.
Viss, kas derīgs ir v iņa  dabā,
M um s tagad grāmatā jāsaglabā.
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Katrai grām atai ir vaki. Un uz vaka  raksta  gramatas 
nosaukumu.

V ISĀ D A IS  JURIS.

Bet rakstīt jūs vēl nemākat, tāpēc mēs visi kopā rakstīsim 
šo grām atu  ar manu roku. Jū s  teiksit katrs  kādu  te ikum u par 
Juri, bet es rakstīšu.

M ājās jūs varat rakstīt kopā ar tēti grām atu par m āmiņu vai 
kopā ar māmiņu — grām atu par tēti. Tikai atcerieties, ka uz vāka 
jābū t au tora  — grām atas sarakstītā ja  — vārdam  un uzvārdam  
un grām atas nosaukumam. Autors esi tu pats. A utori var  būt arī 
divi vai vairāki, piemēram, jūs  abi ar tēti vai māmiņu.

Kārlis Burkāns un māmiņa Burkāne.* '

TĒTIS.

(NB! Skolotājs nedrīkst prasīt, lai šos darbus nākam ajā  dienā 
klasē nolasa.)

Burtnīcu, kladi, p iezīm ju bloku, ku rā  cilvēki k a tru  dienu 
atzīmē savus piedzīvotos notikumus, redzēto, dzirdēto, pa tī
kamo, nepatīkam o, darbus, priekus, ciemiņus, uzdevumus, a tra 
dumus, laimīgus brīžus, domas, nodomus, — sauc par d ienas
grāmatu.

J a  jum s būtu  dienasgrāmata, ko jūs atzīmētu ta jā  par v ak ar
dienu? Un par šodienu?





Grāmatas uzbūve. Grāmatu ilustrēšana.
Pasaule darbojas. Darīšanas, darbošanās, darbības vārdi.
Strādājam vai domājam? Strādājam, tātad domājam.
Domājam, tātad strādājam.

Ko jūs mājās rakstījāt grāmatai uz vāka? Grāmatas sarakstī
tāja vārdu un uzvārdu un grāmatas nosaukumu. Kādas grāmatas 
vēl jūs zināt? Kādas grāmatas ir jūsu mājā? Pasakiet autoru un 
nosaukumu! Kā tas var būt, ka jūs nezināt grāmatas autoru? Kad 
jūs aizejat ciemos, jūs taču zināt, pie kā esat ciemos aizgājuši.

Vai tā var būt, ka es nezināju,
Kas tā par māju, kur ciemos gāju? 
Un vai tie manu vārdu zina un māk, 
Kas pie manis ciemos nāk?



Ir nepieklājīgi un muļķīgi viesoties kādā mājā un nezināt, 
kas ir tās saimnieks. Viesoties kādā grāmatā, nezinot, kas ir tās 
autors, ari ir nepieklājīgi.

Ilustrācijas grāmatai veido mākslinieks. Jūs  arī paši varat 
būt grāmatas ilustrētāji. Es lasīšu jums priekšā dzejolīti, un jūs 
to uz .baltas lapas ilustrēsit ar tik zīmējumiem, cik jums ienāks 
prātā.

Pa ceļ\i gāja pupa.
Vienā galā strupa, otrā dupa. 
Priekšā ai ja čupa.
Pupa klupa.
Aiz  pupas nļācd zirņu grup/J. 
Tie redzēja, ka pupa klimpu. 
Tie palīdzēja:  « H upa! Hqpaī  
Celies augšā, pupa!»

Katrai grām atas lapai ir divas p u 
ses — lappuses. Lappušu ir daudz, un 
tajās var pazust. Lielā, biezā grāmatā 
grūti atrast to, kas vajadzīgs. Tad ir 
jāpaskatās  satura rādītājā.

Ja grāmatu tikai rokā patur,
Tad nevar vē l  zināt, ko tā satur. 
Satura rādītājs ir tas,
Kas rāda, kas grāmatā atrodas.

SATURS

Pupa, kas k l u p a .......................................
Ozolzīle, ko apēda p ī l e ......................
Bumbieris, kas velk cepuri uz pieres 
Aprikoze, kam māsa — roze . . .
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Pasaule ir priekšm eti (lietas) un dzīvas būtnes.

Nosauciet lietas (priekšmetus)!
Nosauciet dzīvas būtnes!

Pasaulē dzīvās būtnes un lietas darbojas.

Kas to teica, tas meloja,  
Ka saulīte nakt i  guļ.
Vai  saulīte tur uzlēca, 
Kur vakar norietēja?

(Tautasdziesma)

STRADA

būvē, skrūvē 
ceļ, veļ 
gāž, bāž 
dzejo, zvejo

DARBOJAS

spīd, silda, lec, noriet, smaida, žāvājas (?), 
mirdz, karsē, kausē, sausē, 
laistās, saistās (ar ko saule saistās?), 
rotā

22
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Zaķlts ara tīrumā, 
Zagatiņa brīnījās.
— Ko brīnies, žagatiņ, 
Tā vīram  jāstrādā!

Cūka taisa čabuliņas, 
Jākāpj zīļu ozolā.
Ikām cūka čabas taisa, 
Jau zīlītes nobirušas.

Kas kait man nedzīvot 
Liela meža maliņā: 
Pieci brieži man arot, 
Sešas stirnas ecējot; 
Lieli pu lk i sīku putnu  - 
Tie plosīja velēniņas.

SPĒLĒJAS GUĻ

bumbojas
rotaļājas
lēkā
skraida
peldas
šūpojas
slidinās
pikojas

ĒD

garšo
strebj
kož
grauž
rij

atpūšas
sapņo
krāc
slinko

Kurš putniņš agri ceļas, 
A gri slauka deguntiņu;  
Kurš putniņš vē lu  ceļas, 
Tas astīti rubināja.

(Tautasdziesmas)
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Tupenīši, rācenīši 
Ievēlās Daugavā; 
M azi bērni noraudāja, 
Vēderiņus  kasīdami.

Estu grib, dzertu grib 
Mans mazais vēderiņš.
Vai ar dziesm u piedziedāšu  
Savu mazu vēderiņu?

(Tautasdziesmas)

DOMA

To pašu, ko strādā: būvē, skrūvē,
ceļ, veļ, 
gāž, bāž, 
dzejo, zvejo.

AUG

Daiļa auga sila priede,
N i ēduse, ni dzēruse ; 
M an māmiņa maizi deva, 
Es tik  daiļa neizaugu.

Es atradu ganu m eitu  
A r  bērziņu baramies. 
Bērziņš lika zaru lauzt, 
Viņa  lauza virsūnīti.

Es izgāju zaļu birzi,
N e  lapiņas nenorāvu,
Vē j š  norāva v ien u  lapu, 
Saulīt' gauži noraudāja.

(T autasdziesmas)

zaļo
zied
ražo
paglābj
priecina
noder
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DARA

labi
slikti
gudri
muļķīgi
ātri
gausi
slinki
čakli

Gailis vistu  miji tur 
Par visiem putniņiem,- 
Dabon m iezi mēslienā, 
Sauc vistiņu raudādams.

Rubenitis bungas sita 
Zaļa bērza virsūnē,
Sīkus putnus traucēdams, 
Lai neēda pumpuriņu.

Skopa, skopa vāverīte, 
Otras māsas nemieloja; 
Pūriņā sapelēja 
Kodoliņa plācenīt's.

(Tautasdziesmas)

DOD — ŅEM

Dots devējam  atdodas.
Nedari otram to, kas pašam nepatīk!

STRADA
mācās
lasa
raksta
glezno
domā

GREZNOJAS

Krāsojas, 
frizējas, 
pušķojas 
un nestrādā.

Krāsojas, 
frizējas, 
pušķojas 
un strādā
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Kas zina  — roka vai galva zina, 
Uz kuru  pusi skrūv īte  jākustina?

DARBOJAS

griežas
spiežas
skrūvējas
satur
notur

Ai, dzīvīte, ai, dzīvīte,
Pie dzīvītes  vajadzēja  
Divi rokas, d ivi kājas,
Laba, gudra padomiņa.

(Tautasdziesma)

&  M ājās ejot un šurp nākot uz bērnudārzu vai skolu, pavēro
jiet, kā pasaule darbojas, un nākam ajā stundā visai grupai 
pastāstiet!





Saredzamās, saklausāmās, saožamās, sagaršojamās 
darbības — bērnudārzā vai skolā, pa ceļam, mājā. 
Vēl joprojām —  darbības vārds.

Skaņu mācība. Skaņas un to pierakstāmās zīmes. 
Skaņas ar savām zīmēm un skaņas bez savas zīmes. 
Kur veidojas skaņa?

Atcerieties, ko jūs esat redzējuši ceļā no bērnudārza vai 
skolas mājup, mājās un ceļā uz bērnudārzu vai skolu, —  un 
pastāstiet, kā pasaule darbojas!

Jūs esat novērojuši tikai redzamo pasauli.
Bet ko dara dzirdamā pasaule?

A izveriet acis un ieklausieties! Nosauciet saklausāmās 
darbības!

SKAN

čab
grab
čūkst
elpo
rūc
šalc
dun
runā

Un ko dara saožama pasaule?
Smaržo, smird, smako, dvako.

Kas, jūsuprāt, smaržo un kas smird?

Citiem  —  nē, bet citiem —  garšo. 
Kā tad tomēr Īsti ir?
Ķiploks domā, ka viņš smaržo. 
Roze domā, ka viņš smird.
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Un kā jum s vakar  un šorīt pasaule garšoja? (Vienmēr taču 
cilvēks kādu daļu no pasaules apēd.)

Rīt pastāstiet, ko jūs m ājā novērojāt, kā darbojas dzirdamā 
un saožamā pasaule?

Visu, kā pasaule darbojas, mēs pasakām  vārdos.

Suns rūc, 
bite dūc,
ja tev bail — mūc!

Visi iemācāmies norunāt reizē skaitām o pantiņu. Pēc tam 
solu kārtībā katrs pa vienam  vārdam  pēc kārtas  turpinās iesākto. 
Es sākšu: « S u n s . . .»  Un tā lāk  jūs turpināsit, katrs pēc kārtas 
nosaukdam s nākošo vārdu.

Vārdus mēs varam  pierakstīt, bet t âd ir jāzina burti. Vārdi 
sastāv no burtiem. Un katrs burts p ieraksta kādu pasaules skaņu. 
Bet tikai runas skaņu. Mūzikas skaņas p ieraksta  citas zīmes. Es 
jum s dziedu tagad skaņas, kuras pieraksta ar notīm. Un tagad es 
jum s saku skaņas, kuras p ie rak 
sta ar burtiem: a, b, c, ff zr ž.

Un vēl ir skaņas, kuras nekā 
nevar  pierakstīt, ne ar kādu 
zīmi: elšanu un elsošanu, šķa
vas, žāvas, k rākšanu  miegā, ste
nēšanu, kunkstēšanu. Zvēriņi 
savas skaņas nevar pierakstīt.
Putni nevar p ierakstīt savas 
dziesmas. Tāpēc, ka dzīvniekiem 
nav  savu burtu  un nav  rakstī
bas. N av  grāmatu. Burti un 
vārdi, un grām atas ir tikai cil
vēkam.
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Cilvēkam  ir v isveik lākā mele. V isgudrākā mele. V ar pateik t 
to, ko galva domā. V ispaklausīgākā mēle.

Cilvēkam  ir ve ik la  mēle.
Re, kā  tā ar vārdiem  spēlē:

V itam īns sēž sipollokā,
N eva r  v iņu  dabūt rokā.
T ikko  loku iekšā loka,
Viņš ir vēderā, ne rokā.

Visa cilvēka mute ir tā iekārtota, ka  tā  ir ļoti veikla un pa
klausīga pateik t to, ko galva domā: ar mēli, ar  lūpām, ar zobiem, 
ar rīkli, a r  aukslējām, caur degunu.

Zvēri rūc. Kur veidojas  skaņa? Rīklē.
Zvēri krāc. Kur veidojas skaņa? Rīklē.
Govs īd. M uti ciet, caur degunu. Vai — mauj, a r  muti ciet 

un vaļā: m-ū!
Kaķis muti m āk izlocīt jau  vairākos veidos: mi-a-u! Pavēro

jiet, kā mute mainās!
Bet zvēriņi var  pateik t tikai šīs v ienīgās savas skaņas. Cil

vēks ir vienīgais radījum s pasaulē, kas var  veidot skaņas ar 
visām mutes daļām.

Minn, minn, minn, nāc parunāsim!
M an iet m un n caur nāsim.

«Bumba, bumba, nav kur  skriet!»
Lūpas pietur vārdu ciet.

Turpm ākajās  dienās ņem iet līdzi spogulīti, un tad pavērosim  
spogulī, kā mute runā!





Tie, kas maizi gādā, — strādā.

Tie, kas raksta grāmatas, — strādā.

Tie, kas gudro savā prātā, — arī strādā.

Grāmatas un citi paziņošanas, sazināšanās un ziņu veidi.

Iesākumā skaņa bija. Pētīt, kur rodas skaņa.

Skaņas, kuras mute viegli laiž vaļā,

un skaņas, kuras mute tur ciet: patskaņi un līdzskaņi.

Pastāstiet man par saožamo pasauli, kādu jūs to saodāt vakar 
un šorīt!

Pastāstiet par skaņu pasauli, kādu jūs to sadzirdējāt vakar un 
šorīt!

Ar kādām zīmēm cilvēki atzīmē pasaules skaņas?

Valodā — ar burtiem. Mūzikā — ar notīm.

Kādas zīmes jus vēl zināt?

Ceļa zīmes — šoferiem un gājējiem.



N orādījum a zīmes (pasts, ēdnīca, frizētava, tualete).

Brīdinājuma zīmes (nekurt uguni, nepīpet).

Reklāmu zīmes.

Cilvēki ar  zīmēm pieraksta  to, ko viņi zina.
Cilvēki arī ar burtiem  un notīm pieraksta, ko viņi zina.
Kad cilvēki raksta  grāmatas, raksta mūziku, — viņi strādā.

A tcerēsim ies darbības vārdus, kuri stāsta, kā  pasaule strādā.

STRĀDĀ
raksta cep ar
muzicē stāda būvē 
glezno ravē  mācās 
vāra
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V ai mēs strādājam ? Jā , mēs s trādā jam  skolā. Es mācu, jūs  
m ācāties.

V ai tētis strādā?
V ai māmiņa strādā?
Jā , viņa strādā. V iņa s trādā divus darbus  — viņa strādā savā 

d arba  v ie tā  un m ājās gatavo  mums ēst, apkopj māju.

Strādā tie, kas dara  derīgu  darbu.
Tie, kas darbojas  nederīgi, tie  nestrādā.
Tie, kas dara  nedarbus, t ie  nestrādā.

Tas, kas maizi gādā, — strādā. 
Tas, kas ceļu rāda, — strādā. 
Strādā tas, kas gudro savā prātā.

Tie, kas maizi gada:

zem nieks nodod graudus malējam, 
malējs nodod miltus cepējam, 
cepējs nodod maizi pārdevējam , 
pārdevējs  nodod maizi patērētājam .

Tie, kas gudro savā prātā:

tie  arī grib nodot tā lāk  savu darbu, 
viņi uzraksta un  nodod lasītājam.

Kad jūs kaut ko sagudro ja t un  jum s n av  iespējas to pateikt, 
jūs sūtāt zīmīti. Kad n av  iespējas cilvēku satikt, tad  sūta vēs
tuli vai telegrammu.
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TELEGRAMMA.

Pele sūta savam radam 
zibenstelegrammu:
«Atsūti — es mirstu badā! — 

graudus vienu gramu!»

Ko vēl cilvēki raksta viens otram?

Nosauciet, kādas jūs zināt avīzes, žurnālus, dokumentus, 

plakātus, afišas, izkārtnes, grāmatas!

AFIŠA.

PLAKATS.
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PAZIŅOJUMS.

PIE MUMS ĒDNĪCĀ PIE LŪKĀM  
M A IN A  PIECNIEKUS PRET KŪKĀM .

Maiznieki, 
kas neiet skolā.

DOKUMENTS.

Mes būsim pētnieki. Pētīsim ar spogulīšiem, ka skaņa gadās, 

m, n
Nekā nevar skaņu redzēt, mute nelaiž skaņu ārā. Skaņas 

tiek ārā pa nāsīm. Aizspiediet ar pirkstiem degunu un 
sakiet m, n! Skaidri var just, ka skaņa trīc degunā, pierē, grib 
tikt laukā pa nāsīm. Tās ir nāsu skaņas.
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Aizturot un palaižot degunu vaļā, nospēlēsim kā ar ģitāru 
Rīgas radiosignālu! (No kādas dziesmas radies Rīgas radio
signāls?)

Ja iesnas un deguns ciet, 
mūsu skaņām  nav kur  iet.
— Jāni, tev  atkal iesnas jau?
— N  _, m n n !

e a a v

S p ē l e .  Tēlot iesnas; viens jautā, otrs atbild. A trast nāsu 
skaņas!

Ir skaņas, kuras mute nelaiž vaļā un tu r ciet, un  ir skaņas, 
kuras  m ute viegli laiž vaļā un netur nemaz. Skaņas, kuras mute 
tik viegli nelaiž vaļā, bet kādu  laiku aiztur, sauc par līdzska
ņiem. Līdzskaņus aiztur mēle vai lūpas.

T un d  grib brīvi iet, 
bet mēle tos tur ciet.
S  u n z ,
š  u n z  arī grib laukā  
un ssssīc, un šššņāc 
virsss mēlesss ssspraugā.

Ir skaņas, kuras no mutes tiek  laukā brīvi, neaizturētas. Tās 
skan it kā pašas, tāpēc tās sauc par patskaņiem.

a, e, e, i, o, u
Katrai skaņai ir savs burts. Bet kāpēc 

te viens burts rakstīts divreiz? Tāpēc, ka 
ir divas skaņas — šaurais un platais e, bet 
burts abām  ir viens un tas pats.

Mums rokai ir pieci pirksti. Dosim 
katram  pirkstam  savu skaņu, bet a tce rē 
simies, ka rādītā jp irksts  (brīdinātāj- 
pirksts) mūs brīdina: neaizmirst, ka v i
ņam ir divas skaņas — e un §!
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Spēle ar pirkstiem:
Andžus, Edžus, Ipiķis,
Uģis, Opāpipiķis.

Andžus, Ernests, Ipiķis,
Uģis, Opāpipiķis.

S p ē l e .  V iena grupa teic vārdus, kurus  no sākuma mute 
negrib laist ārā  un tur ciet. O tra grupa — vārdus, kurus mute 
laiž ārā un nemaz netur ciet.

beka aka

■0* M ājās izdomājiet piecus vārdus (tik, cik vienai rokai p irk
stu), kas netiek  sākumā aizturēti, un piecus vārdus (tik, cik 
otrai rokai pirkstu), kas sākumā tiek  turēti ciet!





Patskaņi — īsie un garie. 
Ieslodzītie — lūpeņi.

A tkal par lietu un dzīvu būtņu vārdiem.
Atkal par darbības vārdiem.
Un nu par īpašības vārdiem. Pasaule ir krāsaina.

Nosauciet piecus sākumā ciet 
neturē tus  vārdus!

Nosauciet piecus sākumā ciet 
turē tus vārdus!

Kā sauc ciet neturētās  skaņas? 
Tie ir patskaņi.

a
am!
ak!
ap (apkārt)* 
pa (pa ko? par ko?) 
ar (ar arklu  ar 
zemi)

es
te
ej!
re! (rau! vei! 
skat! lūk!)

tek
pjek!
ezers (Vai jūs zi
nāt kāda ezera 
nosaukumu?)

i o u
ir (nav) op! un
ik okeāns uz (zem)
ikri (zivs oliņas) oktobris (īsais upe (nosaukumu!)
cik? un garais o) tu (pieklājības
tik roks forma «Jūs»)

Iekavas uzrādītas iespējamās pārrunu tēmas, iepazīšanās ar jauniem 
jēdzieniem vidē, valodā: sinonīmiem, antonīmiem u. tml.

40



Tas ir īsas ciet neture tas  skaņas. Un tie ir šo patskaņu burti.
Kad mēs skaņas izrunājam  gari, mēs uz patskaņa burta  

liekam garumzīmi.

ā-a! (Apstiprinošā noskaņā — sak, sapratu!)
a-ā! (Atskārstošā noskaņā — sak, ak, tā to dara!)

ē-e! (Lielīgā noskaņā — sak, re, ka  izdarīju!)
e-ē! (Nožēlojošā noskaņā — sak, tāds viņš ir!)

I! (Sāpju noskaņā.)
u-ū! (Sauciens mežā.)
o! (Lielīgā noskaņā.) (Izbrīna noskaņā.)

Tagad pam ēģiniet spēlēt kā taure: mpapa, mpapa! mbapa, 
mbapa! Skatieties spogulītī — kāda  mutes daļa skaņu tu r  ciet 
un tad palaiž vaļā? Abas lūpas.

B, b, b! A k , cietum niek,  
kā lai tagad laukā t iek?

P, p, p! A k ,  s tāvi kluss, 
kam ēr lūpas vaļā būs!

M, m, m! Te nav ko migt, 
var pa nāsīm laukā tikt.

V, v! F, f! Gan jau ies, 
tepat kaut kā izsprauksies!

Lūpas tu r  ciet skaņas m, p, b, v, f. Skaņa m, mēs jau  mācī
jāmies, iziet pa nāsīm, pārē jās  netiek  un  gaida, kam ēr lūpas tās 
izveidos un laidīs ārā.

41



Pieturiet augšējo lupu ar zīmuli un neļaujiet lupām sakļau
ties! Skaņas p, b neiznāk.

Zaķim augšējā lūpa ir pārsprā
gusi. Zaķis nevar labi izrunāt lūpu 
skaņas. Zaķis aiziet pie ārsta un 
saka: «M a n  iedūrās ērkšķis -a -ēdī.»

«K ur tev iedūrās ērkšķis?» prasa 
ārsts.

Kur zaķim iedūrās ērkšķis?

Pieturiet ar zīmuli apakšējo lūpu, neļaujiet lūpai sakļau
ties ar zobiem un sakiet «va fe le »! Skaņas v, f neiznāk.

Lai justu atšķirību, kā veidojas v un f, visa klase skandēsim 
kā lokomotīve: vv-ff! vv-ff! vv-ff!

Nosauciet vārdus, kas sakas ar skaņām m, p, b, v, f!

m
mana
mamma
mūsu
māsa (radi) 
min
mīklu (mīca? 

min?)

P
pē!
pa, pa!
pūpēdis (Nosauciet

citas sēnes!)
paparde
papēdis
piepe (Vai piepe ir sēne?)

. .  w  s.’V .

puka

bā! bē! 
bim! bam! 
bubina 
bumba (Kāda

bumba?)
bebrs
bubulis
blīkšķ
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fui! (pe!)
vei! (re! rau! foto (nekustīgi un kustīgi attēli, kino)

skat! lūk!) fabrika (rūpnīca)
vī! fiu-vit! (Kādas pu tnu  dziesmas jūs vēl 
v īv ina zināt?)
vidžina (čivina, frizieris (bārddzinis)

čirkst, vītero, fleita (Kādus mūzikas pūšamos instrumen- 
čiepst) tus jūs vēl zināt?)

vizina februāris (Kādus gada mēnešus vēl jūs 
vāvere  n zināt?)

forma

Visi vardi ar burtu  f mūsu valoda samēra nesen ienākuši no 
citām valodām.

.§« M ajas izdomājiet piecus vārdus, kas sākas a r  lūpeņiem!



Pasaule darbojas. Par to stāsta darbības vārdi.
Kas pasaulē darbojas? Dzīvas būtnes un lietas. Būtnēm un 

lietām ir savi vārd i — lietvārdi. A trodie t lie tvārdiem  pareizos 
darbības vārdus:

paparde  — bubina 
pildspalva — aug 
bērītis — nokalst 
beka — pildās

Bet pasaulei ir ari īpašības. Pasaule ir visāda: tāda, šitāda, 
citāda, visāda. V iena pasaules īpašība ir tā, ka  pasaule  ir 
krāsaina.

Nosauciet, cik pasaule var  būt krāsaina!

KRĀSAINS
zaļš
zils
sarkans utt.

Un visas šīs krāsas  ņ irbēt ņirb, 
raibst, slīd, mirdz, spīd, spīguļo, v i
zuļo, plūst, jūk  un  sajūk. Tāpēc k rā 
sām ir sava kārtība. Tāda kā  v a ra 
vīksnē. Tā ir k rāsu  ierinda, krāsu 
disciplīna.

N osauciet galvenās krāsas krāsu 
kārtībā!

Sarkans, oranžs, dzeltens, zaļš, zils, violets. Krāsām atrodiet 
piem ērotus priekšm etus vai būtnes!
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SARKANS
asinis 
saulriets 
tomāts
vēzis (Kad sarkans?) 
ogle

A A  “ 1 Ii. M i k l a .karogs
M elns pirtī ieiet, 
Sarkans iznāk.

ORANŽS 
apelsīns

mēness (Mēness krāsas) 
samtene
(ceļstrādnieku) uzsvārcis (satiksmes drošākā krāsa!)

DZELTENS
auglis (Kādi augļi ir dzelteni?) 
smilts
zāle (Kad zāle ir dzeltena?) 
olas dzeltenums
rudens (Kādā krāsā ir citi gadalaiki?)

M i k l a .
Abos galos balts, 
pa v idu  zaļš.

Mežmalā stav  maziņš teltens. 
Kāds tur ir tas teltēns? Dz —
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ZAĻŠ

krūms
zāle
sienāzis
varde
pelējums
daba (Vai jūs bieži 

e ja t zaļā dabā?)

BRŪNS
zirgs (brūnis, bēris, 

dūkanbēris, dābolainis) 
govs (Latvijas brūnā) 
rieksts (Kad rieksti kļūst 

brūni?) 
zobs (Kāpēc zobs kļuva 

brūns?) 
baravika (Kādas sēnes jūs 

vēl zināt?)

VIOLETS (lillā)
vijolīte («violetā») 
baklažāns 
galda biete 
plūme

ZILS
debess
jū ra  (atspīdums no debesīm)
neaizmirstule (Kādus zilus ziedus vēl jūs zināt?)
plūme (Kādus augļus vēl jūs zināt?)
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BALTS
diegs
sniegs
smilts
māmuliņa (balts =  labs
putas
papīrs
maize

tautasdziesmās)

Maizīte, kad  sm alki malta, 
N a v  vairs rupjmaize, 
bet — b ---------------.

MELNS

nakts
tumsa
burts
nēģeris (Kādas ādas krāsas 

cilvēkus jūs  vēl zināt?)

PELĒKS
pelēns
pelni
zeme (Kādā krāsā  vēl ir zeme?)
putniņš
piekūns
akmens
audum s (pelēkās nokrāsas 

latviešu audumos)
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Ir zaļa Īpašība: 
zaļš sienāzis, zaļš sils.
Un zila īpašība 
ir taurenim, kas zils,
Un plika īpašība 
ir plikajam, kas pliks.
Kas v ienam  varbūt patiks, 
tas otram nepatiks.

&  M ājup ejot, m ājās un bērnudārzā vai skolā pavēro jie t un 
pēc tam pastāstiet, cik daba ir zaja visādās nokrāsās! Kas gaišāk 
zaļš, kas tumšāk zaļš, kas priežu zaļš, kas salātu zaļš? Ir taču 
atšķirība?





īpašības. Īpašības vārdi. Statenisks, gulenisks. 
Sagatavošanās rakstīšanas mācībai.
Skaņu veidošanās. Mēleņi.

Cauru dienu gultā vārtās Minks.
Laikam nav v is  gudrs, 
bet ir s ------------------ .

Aizlien  gliemezis.
Un aizlec sienāzēns.
V iens  ir ļoti ā ---------- .
Otrs  — ļoti 1---------- .

Pasaules lietām ir īpašības.
— Kādas ir jūsu  rokas? Nosalušas?
— Siltas!
— Vai zilas? V a i zaļas? Vai melnas?
— Baltas!
— Strādīgas?

— Tīras?

A pskatie t visi, vai rokām  ir vajadzīgās īpašības! V arbū t 
dažām rokām  tom ēr nav  vajadzīgo īpašību?

Pēc tam  apskatie t visi, vai drēbēm  ir vajadzīgās īpašības! 
Vai tās ir tīras, kārtīgas, aizpogātas, sausas?

Tagad apskatie t viens otru, vai b lakussēdētā jam  ir vajadzī
gās īpašības! J o  pats kādreiz kau t ko  v a r  arī neievērot.

Tagad apskatiet, vai man ir vajadzīgās īpašības!

Pagājuša jā  stundā mēs norunājām  apskatīt un  pastāstīt, ku r  
pasaule ir tumšāk, kur  — gaišāk zaļa. Kas ir ievērojis  atšķirības 
zaļajā krāsā?
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Izpētīsim vēl divas īpašības pasaulē —  statenisks, gulenisks.

Kuri priekšmeti pasaulē ir guleniski?

Klase: gramata, grīda, griesti. 

Ārā: lauki, jūra, ceļš.

Kuras lietas pasaulē ir stateniskas?

Klase: tāfele, durvis, logi, sienas, 
gleznas . . .

Ārā: stabi, koku stumbri. . .

Kuras būtnes ir guleniskas?

K la s ē :............... ?

Ārā: čūskas, ķirzakas un citi 
rāpuļi, zivis . . .

Kuras būtnes ir stateniskas?

Klase: cilvēki. 

Ārā: cilvēki.

4* 51



Ka katrs guļ.

Govis var gulēt gan guleniski, gan stāvus. 

Zirgi var gulēt gan guleniski, gan stāvus. 

Putni v a r  gulēt gan guleniski, gan stāvus. 

Ziloņi var  gulēt tikai stāvus.
Zivis var  gulēt tikai guleniski.

Cilvēks guļ guleniski un sēdus, uz sāniem, 
uz vēdera  un augšumpēdus.

Burbuļi ir apaļi un nezina, kā gulēt.

•§■ M ājās uzzīmejiet burtnīca piecas guleniskas lietas vai būt
nes un piecas stateniskas lietas vai būtnes!

Kā sauc svītriņu virs patskaņa burta?

S p e 1 e.

īsākais skolēns solā nosauc īso patskani, garākais — garo. 
Un otrādi: garākais — īso, īsākais — garo.
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Ja puķēm uzliktu garumzīmi, 
vai tās būtu garās puķes?

Ja snuķim uzliktu garumzīmi, 
vai tas būtu garais snuķis?

Ja sērkociņam uzliktu garumzīmi, 
vai tas būtu garais sērkociņš?

Ne, garumzīmi lieto tikai virs 
burta zīmes.

Nosauciet piecus majā izdomātus vārdus, kas sakas ar 
lūpeņiem!

Turpināsim pētīt, kā mute veido nebrīvās skaņas — līdz
skaņus. --

Lūpu skaņas jeb lūpeņi tātad ir 
m, p, b, f, v. Pārējie līdzskaņi ir mēles 
skaņas jeb mēleņi. Tās veido ar 
mēli, mēlei piespiežoties mutes augš
daļai.

Tf d, c, dz, č, dž trokšņo ar mēles 
priekšējo daļu, tāpēc tie ir priekšējie 
mēleņi.

S, z svelpj gar mēles priekšējo 
daļu, tie arī ir priekšējie mēleņi.

Š, ž šņāc gar mēles priekšējo 
daļu, tie arī ir priekšējie mēleni.



N, 1, r dzied, skan ar mēles priekšejo daļu, tie arī ir priekšējie 
mēleņi.

Bet ņ, ļ skan jau  ar mēles vidējo daļu, tie nav priekšējie 
mēleņi.

dudina (kas?)
daba

C
cip, cip!
cibric!
cielava

Pa ceļu lec mice Cibrice. 
Kas tai micei tic, 
tas arī lec līdz — 
cibric!

Visi iznāk no soliem un spēlē Mici — kā Mice lec.
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dz
dzi!
vadzis
dzenis

(Dzi — dzirdi! Re — redzi!
Rau — raugi! Klau — klausies! 
Lūk — lūkojies! Čau!)

Dzi, dzi, dzirdi, dzenis dzen!
Re, re, redzi, dzenis dzen! 
Dzenis nedzied, dzenis dzen.

Č
čiepst (čirkst, čivina, vītero, čakst, 

treļļo, svilpo, vidžina . . . )
čuč
Čuč, čuč, čuči, 
čuči, čuči!
Vilciens nečuč.
Čuči, čuči!
Vilciens neguļ.
Čuči, čuči!
Jāčuč, jāčuč; 
čuči, čuči!
Aizbēg, vilciens aizbēg: čuk-čuk, 
čuk-čuk, čuk-čuk, 
čūūūūū!.. .
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dž
dadži
vadži
degunradži

Dodži — vadži, dadži — vadži, 
degunradži ari — vadži, 
dadži — vadži, dadži — vadži, 
degunradži ari — vadži.
Kam dadži — vadži?
Kam dadži — vadži?
Kam degunradži arī — vadži? 
Kam dadži — vadži?
Kam dadži — vadži?
Kam degunradži arī — vadži?

Didžum dadži — vadži,
Didžum dadži — vadži,
Didžum degunradži arī — vadži. 
Didžum dadži — vadži,
Didžum dadži — vadži,
Didžum degunradži arī — vadži.

Vēl kam dadži — vadži?
Vēl kam dadži — vadži?
Vēl kam degunradži arī — vadži? 
Vēl kam dadži — vadži?
Vēl kam dadži — vadži?
Vēl kam degunradži arī — vadži?

’S* Mājās pameklējiet alfabētā, kādas skaņas vēl neesam runā
juši! Izpētiet, kādas skaņas vēl mutē rodas (bez jau mācītajām) 
un kādas mutes dajas tās veido!





Līnijas, līniju īpašības.

Mācāmies līnijas uzturēt kārtībā.

No kārtīgām līnijām veidojas burti.

Burtu rakstīšanas noteikumi.

Rakstīšanas mācība.

Burbuļburts O.

Skaņu mācība. Mēleņi. Svelpeņi. Šņāceņi.

Tātad — pasaulē ir lietas un būtnes, 

tās darbojas, 

tām ir īpašības.

Jūs mājās uzzīmējāt guleniskas lietas un stateniskas lietas. 
Jūs tās uzzīmējāt ar līnijām.

Kadas atšķirīgas īpašības ir šīm divām līnijām?

Kadas atšķirīgas īpašības ir šīm divām līnijām?

Kadas atšķirīgas īpašības ir šīm divām līnijām?

Tagad savelciet pilnu lappusi 

jebkādām līnijām, kādas jums tikai 

ienāk prātā!
Te nekā nevar saprast. Tās ir 

nekārtīgas līnijas. Līniju murskulis. 

Nekārtība.
Bet, ja pasaulē kaut kur ir tāds 

nekārtīgs līniju mudžeklis, tad kāds 

nāk un līnijas sakārto.

Putniņš paņem nekārtīgu zāļu 

kušķi un sāk vīt ligzdu ar apaļām 

līnijām.



Lietus nosit
krustu šķērsu stādiņus.

Saule nak
un tos izstiepj stāvus.

Bumbai izgājis gaiss, 
un tā saplakusi.

Mes to piepūšam apaļu.

Nakti pa jumtu dancojušas zvaigznes un salauzījušas dakstiņus. 
Nu tecēs iekšā. Mēs dakstiņus sakārtojām pareizās slīpās līnijās.

Daba visas līnijas 
ir pareizas un skaistas.

Bumba brīnījās: 
i— Tam nu gan ir līnijas!

Re, kādas skaistas līnijas ir olai! 
Re, kādas skaistas līnijas ir lapai! 
Re, kādas skaistas līnijas ir puķei!

Bumbierim!
Eglītei!
Ķirbim!
Zaķim!
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Mēs arī mācīsimies līnijas uzturēt kārtībā, neļaut tām sajukt 
tiktāl, ka nav vairs nekas saprotams.

Burti veidojas no kārtīgām līnijām. Burti ir kārtīgi un uztur 
pasauli kārtībā.

Burts satika uz ceļa Kumšķi-Lēkšķi. Kumšķis-Lēkšķis gāja 
klupdams un palēkdamies. Viņš mina pats uz savām šķipsnām, 
pinās un piņķējās.

— Kurp tu tā mučkuļojies? — prasīja Burts.
— Es eju uz ĀBECI. Lai mani mācās, — atbildēja Kumšķis- 

Lēkšķis.
— ĀBECE mācās tikai kārtīgas un sakārtotas līnijas, — teica 

Burts. — ĀBECE tu iekšā netiksi. Jo ĀBECE ir kārtība.
— Kas tas ir — kārtība? — prasīja Kumšķis-Lēkšķis.

Kārtība ir daudz kam, to mācās ilgi un visu mūžu, bet mēs 
vispirms sāksim ar to, ka 

burtus raksta virs līnijas, 
burtus raksta rindā no kreisās uz labo pusi, 
vienā vārdā burtus raksta kopā, 
starp vārdiem atstāj atstarpi.

Cilvēki burtus raksta virs līnijas. 
Zivis brīnījās.
Zivis brīnījās,
Jo viņas raksta — zem līnijas.

Vai burtiņi vārdā iet grupā vai čupā? 
Kāpēc grupā, bet ne čupā?
Tāpēc, ka nav kārtības čupā,
Bet kārtība ir grupā.
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Ja nav atstarpītes starp burtu grupām, 
tad visi vārdi skrien čupu čupām:

Sasiensiksnusiksniskisasiensiksnusiksniski...
Zilszirgszirņoszilszirgszirņoszilszirgszirņos...

Tā nu jūs redzat, ka grāmatās un burtnīcās ir sava kārtība. 

Lēkšķi un klekši tur nedrīkst tikt iekšā. Burti tiek rakstīti rindā 

uz līnijām (arī starp līnijām), un burti tiek rakstīti kārtīgi — 

stateniskām, guleniskām, slīpām un apaļām līnijām.

Mājās jūs uzrakstiet rindiņu ar visapaļāko burtu, apaļu un 

garenu kā burbuli — burbuļburtu O.

Burt, burt, burt, 
nāc šurp burt! 
Sāksim gudrot, 
sāksim burt.

Iesākumā skaņa bija, 
to ar burtu pierakstīja. 
Burt, burt, b "rt 
nāc šurp bu 
Sāksim bur

O —  o! Burbuļburtsl 
Apakšā tiek uguns kurts.

O — o!

Pa vējam sļ---
Vēl viens, vēl viens burbuļburtsf

Skaties, skaties — strautiņš urdz,
Strautiņā skrien burbulburts!

Putās burbuļburti vanna.
Burbuļburti piena kannā.

Un reizēm burbuļburtu nevar dabūt nost 
Kad galvu mazgā, tas sāk acis kost.
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Vai pasaulei nav parādījušās kādas jaunas īpašības kopš 
vakardienas? Kā nu nav! Šodien esat lielāki, vakar bijāt 
mazāki. Šodien esat gudrāki, nekā bijāt vakar — šodien jūs 
jau zināt, kā skaņas veidojas.

Nosauciet nāseņus, lūpeņus, mēleņus!
Pastāstiet, kādas skaņas jūs mājās paši esat izpētījuši!
Šodien mēs vēl mācīsimies par priekšējiem mēleņiem.
Par svelpjošām mēles skaņām sr z un par šņācošām — šf ž.

Čūska: «Ssss1»
Kaķis dusmās: «Šššš!»
Kukaiņi lidojot šo skaņu veido ar spārniem: «Zzzz! 2žžž!»

auss
sauss (Un kāda ir pretējā īpašība?) 
kauss (Uzzīmējiet uz tāfeles, kāds izskatās kauss!) 
gauss (Nosauciet gausas būtnes un veiklas būtnes!) 
sisenis (Kādus kukaiņus jūs zināt?) 
suseklis (Kā vēl sauc susekli?)

S

z
zuz (Kas var zuzēt?) 
viz (Kas var vizēt?) 
zils (Kas var būt zils?) 
uz (Kāds ir pretējais vārds?) 
zeme (Kāda ir zeme?)
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š ž
šuj žagata
šauj žubīte
šeit (Nosauciet pretējo vārdu!) žurka
aši (Lai pateiktu to pašu, kā vēl saka?) āži
uš! žū-žū!

Aijā, žūžu, lāča bērni — 
aijā, žūžū!

Pekainām(i) kājiņām(i), 
žū, žū, žū!

Tēvs aizgāja bišu kāpti, 
aijā, žūžū!

Māte ogu palasit(i), 
žū, žū, žū!

Tēvs pārnesa medus podu, 
aijā, žūžū!

Māte ogu vācelīti, 
žū, žū, žū!

Tas būs mazam bērniņam(i) 
aijā, žūžū!

Par mierīgu gulēšanu, 
žū, žū, žū!

’S' Mājās iemācieties šo tautasdziesmu!
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Kādus priekšejos meleņus mes nu jau zinām? Svelpjošos, 
šņācošos, trokšņojošos. Palikuši nepārrunāti vēl skanošie —

Tās ir visskanigakas skaņas jebkura valodā, tās skan visil
gāk, tās aizskan vistālāk. (Arī lūpenis m.)

Tas lieto skaistu dabas un mūzikas skaņu atdarinājumos:
dzinnn! dzinnn! 
bimmm! bammm!

Tās lieto uzrunās un apsveikuma izsaucienos, lai labāk, ilgāk 
un tālāk skan:

Skaisti skan dziesmas, kuras ir daudz šādu skaņu: «Rīga 
dimd!» «Līgo laiva uz ūdeņa», «Bēdu, manu lielu bēdu!»

1, nr r

1111, nnnn, rrrr (mmmm)

hallo!
urrā!

Tas ļoti daudz lieto dziesmu piedziedājumos:
līgo!
timbaka, taibaka, tilridirā! 
ramtai, rīdi, ramtai, ramtai! 
trallallā, trallallā!

1 n r
iru (airēju) 
aru (ar ko?) 
deru (Kā tu vari

ala
sala (kur?) 
pali (plūdi) 
lelle

un
sen (Kas bija sen?) 
dun
Dundaga derēt?)

re!
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Rakstīšanas mācība. Vertikālās un apaļas līnijas savienojas. 
Vēderburti D, B, P, R.

Skaņu macība. V idejie un pakaļejie meleņi.

Kas pasaulē veidots stateniskām līnijām?
Koki, nami, cilvēki, klintis.

Kas pasaulē veidots slīpām līnijām?
Kalni, jumti, deguni.

Kas pasaulē veidots guleniskām līnijām?
Grīdas, griesti, kājslauķi.

Kas pasaulē redzams apaļām līnijām?
Augļi, ziedi, sēklas (viss, kas vairāk pabeigts).

Burtus veido ar tām pašām līnijām, kādas mums pasaulē ir:

stāvām, stateniskām, 
slīpām, 
guleniskām, 
apaļām.

Visapaļāko burtu jūs jau uzrakstījāt. Vai kārtīgi uzrakstījāt? 
Rindā? Virs līnijas? A r  atstarpi?

Tagad uzrakstīsim visstateniskāko burtu —  I.

I  ir visam tāds kā kāts.
Tas, kam pašam gudrs prāts,
Pieliek pusīti no O ,
Dabū burtu nākamo.

D
Viena stāva līnija ar lielu, apaļu vēderlīniju ir burts D.

OD ODI DOD 
Viena stāva līnija ar diviem maziem vēderiņiem ir B. 

BOI BOI BOI
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Viena stava līnija ar vienu mazu vēderiņu ir P.
DIP DOP PODI 

Viena stāva līnija ar mazu, apakšā atbalstītu vēderiņu ir 
burts R.

ROD RODI

Burts R ir izspēris kāju uz priekšu  — 
nupat ies!
Burts P  stāv uz vienas kājas — 
kā nav vēl apvēlies?

Visas vēderlīnijas šiem te «vēderburtiem» ir labajā pusē. 
Vienīgi spogulis burtam D vēderu klusi
Var pagriezt pavisam uz otru pusi. (Izmēģināt ar spoguli!)

Kā sauc vienu un kā otru pusi? Kreisā, labā.
Mājās uzrakstiet četras rindiņas ar vēderburtiem:

D, B, P( R.
(Katram burtam vienu rindiņu.)

Ar kuru mēles daļu mēs izrunājam skaņas 1, n?
Ar mēles priekšējo daļu. Tie ir priekšējie mēleņi. 
Ar kuru mēles daļu mēs izrunājam skaņas ļ, ņ?
Ar mēles vidējo daļu. Tie ir vidējie mēleņi.

\
maļ (ko?) 
kaļ (ko?) 
zeļ (kas?) 
ļoti
ceļi (lielceļi, dzelzceļi, ganu ceļi, 

zemesceļi, neceļi)
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n
ņau!
ciņi (kur?)
ņudz (Kas var ņudzēt?) 
ņirb (Kas var ņirbēt?) 
ziņa

Ar mēles vidējo daļu mēs izrunājam 
Tie arī ir vidējie mēleņi.

k
9

āķis 
ķirmis 
ķirbis
ķilda (saticība) 
ķēpa (Ķēpausis ir tas, kas noķēpājas līdz ausīm.) 
sveķi (dzintars) 
pūķis

Sveķu Miķelis tecina sveķus.
Sveķu pūķis taisa dzintaru.
Dzintaru taisa no sveķiem. (Un tūkstošiem  
gadu ilgi. Un bez niķiem. Plīsumi rodas 
tikai tādā dzintarā, ko pūķis taisījis, 
kad niķojies.) 

g 
nēģis 
tīģeris 
nēģeris 
luģes (slēpes)

Asniņš zeļ, asniņš zeļ, 
asniņš sevi saulē ceļ. 
Sals sveļ, sals dzeļ, 
asniņu gar zemi veļ.

ari skaņas ķ, ģ, j.
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Plēsoņa tīģeris Tāģeris 
tagad ir malkas zāģeris, 
par sodu — tīģē-tāģē — 
tagad malku zāģē.

)
jā (Kāds ir pretējais vārds?)
jāj (Kurus dzīvniekus izmanto jāšanai?)
māj (vēcina, vicina)
māja
joņo (Ko tas nozīmē?)

Jo joņo, jo jā joņo, 
jo joņo, jo jā joņo, 
jo jā joņo, jo joņo, 
jo jā joņo, jo jo ņ o ...

Kad mēles pakaļējā daļa (dziļākā daļa) piespiežas pie mutes 
griestiem kaut kur mutes dziļumā, tad veidojas skaņas k, g, h. 
Tie ir pakaļējie mēleņi.

k
kā? 
ko? 
kam? 
kur? 
kas? 
kokle
Koknese (Kādas Latvijas 
pilsētas jūs vēl zināt?)

Kriku kraku, koki krakšķ.
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g
govs (Kādi ir govju vārdi?) 
galds (Statenisks vai gulenisks?) 
gudrs (Kāda ir pretējā īpašība?) 
gluds (Kāda ir pretējā īpašība?)
gulbis (Vai jūs zināt kādu pilsētu, nosauktu gulbju vārdā?)

Gulbis atveda gulbieni Gulbenē.
Gulbiene Gulbenē guļ uz olām un perē 
gulbīšus. Vai gandrīšus? Vai gaigaliņas?
Nē, gan jau gulbīšus.

h
hei! (Kādus uzsaukuma vārdiņus jūs vēl zināt?)
hokejs
haizivs
hiēna

Izrunāsim skaļi kopā un piedomāsim, ko dara mēle, veidojot 
g un h!

Galva nav tur, kur halva, galva nav tur, kur ha lva .. .





Slīpo līniju burti.
Pretējo īpašību apzīmēffci^(aņtonīmi).
Skaitļa vārds.

Vai pasaulei nav parādījušās Xādas jaunas īpašības kopš 
vakardienas? Nav nekā jauna? Bet debesis aiz loga? Vai ir tādas 
pašas?

Vai pasaulei bija kārtīgas īpašības, kad jūs nācāt uz bērnu
dārzu (skolu)?

Kāds bija ceļš? Gluds, līdzens, tīrs.
Kāds būtu ceļš, ja  tas būtu nekārtīgs? Grumbuļains, bed

rains, akmeņains.
Kādi bija žogi?
Kādi bija koki?
Kādi koki ir nekārtīgi? Aplauzīti, nokaltuši, sagraizīti.
Vai mašīnas bija kārtīgas? Pa kuru ceļa pusi tās brauca? Pa 

kuru pusi jūs gājāt? Kāpēc jāiet pa kreiso?
Vārdu sakot, pasaule bija kārtīga.
Vai vēderburti jūsu burtnīcās izskatās kārtīgi? Re, viens 

nekārtīgi pagrimis zem līnijas. Re, viens nekārtīgi šķībs, nav 
statenisks.

Burbuļburts ir zināms jau, 
A rī vēderburti glīti.
Kādu burtu mums vē l  nav? 
Slīpie nav vēl uzrakstīti.

Jumtaburts A.
ABI

Kad sāk līt, 
abi — B u n I  — 
palien zem A  pavēnī.
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Raguburts V.
Vai raguburtam V  var būt mazi bērniņi? 

V A R  būt raguburtam V  mazi bērniņi. 
Tad viņš izskatīsies tāds.
V  burta bērniņi ir vēviņi.

Zibensburti M, N, Z, 2.
Z/M, ZAM , Z IB IN A :
Z I —  ZI —  ZI! Z A  —  Z A  —  Z A !

K o  tur zibens zibina?
Zibens burtus dibina.

Un nav līdzīgs nekam un nekā 

jocīgais burts K -

Kā man jāstāv, kā?
Es nemāku nekā.
Kā —  kaut kā?
Kā man jāstāv, kā?

Mazo putniņu virs 2 sauc par jumtiņu.

Ko dara putniņš virs burtaZ?  
Čiepst, ka burtiņš n a vZ , betŽ .

&  Mājas uzrakstiet rindiņu ar burtu 2 un rindiņu ar burtu A!

S p ē l e .  Es saku katrai solu rindai kādu īpašības vārdu. Jūs 
ceļat rokas un atbildat man pretējo īpašības vārdu. Uzvar tā 
rinda, kam visvairāk pareizu atbilžu.

tīrs --------- ātrs---------
skaļš--------- drošs---------
sauss--------- kārtīgs---------

dauzonīgs---------utt.



Tagad mēs zinām lietu un būtņu vārdus — lietvārdus. (Vai 
zinām?)

Tagad mēs zinām darbības vārdus. (Vai zinām?)
Tagad mēs zinām īpašības vārdus. (Vai zinām?)
Arī skaitļiem katram ir savs vārds. Tos sauc par skaitļa 

vārdiem.

1
Viens sivēnus kopj — uš! uš! 
Viens  — smagi ķerru grūž. 
Viens  — stāv un pilītes pūš.

Saule ir viena.
Un pieder katram. Ikvienam. 
Sauli lai otram neatņemam! 
Sauli no otra lai nepalienam! 
Sauli var katrs ņemt, cik grib, 
caurām dienām.

2
Div' actiņas,
Div' ausītes.
Deguns — viens.
Un kam viņš spītē? 
Būtu vairāk paostījis, 
Būtu otru saostījis.

(Aizveriet acis un «saostiet» otru! Kas viņš ir?)

Dali tā, vai šitā dali; 
vienmēr paliek divi gali.
Nav vēl redzēts koks, ne skals, 
Kuram būtu viens pats gals.
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Trīsreiz saku Lai nekad tu nekļūdies,

es ar godu. trīsreiz atmēri —

Kas tad neklausa, tad griez! 

to sodu.

4
Pavasari ir kā rīti.

Vasaras — kā dienas vidi.

Rudens — tas ir vakars jau.

Ziema — nakts. Un vairāk nav.

Četrās daļās dalās gads.

Sāc no gala, skaiti pats!

Četras ir debesu pui,^„.

Kur modīsies saule, kur dusēs?

Un kur tā vieta, 
kur nemūžam ledi neizkusīs?

5
Tie saucas tā, kā nekad vēl nav bijis: 

A-is, E-is, U-is, I-is.

Četri. O-is vēl, un — viss.

Sestais nav vēl piedzimis.

Zvaigznei pieci stari.

Tu arī tā vari:

Pieci stari
Ir tava roka, ar kuru tu dari.

Trīs vīri: 

vectēvs cēls, 

gudrs tēvs 

un stiprs dēls.

3

75



Pirmais —  sirmais,
tam ir maiss.

Otrais —  gudrais —  
aiziet aiz.

T rešais —  svešais.
Ceturtais —  ceturtajam izlaists 

gaiss.
Piektais —  triektais, niķis tāds!
Tālāk vē l  ir skaitlis kāds.. .

Skaitļu rindai nav gala. Tā nebeidzas un nebeigsies nekad, 
tā ir bezgalīga, to nevar līdz galam izskaitīt.

Mājās papētiet pasauli, kādas lietas vai būtnes tajā turas 
kopā pa divi!

Atrodiet pārus:

galvai —  divas acis, 
brillēm — divi stikli, 
cepurei —  divas ausis, 
rungai —  divi gali, 
upei —  divi krasti.





Statenisko un gulenisko līniju burti.
Divskaņi.
Kad esam iepazinušies ar visām skaņām, — lasīšanas sākumi:
vārdu veidošana, liekot skaņas kopā.

Vai mēs jau pazīstam burbuļburtu? Kāds tas izskatās?
Vai mēs jau pazīstam visstateniskāko burtu? Kāds tas 

izskatās?
Un kādi izskatās mums jau pazīstamie vēderburti? Atcerēsi

mies skaitāmos pantiņus!
Un kādus slīpo līniju burtus jūs zināt?
V ēl ir vesela rinda burtu, kuri veidoti tikai no stateniskām 

un guleniskām līnijām vien:
L, E, F, H, T.

L ir  tāds kā liekšķere,
uz kuras no ielas un lauka 

sētnieks saslaukas slauka.

E, F ir tādi kā plaukti,
neizjaukti un pusizjaukti.

H ir tadi ka vārtiņi,
tikai priekšā —  kārtiņa.

T saka: « Nāciet šite, šitel
Es esmu tāds kā pajumtlte!»

—  Pūpēdīti, kuš, kuš! 
Pūpēditim vēders pušs.

—  Pūpēditi, kuš, kuš! 
Pūpēdltis: —  Čuš, čuš! 
Pūpēditim vēders pušs.
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Skaņu analīze:
«Kas mutē aiztur vārdu «pūpēdītis»?»
«Kas mutē aiztur pūpēdīti?»
Kā pareizi jājautā?
Kuru no dzejolīša vārdiem vēl aiztur lūpas?
Kurus vārdus aiztur mēle pie aukslējām?
Kā sauc skaņas, ko mute no sākuma tur ciet?
Kā sauc skaņas, kam mute ļauj brīvi iet?

Mājās jūs papētījāt pasauli un atradāt, ka ir tādas lietas un 
būtnes, kas turas pa divi.

Tā arī patskaņi turas pa divi.
Tos sauc par divskaņiem.

Liksim patskaņiem a, e, e, i, o, u paši klāt patskaņus pēc kār
tas un ieklausīsimies, vai viņi tos pieņem. Vai ir dzirdēti tādi 
pāri?

ai
A — i! — čīkst ķerra. Viņa 

neprot vēl labi runāt. Cilvēks prot 
un savelk abas skaņas kopā: ai!

au
Vilks saka: a — u! Vilks neprot 

tik labi runāt kā suns. Suns savelk 
abas skaņas kopā:au!

eir eu
Kā jūs izsaucaties, kad kaut ko 

rādāt?

ei! eu!
vei! (re! rau! skat! lūk!)
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īe
tie
ie-nāk (Lietas, darbības vai īpašības vārds?) 
ie-domīgs (Lietas, darbības vai īpašības

vārds?)
ie-la (Lietas, darbības vai īpašības vārds?)

iu oi
f-iu-vit! (Aiz ifcsaukšāņās vārda liek izsau- oi! oi, oi!

kuma zīmi.)
šm-iu-ks!

ui o (uo)
p-ui-ka (zēns) o l a
sm-ui-drs (stajtV, sla;dgt s>aiks) s-o-la
K-ui-viži (Kāpēc mēs šo vārdu rajkstapn >ai sk-o-la

lielo bjArtu*0

Jūs nosauciet, es izrakstišti divskaņus pnīdā:' 
ai, au, ei, eu, ie, iu, oi, ui, o (uo)!

Papētiet, vai jūs paši bez skolotāja palīdzības nevarat div
skaņiem likt priekšā vai aiz tiem pa kādam līdzskanim un tā 
veidot saprotamus, jēdzīgus vārdus, vārdus, kas kaut ko nozīmē!

ai (lai! šai, tai, vai) iu (piu! fiu! čiu!)
au (rau! aud, aug, vau!) oi (boi — boi — boi!)
ei (vei! hei!) ui (fui!)
eu (heu!) o (ko? jo, no) 
ie (pie, tie, iet, ies)

■S1 Mājās katrs atrodiet piecus vārdus, kuros būtu dzirdami 
divskaņi!
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Lasīšanas mācība —  vārdu veidošana.
Sāksim burtot, sāksim burt.
Tik kartīšu, cik skaņu sadzirdējāt.

Dažādi vārdi ar līdzīgu nozīmi —  sinonīmi.

Mēs esam jau izpētījuši, kādas mūsu valodā ir skaņas. 
Skaņas zīme ir burts. Nu sāksim lasīt. Mēs jau dažus lielos 
burtus pazīstam. Kad mēs lietojam lielo sākuma burtu? Tad, 
kad kādai lietai vai vietai, vai būtnei dodam tikai viņai piede
rošo īpašo vārdu. Pārējos vārdus raksta ar mazajiem burtiem.

Grāmatā iespiež iespiestos burtus.
Mēs ar roku rakstām rakstītos burtus.

Tātad:

Burt, burt, burt!
Nāc  šurp burt!
Sāksim burtot,
Sāksim burt!

Iesākumā skaņas bija, 
tās ar burtiem pierakstīja 
Burt, burt, burt, 
nāc šurp burt!
Sāksim burt!

Es teikšu vardu, un jūs noliksit priekša tik tukšo* kartīšu, 
cik skaņu sadzirdējāt.

ak aka es mēs

Jāizgatavo divu veidu kartītes skaņu apzīmēšanai —  tukšas kartītes 
un kartītes ar pieņemtajiem patskaņu, divskaņu un līdzskaņu apzīmēju
miem. Pieņemtos skaņu apzīmējumus skat. nākamajā stundā.
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Atkārtojam! Es vēlreiz saucu vārdus.
Pielieciet rādāmo kociņu pie patskaņa kartītes.
Atkārtojam! Es vēlreiz saucu vārdus.
Pielieciet rādāmo kociņu pie līdzskaņa kartītes!
Atkārtojam! Es vēlreiz saucu vārdus. Pielieciet rādāmo 

kociņu pie garā patskaņa kartītes!
Arī divskanim mēs liksim tikai vienu kartīti, jo tas skan 

pavisam kopā kā viens.
ai ei hei! ies iela
Tagad sakiet īsus vārdiņus, skaidri izrunājot,, katrs pa 

vienam, un es likšu kartītes.
Tagad atkārtoti nosauciet katrs savu teikto vārdu, un es 

rādīšu ar rādāmo kociņu
vienreiz — patskaņu kartītes, 
otrreiz — līdzskaņu kartītes, 
trešoreiz — divskaņu kartītes.
Mājās iemācieties salikt no kartītēm savu vārdu — tik kar

tīšu, cik vārdā skaņu

Jāņoga karājās krūmā un nebija vēl aizmigusi. Ieraudzīja 
spīdošu Tārpiņu.

— Ko tad tu?
— Es spīdu, — teica Tārpiņš. — Es esmu Jāņtārpiņš. 
Nākamajā vakarā Jāņoga karājās krūmā un klausījās Sien

āža vakar mūziku. Garām mirdzēdams gāja Tārpiņš.
— Un ko tu te dari?
— Es mirdzu, — teica Tārpiņš.
Nākamajā vakarā Jāņoga skatās: atkal iet viens tāds v izē

dams.
— Un ko tu dari? — gribēja zināt Jāņoga.
— Es vizu, — teica Tārpiņš.
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Jāņoga nu stāstīja Ērkšķogai, ka redzējusi trīs skaistus Tār
piņus: viens vizējis, otrs mirdzējis, trešais spīdējis.

— Ej nu ej! Tas ir viens un tas pats Jāņtārpiņš, — teica 
Ērkšķoga. — Viņš spīd, mirdz un viz. Tu neesi mācījusies 
ābeci, — teica Ērkšķoga. — Tie ir vienādas nozīmes vārdi.

Nosauciet sekojošajiem vārdiem līdzīgas nozīmes vārdus!
Brašs, (stiprs, spēcīgs . ..), 
košs (spilgts . . . ) ,  
činkst (raud, niķojas . . . ),  
soļo (iet, dodas . . . ) ,
sodās (dusmojas, pukojas, lamājas, rājas . . . ) ,  
gavilē (līksmo, priecājas, dzied . . . ),  
kukulis (klaips . . . ) ,
brīdis (mirklis, brītiņš, moments, laiciņš . . . ) .

Braši, stipri,
Aši; ņipri.
Pulcēsies, sanāks.
Dabūs, panāks.

Dzied, bāliņi, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēju.

(Tautasdziesma)

&  Mājās atrodiet līdzīgas nozīmes vārdus diviem pretējiem 
īpašības vārdiem — «brīnišķīgs» un «riebīgs»!





Lasīšanas mācība. Vardu veidošana.

Patskaņu kartītes, divskaņu kartītes, līdzskaņu kartītes.

Līdzīgas nozīmes vārdi — sinonīmi.

Pretējas nozīmes vārdi — antonīmi.
Spēle «Labā—kreisā».

Burtu elementi. Apaļo līniju spēle burtos.

Salieciet ar kartītēm savu vārdu!

Nu mēs zinām: cik skaņu, tik vietu kartītēm.

J ā n i s

M
B

Apzīmēsim īsā patskaņa kartīti ar [o 

garā patskaņa kartīti ar 

divskaņa kartīti ar 

līdzskaņa kartīti ar 

un liksim šīs kartītes tukšajām kartītēm virsū!

Nosauciet, kādas skaņas slēpjas aiz kartītes

[Oļ a, e, e, i, o, u 
ā, ē, ē, ī, o, ū

ai, au, ei, eu, ie, iu, o (uo), ui 

F1 b, p, d, t, s, š , . . .

Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, 

Es tavās pēdiņās.

(Tautasdziesma)

&  Mājas katrs sava varda tukšās kartītes aizklājiet ar apzīmē

tajām skaņu kartītēm!
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&
Kādi līdzīgas nozīmes vardi ir vardam «brīnišķīgs»? 

Brīnišķīgs, pasakains, jauks, debešķīgs, skaists, 
vienreizējs.

Kādi līdzīgas nozīmes vārdi ir vārdam «riebīgs»?
Riebīgs, nejauks, draņķīgs, pretīgs, briesmīgs, baismīgs, 
cūcīgs.

Vēls — agrs.
Rīts — vakars.
Starp kuriem vārdiem  
te vēl ir sakars?

Pulk-stenis — 
tas, kas pulka sten: 

e-e-e-e-e!

Nosauciet vārdam «pulka» līdzīgas nozīmes vārdu, 
pulka — daudz 
pulkstenis — daudzstenis 

daudztikšķis
Zem  — virs, 
netīrs — tīrs, 
zem  — netīrs, 
virs — tīrs.

Kas tas ir?

Tīrs galds, netīra pagalde. Izlikšanās.
Tīrs smaids, netīras domas. Viltība. Mānīšanās.

Jānītis nebija labs vīrs —
Zem  — netīrs, virs — tīrs.

vēls vakars (cikos?) 
agrs rīts (cikos?) 
vēls rīts (cikos?) 
agrs vakars (cikos?)
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Spēlēsim spēli «Labā— kreisā».
Mans labās rokas pirksts saka vārdu, tavs kreisās rokas 

pirksts atbild pretējās nozīmes vārdu. Tā ar visiem pieciem 
pirkstiem pēc kārtas.

Vakarā —  rītā, 
griestos —  grīdā, 
tumsa —  gaisma, 
tumst —  spid, 
labvakar! —  labrīt!

&  Mājās izgudrojiet vēl piecus pārus pretējas nozīmes vārdu 
un nospēlējiet uz pirkstiem spēli «Labā— kreisā»!

Bez burbuļburta un vēderburtiem D, P, R, B mums palikuši 
neiepazīti vēl citi apaļo, izliekto, līkumaino līniju burti.

C, C, G, Ģ, J, S, S, U

C, C , G , Ģ  —  arī ir burbuļi, tikai —  pusi,
skaidri redzams, ka saplīsuši.

J —  ir slepe, var redzet uzreizi, 
tikai nolikta nepareizi.

S  —  ir no upes mazs gabaliņš dots, 
pilns ar straumēm un līkumots.

U  —  ir ka kauss vai cits kads trauks, 
kurā lies pienu va i puķe plauks.





Lasīšanas mācība. Vārdu veidošana ar patskaņiem un div
skaņiem. Divskanis o.

Iepazīsimies ar visiem div
skaņiem, kā tie skan kopā ar 
līdzskaņiem vārdos.

Patskaņus atsevišķi jau mēs 
pazīstam. Tie ir — a, e, e, i, o, 
u, ā, ē, ē, ī, o, ū.

Iepazīsimies tagad ar viņiem 
visiem pamatīgi vārdos kopā ar 
līdzskaņiem.

Vārdi sāk pulcēties kopā. Vārdi biedrojas tikai ar sev 
saprotamajiem vārdiem. Galvenais vārds pieņem sev vaja
dzīgos vārdus. Veidojas nobeigtas vārdu ķēdes.
Tie ir teikumi.

«©• ■©>

90



( uo l a )

Pakontrolējiet,
kā mute veido patskani o — ar vienu paņēmienu, 
kā mute veido divskani o — ar diviem paņēmieniem!

Divskanis o ir latviska skaņa. 
Patskanis o nāk no citām valo
dām. Tāpēc cittautībnieki div
skaņa vietā, kad mācās runāt 
latviski, bieži runā nepareizi un 
lieto patskani o.

Ko tu baidies no oda?
Viņš tev koda?
Vai jūs skolā 
sēžat abi vienā solā?

Ar patskani o ir daudz no citam valodam nākušu vardu — 
arī cilvēku vārdu.

Mājās atrodiet piecus vārdus ar patskani o vai o (var būt 
arī cilvēku vārdi) un piecus vārdus ar divskani o!

* Talak kartīšu izvietojums ābecē nav iezīmēts, bet arī turpmāk darbs 
ar kartītēm veicams divos paņēmienos — pirmkārt, izliekot tukšās kartī
tes, lai bērni vispirms apjaustu katru skanisko vienību par sevi, otrkārt, 
tukšajām kartītēm liekot virsū iezīmētās skaņu kartītes.
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Kad cilvēks domā, tad vārdi sāk pulcēties kopā. 

Es tagad vēl nekā nedomāju, es redzu: 

ola.

Es sāku domāt: «Vistas ola?»

Es domāju tālāk: «Vistas ola ir ēdama.»

Tā doma sevi izsaka teikumos.

Es vēl neka nedomāju, es dzirdu: 

līst.

Es sāku domāt:«Stipri līst.»

Es domāju tālāk: «Vai vēl ilgi līs?»

Es vēl nekā nedomāju, es saožu: 
dūmi.

Es sāku domāt: «No kurienes nāk dūmi?»

Es domāju tālāk: «Laikam virtuvē kaut kas deg. Dūmi ož 
pēc degošām skujām.»
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Es vēl nekā nedomāju, es sagaršoju: 
saldums.

Es sāku domāt: «Cukura saldums?»
Es domāju tālāk: «Nē, medus saldums.»

Es vēl nekā nedomāju, es tumsā sataustu: 
silts un mīksts.

Es domāju: «Kaķis?»
Es domāju tālāk: «Murrā, silts un mīksts, jā, kaķis.»
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Tā, kad cilvēks domā, vārdi sāk pulcēties kopā teikumā. 
Un teikumā vārdi pieņem tikai sev vajadzīgos vārdus, biedro
jas ar tikai sev saprotamajiem vārdiem.

Teikums veidojas ap galveno vārdu. Galvenais vārds pie
ņem sev vajadzīgos vārdus.

Spēlēsim spēli, kurā teikums pieņem, tikai savus vārdus! 
Nosauciet, kuru no šiem vārdiem teikums nepieņem!

lasi
basi
kasi

ziezu
biežu
sviežu

ies
skries
biezs

sola
ola
bola

šogad
rokat
lokāt

liksim
tītarbiksim
tiksim

oda
soda
poda

Veidosim teikumus, galvenajam vardam pievienojot vel 
citus vajadzīgos vārdus!
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ligzda . . .  
ligzda . . .  
olas . . .  
olas ..  . 
olas . .  . 
pu t n i . ..

dzeguze . . .  

c i t i . . .

mazuļ i . . .  

dzeguzēns.. 

dzeguzēns..

dzeguzens. . 

dzeguzēns..  

dzeguzēns..

krāpniece .. 

liekēde ..  .

(Koka zarā ievīta ligzda.) 
(Ligzda pieder putnam.) 
(Ligzdā ir olas.)
(Tur ir četras olas.)
(Olas ir dažādā krāsā.) 
(Putni perē paši savas olas.)

(Dzeguze savas 
olas neperē.)

(Citi putni iz
perē dzeguzes 

olas.)
(No olām izšķi

ļas mazuļi.)
(Izšķiļas arī 

dzeguzēns.)
(Dzeguzēns ir 
lielāks par 
citiem mazu

ļiem.)
(Dzeguzēns 

vairāk ēd.)
(Dzeguzēns āt- 

rāk aug.)

(Dzeguzēns iz
spiež no lig
zdas citus ma

zuļus.)
(Dzeguze ir 

krāpniece.)
(Dzeguze ir 

liekēde.)
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Katrs nākamais vārds piesaista sev nākamo vajadzīgo vārdu. 
Tā veidojas vārdu ķēdes. Tādas nobeigtas vārdu ķēdes sauc par 
teikumiem.

Es ziežu 
Es ziežu sviestu 
Es ziežu sviestu uz 
Es ziežu sviestu uz maizes.

Mēs pētām
Mēs pētām pasaulē
Mēs pētām pasaulē skaņas un
Mēs pētām pasaulē skaņas un burtus.

Teikuma beigās liek punktu.

^  Mājās izdomājiet 5 teikumus, kas sākas ar vārdu «es», uzzī
mējiet to shēmas ar svītriņām un nākam ajā stundā, skatoties 
shēmās, atcerieties šos teikumus!
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Skaņu mācība; platais un šaurais e.

Vārdu pārnestās nozīmes.

Iemācīties tautasdziesmu.

Kādas trejādas skaņas slēpjas aiz burta o? 
īsais patskanis o, 
garais patskanis o, 
divskanis o (uo).

Nosauciet mājās izdomātos vārdus!
Divējādas skaņas slēpjas aiz burta e (ē): 

šaurais patskanis e (ē), 
platais patskanis e (ē).

Ievērojiet, kā mute veido šauro e un kā plato e!
nes

(tu)nes 
(viņš) nes

lec

(tu) lec 
(viņš) lec

meru

Es mēru ar mēru.Tu vakar meti. 
auduma meti 
Es uzmetu metus.

, tēv

Tas tev, tēv!

teka

tece

meti



Teka arī kalnā tek, 
tece tikai lejā.
Maza kaza —  mek, mek, mek! —  
ietek manā dzejā.

Lopiņš zina, kā viņš rej, 
kā viņš b lē j vai bauro. 
Plato «m ē ! »  ar plato e, 
šauro «m ē ! »  ar —  šauro.

Teka tek kalnā, 
tece tek lejā, 
kaza tek, kur grib.

Saulīt' tecē j ' tecēdama,
Es paliku pavēnī;
N ava  savas māmuliņas, 
Kas iecēla saulītē.

(Tautasdziesma)

Saulīte tecēja tecēdama?
Vai saulīte bija šķidra vai slapja?
Kādi līdzīgas nozīmes vārdi ir vārdam «tecēt»?

Tec, saulīte, pagaid' mani,
Ko  es tevim pasacīš !
A iznes manai māmuliņai 
Simtu labu vakariņ'!

Jau saulīte zemu, zemu,
Māmuliņa tālu, tāl'.
Teku, teku, nepanāku,
Saucu, saucu, nesasauc'.

(Tautasdziesma)



Vārdus lieto pasaulē ar tiešo nozīmi un ar pārnesto nozīmi.

Putni lido. Lapas lido. Domas lido.

Augstlēcējs lec. 
Ūdens tek.

Saule lec.
Teku, teku, nepanāku.

Vai tas ir ātras vai lēnas darbības? Kura ir atraka? 

Paraksimies smiltīs! Paraksimies atmiņās!

Pastāstiet, ko jūs atradāt savās atmiņās!

Veidosim figūriņas! Veidosim sevi!

Kā var veidot pats sevi?

1. Darba vara lielu dara.
(Rainis)

2. Dots devējam  atdodas.
(Tautas sakāmvārds)

3. Nedari otram to, kas pašam nepatīk.
(Tautas sakāmvārds)

Uzzīmēsim shēmu teikumam «Teku, teku, nepanāku»!

■9* Mājās izdomājiet piecus teikumus ar darbības vārdu «tecēt», 
uzzīmējiet to shēmas un nākamajā stundā, skatoties shēmās, tos 
atcerieties!





Lasišanas mācība. Vārdu veidošana no patskaņiem, 

divskaņiem un skanīgākajiem līdzskaņiem m, n, ņ, 1, ļ, r. 

Līdzības, mīklas.

Iemācīties tautasdziesmu.

Atcerieties, kādi latviešu valodā ir patskaņi! Izgudrosim 

pirkstiem īpašus patskaņu vārdus!

Aītis, Eītis, Eītis, Iītis, Oītis, Uītis.

Aelis, . . .

Aēns,. . .

Atcerieties, kādi latviešu valodā ir divskaņi! Izgudrosim 

pirkstiem divskaņu vārdus!

Auelis, Aielis, Euelis, Eielis, Ieelis, Iuelis, Uielis, Oielis, 

Oelis,. . .

Auiņš, . . .

Auēns, .. .

Auītis, . . .

Kā patskaņu burti iesāk vārdus, nu mēs jau zinām.

Papētīsim, kā vārdus veido līdzskaņu burti!

Sāksim ar tiem līdzskaņiem, kuri vislabāk skan. Tie ir ska

neņi. Kādus skaneņus jūs pazīstat?

m, n, ņ, 1,J, r 

M, m

mū! 
mē! 

am!

Mīmi memi. Mīmi mak. 

Ko mīmi māk?
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N, n

un man man-na

Manu, manu! Nē, nemanu. Mana maņa māna. Nē, nemāna. 

Kādas cilvēkam ir maņas? Kad maņas ir mānošas?

N. ņ

ņem ņau! ņaud

Maņa un nemaņa. Maņa un miņa.
Pastāstiet savas atmiņas!

L, 1
lem no-lem

Lielie roņi un ioneļi.
Lēnie lien.

Kur dzīvo roņi? Kur viņi ir veikli, kur lēni?

V 1

ma-ļu ma-ļam ļi-pa

Ļima, ļima, ļaunie rima.
Kas ir ļaunie?

*
R, r

rā-mi ri-ma rī-ma

Rāma runa. Ātra runa. Miera sarunas.

Kas tas ir — miera sarunas?
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•§■ Mājās izdomājiet un salieciet ar kartītēm piecus vārdus, 

kuros darbojas līdzskanis 1, un atcerieties tos!

Kurš teikums atbilst kuram zīmējum 

Mana ala.

Mani nami.

Mana ola.

Ņau, man nav!

Rau, re! Rau, re!

Aurē!
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Pasakiet savus mājas izdomātos teikumus par to, kas pasaule 
tek, kā pasaule tek un vai tā tiešām tek!

Lelle prasa 

Lācītim brūnajam,
K o  mēs runājam.
M ē s  līdzībās runājam:

Zvaigznītes smaida,
Saulīte lec,
Tumsa mūs baida,
Bet mēness ir vecs.

Tadas visādās līdzīgas rīcības ir līdzības. A rī mīklas ir 
līdzības.

Stabiņš sūnās, galdiņš virsū.

Kuri vārdi te ir ar pārnestu nozīmi?

Kā no zemes, ta cepure galva.

Kuri vārdi te ir ar pārnestu nozīmi?

Bez roku, bez kaju tiltu taisa.

Kuri vārdi te ir ar pārnestu nozīmi?
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Iemācīsimies tautasdziesmu «Kur tu teci, kur tu teci, gailīti 

manu?»!

Kur tu teci, kur tu teci,

Gailīti manu,

No rītiņa 

Agrumā?

Ciemā teku, ciemā teku 

Meitas celt 

No rītiņa 
Agrumā.

Ietecēju, ietecēļu 

Sētiņā.

Trīs reizītes 

nodziedāj'.

Celies, mana, celies, mana 
Līgaviņ,

Jau gailītis 

Nodziedāj'.

Kā gailītis cēla meitas? Ar knābi? Ar kāju? Ar spārniem? 

Nē, ar dziesmu.

Dziesma mūs paceļ. Paceļ lielākus, labākus, sevī skaistākus. 

Dziesmu svētki ir visas tautas cēlēji svētki, tautas spēka cēlēji 

svētki.





Hfr ❖ O

Va/ — dūcskaņi, vai — dīcskaņi?

Kā izturas vārdā līdzskaņi?

Vai zivīm skaņas ir zivskaņi?

Vai, divi ja kliedz, iznāk divskaņi?

Kad sienāzis čirkst un čirina, 

Viņš vienkārši kājas tirina. 

Tad tie cisceņi ir vai dilbeņi, 

Ceļgaleņi vai stilbeņi?

Zvēriņi pazīst tikai skaņas. Zvēriem nav burtu, kas viņu 

skaņas varētu pierakstīt. Arī mēs nevaram pierakstīt precīzi 

sienāžu stilbeņus, bet kaut kā mēs tos pierakstām — ar saviem 

burtiem.

Lasīšanas mācība.
Vārdu veidošana ar lūpeņiem b, p, v, f. 
Zilbes.

Līdzības tautasdziesmās.

Kas tas par skaņam, ko koka kaļ 

Vai tikai tie nav uzknābeņi?
dzeņi?

Ciz-ciz-ciz-ciz!

Bet zvēriņu skaņas, pat tad, ja mēs tās pierakstām, neveido 

vārdus. Vienīgi cilvēks veido vārdus. Tāpēc mācīsimies tālāk:

Tie ir dūcskaņi vai dīcskaņi?

Kā izturas vārdā līdzskaņi?

Veidosim vārdus ar lūpeņiem

b, p, v, f (m kā skanīgāko no lūpeņiem mēs jau mācījāmies 

pie skaneņiem).

B, b

bum! bimm! bum-ba
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Bēniņos balodim bērniņi. 
Bum bierē balodim bērniņi. 
N ē , būrī nē.

Ievērojiet, ka garie vārdi tiek izrunāti vairākos paņēmie
nos —  pa daļām! To vārda daļu, ko izrunā ar vienu paņēmienu, 
sauc par zilbi.

Pupa pampa pilna. Pupa piepampa pili 

Kā stāda pupas?

Pasakiet teikumus ar vārdiņu «pa»!

Lidmašīna iet pa gaisu.
Tik nemierīgs, dauzās un iet pa gaisu. 
Kuri te ir pārnestas nozīmes vārdi?

Ka mes nosaucam šo burtu? Par ragub

Suns pakaļ zaķim. V a u ! Vau !
Bet zaķim no bailēm liekas, 
ka viņam  uz galvas jau —  
uz galvas jau! uz galvas jau! —  
lielais V  no «V a u !»

vau! vā-ra vār-pa

V iņ i vīvina. Un  viņi? A r ī vīvina?  

V īv iņ i vīvina. V īriņ i nevīvina.

Ko dara citi putni?

P. P

pa

V, v

po-ga po-ga-ļa
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Ffilmē f. Nu filma iif , bet filma navF.

*
Vārdu neizrunā uzreiz, 

bet pa kumosam.

Tāpat kā ēd: 

am-am! am-am!

Am-am-am! Un — viss. 

Bum-bie-ris.

Am-am! Un nost ir viņš! 

Am-am, cl-siņš.
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Var spelet arī tadu spēli:

Tikreiz liek soli, cikreiz kustina mēli. 
Katra zilbe ir viens solis.
Soļojam! D iv i  soļi: o-lis.
Soļojam: sa-ti-ka o-lu, 
a-bi gā-ja uz sko-lu, 
sa-ti-ka v ē l  da-žus o-ļus, 
tie a-rī skai-tī-ja so-ļus 
un ar bal-tiem stil-biem  

gā-ja vār-dus pa zil-bēm.
Kad nu o -ļi un o-las
at-so -ļo -ja pie sko-las,
tie tei-ca: «Tas ne-maz grū-ti nav.
Pa ce-ļam mēs ie -m ā -cī-jā -m ies jau 
zil-bi no zil-bes at-da-līt 

un vār-dus zil-bēs sa-da-līt.»

D iviem  kodieniem  —  grans-grans! 
Un nost ir bur-kāns.
Trim kodieniem domāti 
to-mā-ti.
Mums iznāks pieci kodieni te. 
šo-ko-lā -dī-te.

Kāpēc jāprot vārdus sadalīt zilbēs?
Lai tad, kad rindā pietrūkst vietas visam vārdam, otru pusi 

var pārnest jaunā rindiņā.

Mājās ejot un uz bērnudārzu vai skolu nākot, izsoļojiet pa 
zilbēm tautasdziesmu «Kur tu teci, gailīti manu?»!
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&
Atradīsim līdzības tautasdziesmas! Uzzīmēsim teikumus 

shematiski!

Cibu, cibu, kājiņas, ciemā tekot,

Vintaru, vantaru, mājās nākot.

Kamēr māte viesus vada,

Tikmēr bērni gaļu cep.

Iztek tauki ugunī,

Vidžu, vidžu, čurrrks!

Kurš putniņš agri ceļas,

Agri slauka deguntiņu.

i
Bijus' ir, bijus' ir 

Gulbīšam māmuliņa:

Šūpulīti vien atradu 

Ezeriņa maliņā.

Dziedi, dziedi, cīrulīti,
Nāci, nāci, vasariņa!

Jau ziemiņa kājas āva 

Uz pelēka akmentiņa.

Priede, egle lielījās 

Abas kāpti kalniņā;

Paeglīti, nabadzīti,

To nogrūda lejiņā

Mājās iemācieties un shematiski uzzīmējiet vienu tautas

dziesmu!
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Lasltmācīšana. Vārdu veidošana ar piiekšejiem 

mēleņiem t, d, c, dz, č, dž.

Teikums. Kām vārdiņi neturas kotfā.

Jautājufha intonācijas.

Pavēles teikuma intonācijās

o O
Izsoļosim pa ziUļrēfr? kilasejt- prfekšcķ katrs vienu iemācītās 

tautasdziesmas teikumu!

Veidosim vārdus no patskaņiem divskaņiem un priekšējiem 

mēleņiem, «mēlgaleņiem»! Atcerēsimies skaņas, kuras veido 

mēles galiņš, piespiežoties augšzobiem, — t, d, c, dz, č, dž, s, 

z, š, ž!

T t tētpu

D d dar-bu

Tu dar-bu da-ri. Tēr-pu da-ri-ni. Vai tār-piem a-rī ir tēr-pi? 

Un va-bo-lēm?

Tārpiem ir tērpi pārnestā nozīmē. Pār
nestā nozīmē arī vabolēm ir tērpi. Pārnestā 

nozīmē jāsaprot arī dzejoļi: dzīvu būtņu dzī

vība dzejoļos tiek iedota (pārnesta) nedzīvām 

lietām.

Lielais D maziņo darina:

«Maziņais d ir jāpagarina.»

Bet mazajam laikam tāds īss prātiņš, 

un tas neaug pats, bet aug tikai kātiņš.

Un mazajam vēderiņš arī — raug! 

pavisam uz otru pusi aug!



Viss dara darbu: 

rudzi vārpo, 

pļāvējs pļauj, 

krāvējs krauj,
mākonis peļķes debesis rauj.

Visi darbu dara.

Re, cik vaga gara: 

slieka irdina, 

putniņš mēslus birdina, 

mākonis līst un zemi dzirdina.

Kādus darbus j ūs protat?

dot ņemt

dāvāt dabūt

dāvināt iegūt
diedelēt

Jānis saka: «Dod, dod!» 
Jāni vajag apkalpot. 

Jānis sevi apkalpot 

Neprot tā, kā citi prot.

Darbu dara visi.

Kā tu pierādīsi?

Nes, lasi, ravē, 
grāb, krauj, žāvē, — 

nenokavē!

Vai darbu var ari nokavēt?

Jā, ziemā — sēt.
Kad padarīts jau — tad nākt palīdzēt 

vistiņai izdētu olu dēt.
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«Še tev, Jānīt, puķi od !»  

«Še tev, burkāniņu k od !»  

«K o  tu, lielais milzu od, 
Mazo Jānelīti kod?»

Jānīt's saka: «Dod, d od !»  

Jānīt's sevi apkalpot 

Nevēlas, ne arī prot.
E j tu arī, Jānim dod!

Dod, dieviņi, otram dot, 
N e  no otra mīļi lūgt.

(Tautasdziesma)

С, с

ce-ļi cil-vē-ki cil-vē-ce

M ē s  un citi. Visi. C ilvēki visi kopa ir cilvēcē.

C, č

čau-la ču-ku-rā čip!

Čip ! Č ip ! Čiepst cālis. Čaula pušu. 
Vistas cālis? Čurkstes cālis? Cielavrt&

Dz, dz

ru-dzi da-dzis dzi-ja

Redzi, rudzi ir dzīvi. Dadzis arī ir dzīvs. 
Dadzim dadža vieta. Rudzim rudža.
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Dž, dž

vidž mudž mu-dži

Dzijas mudžeklī. Andžiņ, atmudžināsim dzijas!

Skaņām dz, dž nav sava burta, katru no tām pieraksta ar 

diviem burtiem.

&
Vārdi pieņem citus, sev atbilstošus vārdus un turas kopā. 

Vārdi turas kopā teikumā.

Kam vārdiņi neturas kopā?

Valodas nezinātājam cittautietim.

Nemākulim.
Ļoti satrauktam cilvēkam.

Slimam cilvēkam.

Dzērājam.

Teikumi rāda, kā cilvēki viens pret otru izti 

viens no otra grib kaut ko zināt, ko viņi dara?

Viņi jautā.

Tad teikums skan kā jautājums.

Jautājumam ir sava zīme.

To liek teikuma beigās.

Vai ābolam ir sēklas vidū?

Kad jūs mierīgi par to pastāstīsiet, tas būs stāstījuma teikums. 

Ābolam ir sēklas vidū.

Stāstījuma teikumam ir sava zīme.

Vai zemenei ir sēklas vidū?

Jā, zemenei ir sēklas vidū.

Nav tiesa!
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Izsaukumam ir sava zīme. To liek izsaukuma un rosinājuma 

teikumu beigās. Brīdinājuma teikumu beigās. Pavēles teikumu 

beigās.

Zaķīt, zaķīt, baltļipīt,

Tādu tavu melošanu!

Tev lūpiņas pārsprāgušas,

Melu ziņas nēsājot.
(Tautasdziesma)

Un par citu zaķīti:

Zaķīts ara tīrumā.

Žagatiņa brīnījās.
Ko brīnies, žagatiņa?

Tā vīram jāstrādā!

(Tautasdziesma)

Pēc dzirdes uzzīmējiet teikumiem shēmas!

Ko varētu, diez, tāda žagatiņa brīnīties?

1. Izdomājiet žagatiņas jautājumu zaķim!

2. Izdomājiet, kā žagatiņa aiz brīnumiem izsaucas!

Zaķīt, vai tad tev nebija labāk art ar zirgu?

Zaķīt, tev mugura ūdenī!

Zaķīt, tev visa spalva slapja!

Zaķīt, tu esi ļoti maziņš!

Vai zaķītis ara, ievēlies ar muguru ūdenī?

Kāpēc tad žagata tā saka?

Kā mēs saucam tādus salīdzinājumus?

Tās ir līdzības. Arī pati tautasdziesma ir līdzība. Par zvēriņa 

dzīvi stāstīts kā par cilvēka dzīvi.

Mājās izdomājiet piecus brīnumu teikumus, kuriem varētu 

beigās likt izsaukuma zīmi! Uzzīmējiet šo teikumu shēmas!





Lasīšanas mācība. Vārdu veidošana ar priekšējiem  mēleņiem 
s, z, š, ž.

Teikumu mācība. Jautājuma', izsaukuma un stāstījuma 
teikumi.

A r  kādiem priekšējiem  mēlttņ^m mēs esam jau mācījušies 
veidot vārdus? A r  t, d, c, dz, Č, dž, 1, n, r.

A r  kādiem priekšējiem  mēleņiem vē l neesam vārdus v e i 
dojuši? A r  s, z, š, ž.

S,z izrunājot, mēle it kā sagatavojas svilpšanai, tāpēc tos 
sauc arī par svelpeņiem.

S, ž izrunājot, mēle pie mutes gr,iesJiem ve ido  šņākoņu, tāpēc 
tos sauc arī par šņāceņiem.

Čūska'i—  Sssveiksss! Vai tu esssi sssesssksss? Vai tu kod 
X  nossst vissstasss?

Ezis: -f- Ne, es esmu ezzzis. Es kožžžu čūskas. Šššnaks!

&  < h $

S, š

o-ši dro-ši drošs

Šalc, šņāc mežs. Zarus pleš. 
Vai es esmu mežā svešs?

120

s- s q s
es viss us-nes

Aust rīts. Viss mostas.
Cikos tu mosties? Cikos mostas vistasi 
Cikos lec saule?

2 zzuz ! zu-zi-na uz-zi-na



mežs

svešs
kož
košs
liess (lies)

biezs

biežs

me-ža

sve-ša

ko-žu

ko-ša

lie-sa

bie-za

bie-ža

Biežs, ciešs, 

niez, knieš, —

jāiztur, __

jāpacieš!

Ievērojiet, ka divas skaņas dažreiz runājot saplūst vienā 

skaņā! Tad vārds visādi jāloka un visādi jāizrunā, kamēr pareizā 

skaņa top dzirdama.

Ja nevar zināt — z vaiš, 

tad loka vārdiņu un pleš, 

kamēr tiek dzirdams — žu, ža, žam, 

kamēr tiek dzirdams — šu, ša, šam; 

tad skaidrs — ž ir vārdā «mežs», 

ars tad raksta vārdu «svešs».

2, ž

ož o-ža spožs

Pamostos možs, drošs, 

Kur groži?

Kur zirgs? Vāksim ražu.

Mežā dzīvo meža putni, 

zvēri un zvēriņi — eži, mež- 

āži, brieži, lapsas, lūši, zaķi, 

sermuliņi, žubītes, žagatas. 

Upēs dzīvo zivis — laši, zuši, 

karūsas. Bet tas vēl nav viss. 

Dzīvība dzīvo visur.
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Jautājuma zīme prasa:

— Vai tā?

— Jā! — Nē! — Jā! — Nē! — Jā! 

Izcīni, izlem klusībā!

Un tad saki:

— Tas un tā.

Mazo vārdiņu moka, 

mazo vārdiņu loka, 
kamēr tiek saklausīts, 

kas kam nāk līdz.

Kā sauc šīs zīmes?
Visas šīs trīs zīmes vienlaikus dzīvo vienā cilvēkā. Vienā 

galvā.

Bieži tās strīdas. — Vaita?
— Jā.

— Vai tā?

— Nekā!

Kamēr atrod pareizo atbildi.

Esiet uzmanīgi, kad jūsu galvā 

parādās jautājuma zīme! Nepār

steidzieties, neuztraucieties, ne- 

strebiet karstu putru! Mierīgi 

izlemiet!
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Katra galva ir tris veidu domas.

Viena jautās (ak, viņai mēle niez).

Otra uztrauksies, iekliegsies, izsauksies.

Trešā mierīgi pateiks un tālāk ies.

Visdažādākajās noskaņās skan izsaukuma teikumi. Nosau

ciet mājās izdomātos izbrīna un brīnumu teikumus!

Tagad izdomāsim rosinājuma teikumus.

Vai jūs zināt, kādi rosinājumi rakstīti uz plakātiem?

Visu zemju proletārieši, savienojieties!

Piecgades plānu — četros gados!

Glabājiet naudu krājkasē!

Katrs, ko es izsaukšu, kādu brīdi būs skolotājs un pateiks 

klasei vienu rosinājuma vai pavēles teikumu.

Klausieties uzmanīgi!

Klausieties ar ausīm!

Uzzīmēsim teikuma shēmu!

Uzzīmēsim cilvēka shēmu!

Uzzīmēsim vārda shēmu!

Lieciet nu grāmatas uz galda!

Lieciet to aiz auss!

Lieciet mani mierā!

Kad ir tāds brīdis, kad cilvēki tā saka: «Lieciet mani 

mierā!»?
Tad, kad cilvēks domā. Domāšana ir visgrūtākais darbā, to 

nedrīkst traucēt.
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Kad cilvēks mācās, viņš domā.

Kad cilvēks izgudro jaunus mehānismus, mašīnas un ierīces, 

viņš domā.

Kad cilvēks ar, viņš domā — lai vagas iznāktu taisnas un 

vajadzīgā dziļumā.

Kad cilvēks dodas tūrisma pārgājienā, viņš domā. Viņš 

izdomā maršrutu, ceļasomas saturu, laika grafiku.

Kad cilvēks spēlē šahu vai citas spēles (hokeju), viņš izdomā 

visīsāko, vislabāko ceļu uz uzvaru.

Bez domāšanas nevienu darbu nevar izdarīt.

Dari ko darīdams, apdomā galu!

(Tautas sakāmvārds)

Tas ir rosinājuma teikņms. (Arī brīdinājuma teikums.)

Latviešu tautas sakāmvārdos ir daudz rosinājuma teikumu.

Nedari otram to, kas pašam nepatīk!

Šuj ļļo šūdams, aizmet mezglu!

Mājās izdomājiet piecus rosinājuma teikumus, uzzīmējiet 

fiem shēmas un atcerieties tos!





Vārdu veidošana ar vidējiem mēleņiem ķ, ģ, j.

Izsaukuma teikumu intonatīvā atšķirība.

Galvenie priekšmeti un būtnes pasaulē.

Galvenie priekšmeti un būtnes teikumā.

Vai jūs atceraties, kādas skaņas ir vidējie mēleņi?

ķr ģ, j, I, ņ
Skanīgākās no šīm skaņām — ļ, ņ — mēs jau mācījāmies 

iepriekšējās stundās.

Ķ, ķ
ķi-ķi-na ķī-vī-te ķe-bu-ri

Ķekatas nāk. Kaķi. Ķepaiņi. Ķēmi. Ķeburaini. Ar ķočiem. 

Dejo. Riņķo.

Ģ. 6
na-ģe-ne ģin-de-nis eņ-ģe

Vai veģis ir kliņģeris vai veģis nav kliņģeris?

J- i

nū-ja jā-jējs vē-je-lis 

Ūja, kam tev nūja?

Nosauciet piecus rosinājuma teikumus! 

Kur jūs esat uz ielas vai citur redzēji 
plakātus ar brīdinājuma teikumiem?

STOP!

NEKĀP, NOSITIS!
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UZMANĪBU! KABELIS!

UZMANĪGI AR UGUNI!

Uguntiņis stiprs virs,

Jātur cieti rociņās!

Kad palaida vējiņā,

Daudziem bira asariņas.
(Tautasdziesma)

Pavēles teikumi tiek pateikti stingrāk nekā stāstījuma 

teikumi.

Saimniece vistai: «Dēj divas olas dienā!»

Kā no šī pavēles teikuma var izveidot lūgumu?

— Dēj, lūdzu, divas olas dienā!

— Vai tu nevarētu dēt divas olas dienā?

Aicinājuma teikumiem arī liek izsaukuma zīmi beigās.

Meža māte putnus sauca, 

Kalniņā stāvēdama:

Irbe Grieta, sloka Maija, 

Teteriga Madaļiņa!

Meža tēvs savus sauca, 

Lielu tauri taurēdams: 

Sīli Pieča, dzeni Jurka, 

Sikspārniti Bērtulīti!
(Tautasdziesmas)
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Tam nu gan ir līnijas! — 

Bumba par ezi brīnījās.

Burts o par h  brīnījās: 

Tam nu gan ir līnijas! —

^  Mājās izdomājiet stāstījuma, jautājuma un izsaukuma tei

kumu ar vārdu «kaķpēdiņa»! Neuzrakstot pašus teikumus, uzzī

mējiet to shēmas, lai nākamajā dienā pēc shēmas teikumus 

būtu vieglāk atcerēties!

&

Pasaulē ir daudz, ļoti daudz, milzīgi daudz, bezgala daudz 

lietu, priekšmetu un būtņu. Viens no tiem var būt galvenais, 

sākuma priekšmets vai sākuma būtne. Atrodiet sekojošajos 

teikumos priekšmetus vai būtnes, kuras varētu būt galvenās!

Krūze un krūzītes. 

Sivēnmāte un sivēni. 
Lauks un vagas.

Logs un rūtis.



Tev nevajag ļaut vaļu nekam — 

ne piecniekam, ne divniekam,

Tev ar gudru prātu 

viņi grožos jātur.

Kāpēc grožos jātur divnieks?

Tāpēc, ka tas meklē citus divniekus.

Bet kāpēc grožos jātur piecnieks?

Tāpēc, ka tas kļūst iedomīgs.

Nosauciet vārdam «iedomīgs» līdzīgus vārdus! (Lielīgs, 

uzpūtīgs, vīzdegunīgs, plātīgs.)

Skolnieks paskatās savā dienasgrāmatā un izlemj:

— Tu, divniek, ej labāk mācies!
— Četriniek, nāc, hokejs jau sācies!

— Piecnieks lai dara, ko grib un prot!

— Trijnieks lai iet vēl atkārtot!

Kas te ir galvenais priekšmets vai galvenā persona?

Ja suns netīra zobus, mutē izkrīt robi.

Tomēr galvenais ir suns, galvenie nav zobi.

Uz dīvāna sēž un žurnālu lasa 

Nīlzirgs Purnāls.
Tomēr galvenais ir nīlzirgs Purnāls, 

Nevis dīvāns un nevis žurnāls.

Debesīs brauc raķetes. 

Katrai pie stūres zaķītis.

Kas te ir galvenais? Zaķītis? 

Vai galvenais ir raķetes?
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Teikumā galvenais ir tas, kas dara.

Kokā čiepst putniņš uz zara.

Pēkšņi aizlaižas putniņš no zara,

Bet galvenais viņš paliek, jo V1ŅS dara.

Tāpat kā pasaules notikumos, tā arī teikumā ir galvenais 

priekšmets vai būtne. To sauc par teikuma priekšmetu.

Jānis glābj.

Jānis glābj Jēpi.

Jānis satiek Juri.

Jānis apsveic.

Jānis apsveic Juri.

Galvenais teikumā ir darītājs, tas, kas tobrīd darbojas.

’©* Mājās izdomā divus teikumus, kuros darbojies tu pats un 

esi galvenais, un divus teikumus, kuros darbojas vēl kāds cits 

bez tevis un kurā viņš ir galvenais, un tu neesi galvenais!





Lasīšanas mācība. Vārdu veidošana ar pakaļējiem 

mēleņiem k, g, h.

Vārdu dalīšana zilbēs. Trīs un četru līdzskaņu kopas.

Galds. Ģimene.

Šajā stundā darināsim vārdus no patskaņiem, divskaņiem un 

līdzskaņiem k, g, h. Vai jūs atceraties, kāpēc tos sauc par paka

ļējiem mēleņiem? Pakaļējie mēleņi veidojas, mēles dziļākajai 

daļai piespiežoties aukslējām mutes dziļumā, rīkles tuvumā.

K, k

ko-ki krū-ka

Kokā kūko. Kas kokā kūko?

Rokā viena kurpe. Kura kurpe? Kur otra?

G, g

gai-ta gul-ta

Agra gaita. Ogās. Gailenēs. Neguli!

Gatim stalta gaita. Guntim ļengana gaita.

Veikla gaita, slinka gaita...

Guntis iet un soļus skaita:

— Par konfekti — sešus soļus.

Par stikleni tikai divus soļus.

Par saldējumu — astoņus,

Bet, ja «Eskimo», tad astoņarpus. 

Par limonādi — deviņus.

— Bet cik par kino biļeti būs?

— Par kino biļeti simt trīs.
— Bet tev skolā būs jāiet drīz, — 

Māsiņa saka ar balsi biklu.
— Par cik — tad? Par ko — tad?

— Uz skolu? Tikai par motociklu!
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gal-di

galds

Kad vardu dala zilbes, tad katrā zilbē jābūt vienam patska

nim vai divskanim.

Ievērojiet — vārdu «galds» zilbēs nevar sadalīt, jo katrā 

zilbē ir jābūt patskanim! Te ir tikai viens patskanis. Nosauciet 

līdzīgus vārdus, kurus zilbēs nevar sadalīt!

Vai jūs visa ģimene brokastojat, pusdienojat, vakariņojat 

kopā?

Kāpēc nē?

Ko katrs tavā ģimenē strādā? Kādi ir katra pienākumi? Kāds 

ir katra amats?

Gunāram ir gaiša galva.

Tā vada gudrus darbgaldus.

Vai es varu par tevi galvot?

Tu vari par mani galvot.
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H, h

hal-va hal-lo!

Haraldam galvā halva. 

Harijam galvā hokejs. 

Onkulim galvā hüte.

Skaņa h (tāpat kā f, o) latviešu valodā ienākusi no citām 

valodām kopā ar svešiem vārdiem — svešvārdiem. Svešvārdu 

vietā jācenšas lietot atbilstošus latviskus vārdus:

horizontāls — gulenisks, līmenisks,

handbols — rokasbumba (bet: futbols, basketbols),

velosipēds — divritenis,

onkulis — krusttēvs, tēvocis.

viss

vista

Cik zilbju ir katrā šajā vārdā? Katrā 

vārdā ir tik zilbju, cik tajā ir patskaņu 

vai divskaņu.

vistālāk Katram patskanim, katram divskanim 
ir sava zilbe.

vistālākie

Katrā zilbē ir tikai viens patskanis vai 
vistālākajiem viens divskanis.
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dzin

džinks!

džinkstieni džink-stie-ni

Ja vārdā vienkopus ir četri līdzskaņi, tad, dalot vārdu zilbēs, 

divus līdzskaņus raksta pie iepriekšējās, divus — pie nākamās 

zilbes.

Ja vārdā vienkopus trīs līdzskaņi, tad tos dala tā: vienu — 

iepriekšējai, divus — nākamajai zilbei.

SASTREGUMSTUNDA, 

STRĒGUMSTUNDA, STRĒGSTUNDA.

Trauksme un burzma. Drūzma un gūzma. 

Grūstās, valstās, balstās.

Stāvgrūdus.
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Čerkst, čirkst, čīkst, švīkst, gurkst, ņerkst, pļerkst. 

Mirkšķina, blisina, plaiksni, svilst, dilst.

Cik pulkstenis?

IEVĒRO

SATIKSMES

NOTEIKUMUS!

Majas sadaliet zilbes lasāmo gabaliņu «Sastrēgumstunda, 

strēgumstunda, strēgstunda»!





Galvenais vārds teikumā. Vārdu savienojumi.

Teikumu veidošana.

Iemācīties tautasdziesmas.

& &  ■©-

Kad vārdi biedrojas, tie viens otru izmaina vai viens otram 
pielāgojas.

Galvenais vārds ir tas, par kuru var jautāt ar jautājumu 
«kas?».

Uzzīmēsim bumbu un visapkārt bumbai pierakstīsim vārdus, 
ar kuriem vārds «bumba» varētu biedroties.

bumba

bumba skrēja 

bumba skrien 

bumba skries 

bumba puikam 

viena bumba 

zaļa bumba

Uzzīmēsim puiku un apkart viņam sarakstīsim viņam piede
rīgos vārdus.

puika

puika bumbojas 

puika strādā 

puika strādās 

labs puika 

puika ar bumbu
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Ievērojiet, ka galvenais vārds nepielāgojas, nemainās, bet 

izmaina, izloka, kā viņam vajag, blakus vārdu! Tas it kā «uzvar» 

blakus vārdu, pakļauj to.

Spēlēsim spēli!

Nosauciet jebkurus divus vārdus un vērojiet, kā tie savie

nojoties viens otru izmaina!

Tāpat savienojas trīs un vairāki vārdi un viens otru izmaina.

Mēs, pētīt, pasaule.

Mēs pētām pasauli.

Ziest, sviests, maize, uz, mēs. 

Mēs ziežam sviestu uz maizes.

Spēlēsim spēli!

Galvenais vārds teikumā iekšā 

pirmais dosies.
Pārējie viņam no visām pusēm 

pievienosies.

pūst

laiviņa

vējiņš

dzīt

ods

no
nokrist

ozols

līgo

uz

laiva

ūdens

meza

eglīte
dzimst

reiz
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Mazs kaķīt's,

Mazs zaķīt's 

Uz ceļa satikās 

Un brīnījās.

— Kurp lēksi, zaķīti?

— Uz kāpostiem, kaķīti!

— Un tu tā lēnītēm?

— Uz pelītēm.

(J. Poruks)

Mazs kaķīt's, mazs zaķīt's uz ceļa satikās.

Kas šajā teikumā ir teikuma priekšmets? Kas šajā teikumā 

ir galvenais darītājs?

Abi. Abi satikās.

Mazs kaķīt's uz ceļa satika mazu zaķīti.

Kas te ir teikuma priekšmets, galvenais darītājs?

Kaķītis ir tas, kas satika. (Viņš pirmais uzrunā zaķīti.)

Bet nu pasakiet teikumu tā, lai zaķītis būtu galvenais! Pan

tiņu attiecīgi pārveidojiet: «Mazs zaķītis uz ceļa satika mazu 

kaķīti» utt.!

Pasakiet divus mājās izdomātus teikumus, kuros galvenais 

darītājs esi tu pats, un divus teikumus, kuros darītājs ir kāds

cits — par tevi galvenāks!

G  Mājās izdomā ļoti, ļoti garu teikumu! Uzvarēs tas, kas izdo

mās visgarāko teikumu.

Kā to darīt? Jāatrod galvenais vārds, darītājs, kam daudz 

visādu darīšanu, un tad jā veido no viņa vārdu ķēde.
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Kukulis bija liels smukulis un iedomīgs un cauru dienu 
staigāja pa veikaliem, meklēdams sev visskaistāko cepuri (no 
samta utt.).

Lidmašīna uzskrēja gaisā un tad tikai atcerējās, ka mājās 
aizmirsusi lietussargu, jo lija lietus un lidmašīnai šļuka uz 
acīm (slapjā cepure utt.).

SlKI PUTNI KĀZAS DZĒRA.

Zaķīt's  bija žigls v ī t s ,

Tas bij vārtu vērējiņš.

Cielaviņa, žigla sieva,
Tā galdiņa klājējiņa.

Zagatiņa, garastīte,
Tā istabas slaucītāja.

Stārķītim garas kājas,
Tas ūdeņa pienesējs.

Krauklis, tāds lieldegunis,
Tas gaļiņas kapātājs.

Bezdelīga, čurkstētāja,
Tā gaļiņas cepējiņa.

Vārniņai melni brunči,
Tā pie trauku mazgāšanas.

Vāverei kupla aste,
Tā zābaku pucētāja.
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Lakstīgalai daudz mēlīšu,

Tā dziesmiņu sācējiņa.

Vilciņam liela rīkle,

Tas stabuļu pūtējiņš.

Sunīšam žiglas kājas,

Tas bundžiņu sitējiņš.

Šodien sniga balts sniedziņš,

Šodien putni kāzas dzēra:

Šodien veda lūša meitu 

Pašam caunas dēliņam.
(Tautasdziesma)

•S* Kuras līdzības jums liekas visticamākās, vispareizākās? Mā

jās iemācieties četras divrindes pēc savas izvēles!





Par to, kas nolietojas, un par to, kas nenolietojas.

Tautas gudriba. Folklora un tās žanri.

Spēlēsim folkloras teicējus!

Rakstīšanas mācība. Iemācīties rakstīt vēstules.

Gūt pirmos nojēgumus par citām tautām un gudrību 

apmaiņu, kultūras apmaiņu.

o  o  O

Pasaulē ir mantas, kas cilvēkam

noder kādu laiku, 

tiek nolietotas,

tiek nomainītas un aizsviestas 

vai pašas iznīkst un iet bojā.

Drēbes mēs nolietojam, 

vai kodes tās saēd, un tās iet bojā, —  

uzšujam jaunas, pēc modes 

un vecās aizsviežam projām.

Traukus mēs nolietojam, 

vai tie vienkārši saplīst un aiziet bojā, —  

nopērkam jaunus 

un vecos aizsviežam projām.

Rīkus mēs nolietojam, 

vai tie sarūs vai satrūd un aiziet bojā, —  

nopērkam jaunus 

un vecos aizsviežam projām.



Mebeles mes . . .

Mašīnas mēs . . .

(Lūdzu turpiniet!)

Bet visu, kas noder, mēs pārkausējam, 

graudus vienmēr no jauna sējam, 

atpūšamies un no jauna ejam.

Ir arī tādas mantas, kas nenolietojas. Tā ir tautas gudrība. 

Saka arī — tautas garamantas. Tautas daiļrade.

Nenolietojas tautasdziesmas. Dziesma «Pūt, vējiņi!» nenolie

tojas. Nolietojas*skaņuplates, nolietojas filmas «Pūt, vējiņi!» 

filmu ruļļi, bet pati dziesma nenolietojas. Tā viņa skanēja pirms 

simt gadiem, tā viņa skan tagad.

Nenolietojas tautas gudrības sakāmvārdos.

Ko sēsi, to pļausi.

Papriekš iekur uguni, tad vāri putru!

Nelaime — muļķības kaimiņš.

Katrs iesākums grūts.

Koks nekrīt no pirmā cirtiena.

Tikai tas nekļūdās, kas nekā nedara.

Kas iesāk vagu dzīt, tas atpakaļ neskatās. 

Nieks par bitēm, kad tik medus.

Cel tu, es stenēšu.

Viena karote darvas sabojā mucu medus. 

Tukša muca tālu skan.

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta! 

Dari ko darīdams, apdomā galu!
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Tagad mums tautasdziesmas 

un sakāmvārdi ir pierakstīti. 

Mēs tos varam izlasīt. Bet mūsu 

vectēva vectēvs un vecāsmātes 

vecāmāte vēl neprata ne rak

stīt, ne lasīt. No kā viņi varēja 

uzzināt tautasdziesmas? No 

tēva, no mātes, no draugiem. Un 

kā tautasdziesmas varēja atnākt 

līdz mums? Tās teica tālāk. 

Viens otram, draugs draugam, 

vecāki bērniem, paaudze paau

dzei.

Jūsu paaudze (jūs esat viena paaudze!) var iemācīties tau

tasdziesmas no grāmatām. Bet mūsu sentēvi un senmātes dzies

mas, mīklas, pasakas, teikas noklausījās, iemācījās un nodeva 

tālāk. To sauc par tautas mutvārdu daiļradi. Par folkloru.

Spēlēsim sendienas! Spēlē

sim folkloras teicējus!

Nav vēl ne rakstības, ne grā

matu. Un jūs savu gudrību (un 

tātad arī tautas gudrību, jo jūs 

esat daļiņa no tautas), savu da

ļiņu gudrības nododat tālāk 

citiem. Varat teikt dziesmas, 

pasakas, uzdot mīklas, teikt sa

kāmvārdus, dziedāt, dejot. Bet 

nākamajam tas jāapgūst un jā

teic tālāk.
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(Ta apgūstami folkloras 

žanri.)

Kāpēc vectēva vectēvs ne

prata rakstīt? Kad tas bija?

Kādu tautas daiļradi jūs vēl 

varat iedomāties?

Aušanu, adīšanu, dzintara 

apstrādi utt.

<&• Mājās spēli turpināt: 1) palūgt tēvsmāmiņu (tā tau

tasdziesmās saka), lai nodod 

jums tautas mutvārdu gud

rību,

2) nodot tālāk iemācīto saviem 

draugiem un paziņām.



•©* Mājās uzrakstiet vēstuli iedomātam vai īstam citas tautas 

draugam, kurā aizsūtiet viņam savu skaistāko tautasdziesmu un 

palūdziet, lai viņš atsūta savējo!

Iespējams, ka kādā no nākamajām stundām mēs tad saņem

sim viņa vēstuli un varēsim nolasīt citu tautu skaistākās tautas
dziesmas.





Vēsture.

Cilvēku darbi. Cilvēku nedarbi.

Karš.

Pasaule dzīvo!

Mēs dzīvojam Padomju Savienībā.
Mūsu republika. Rīga.

Oktobra revolūcija. Tās principi.

Kas ir Ļeņins?

Kas ir latviešu sarkanie strēlnieki?

Visi notikumi cilvēka dzīvē ir cilvēka biogrāfija. Visi noti

kumi tautas dzīvē ir vēsture. Vienas tautas dzīvē — tautas 

vēsture, valsts dzīvē — valsts vēsture, visu tautu un valstu 
dzīvē kopā — pasaules vēsture.

Notikumi notiek nepārtraukti un vienmēr pārkrāso pasauli 
no jauna.

Izkrāsojiet pasauli! Cilvēku darbi: cilvēki veido jaunus

dārzus, mežus, apstāda tuksnešus — 

apzaļumo pasauli, nosusina purvus. 

Cilvēki ceļ aizsprostus upēs un izveido 

jaunus ezerus un jūras.



Cilvēku nedarbi: karš, ugunsgrēks, meža postīšana, kas 
iznīcina pasaules zaļumu.

V isiznīcinošākā uguns ir karš. Ir kari, kas gadu desm itiem  
ilgi dedzina un dedzina  zemi. Jūs p iedzim sta t kara laikā un 
augat kara laikā, s lēp ja ties  bunkuros, alās, mežā, džungļos. Bet 
no gaisa lidmašīnas ir nolēmušas v isu  nodedzināt, jūsu zem i  
iznīcināt, tās m et zem ē  tādu v ielu , kuru nekas n esp ē j  nodzēst. 
Ko ķer šī v iela , tas sadeg. Sadeg m ājas un c ilvēk i. Deg gadiem  
ilgi džungļu b iezie  meži. Deg arī zem e  un akmeņi. Un jūs augat 
zem  lidmašīnu rūkoņas nāves  bailēs gad iem  ilgi. Skolas ir n ode
dzinātas, un skolā  jūs nevarat iet. Dārzi un lauki ir nodedzināti, 
un jum s nav ko  ēst. Bet jūs kaut kā izaugat, slim i un badā, a p d e 
guši, jūs kaut kā daž i izglābjaties, jūs esat jau pieauguši, bet  
karš v ē l  jopro jām  turpinās. Jūs e ja t a izs tāvē t dz im ten i un ka ro 
jat ilgi. Jau desm itiem  gadu. M ierīgu  d z īv i  jūs nem az neesat 
redzē juši — tikai izpostī tu  zemi, badu, slimības, nāvi. Savu  
brāļu nāvi, savas m ātes sadegšanu, sava  tē va  asinis. Un nu jūs 
esat jau precējušies . Turpat karā. Jo  karš nebeidzas. Un jum s  
jau ir bērniņi. V iņ i arī p iedzim st karā. Bet karš nebeidzas. Vairs  
nav ko  ēst. Vairs  nekas neaug. V airs  nav zaļuma uz zem es. Un 
nav ko  elpot.
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Un tad vienu dienu... karš beidzas. Uguns noplok. Un viss 

ir beigts un melns. Tikai jūs esat palikuši. Un jāsāk viss no gala. 

Ko jūs darītu, ko jūs sāktu darīt šajā izpostītajā zemē? Jā, celtu, 

stādītu, būvētu, iekoptu, rūpētu, gādātu, mācītos, mācītu.

Sarkans, melns un balts.

Tāds ir kara iznīcības karogs.

Uzkrāsojiet uz pasaules 

karu! Tā ir sarkana uguns. Un 

pēc tam pasaule paliek melna. 

Daudzās vietās pēc melnā parā

dās, ataug atkal zaļais, bet dau

dzās vietās zeme pati jau ir sa

degusi un nespēj vairs ražot. 

Melnā zeme ir sadegusi, un tā, 

kas palikusi, nespēj barot augus, 

kokus, zāli.. Paliek neauglīga 

smilts. Paliek balts tuksnesis.

Karš vienmēr ir briesmīgs. 

Jo netaisnais uzbrūk taisnīga

jam ar varu. Netaisnais negrib 

mierīgi un taisnīgi dzīvot. Viņš 

uzbrūk. Tad taisnīgajam ir jāaiz

stāvas. Jāaizstāv savi bērni, 

sava tauta, sava dzimtene. No 

aizstāvju puses tas ir taisnīgs 

karš, aizstāvēšanās karš.

Pirms astoņsimt gadiem Bal

tijai uzbruka vācu krustneši, 

zobenbrāļi. Tie uzbruka latvie
šiem, prūšiem, leišiem, igauņiem 

un krieviem. Prūši aizstāvējās,
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bet prūšus iznīcināja, visu tautu. Leiši (tagadējie lietuvieši) 

aizstāvējās, un tos nepakļāva. Igauņi un latvieši (kurši, zem

gaļi, latgaļi) aizstāvējās, bet tos uzvarēja. Krievi aizstāvējās, 

krievu tauta ir liela, viņus neuzvarēja. Latvieši nonāca 700 gadu 

ilgā vācu verdzībā. Un atbrīvojās tikai pēc Revolūcijas.

Mūsu republikas galvaspilsēta 

Rīga ir vairāk nekā 700 gadu veca.

(galvenā pilsēta) ir Rīga.

Tā krāsainais vēstures slānis — krāsa uz krāsām, pelni uz 

pelniem, ogles uz oglēm, pilis un ugunsgrēki, kari un dārzi, 

gleznas un varavīksnes, — viss šis vēstures slānis ap zemi kļūst 

biezāks. Kad mēs tagad rokamies pilsētā, lai ieliktu ūdensvadu, 

tad redz vēstures slāņus. Pagājušās vēstures kultūrslāņus. 

Doma baznīca ir uzcelta Rīgas sākumā un tagad ir ieaugusi 

iekšā Rīgas vēsturē.
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Sen to Rīgu daudzināja, 

Nu to Rigu ieraudzīju. 

Visapkārt smilšu kalni, 

Pati Riga ūdeni.
(Tautasdziesma)



/
Agrāk Rīga nav bijusi tik 

augstu, tā bijusi līdz ar Dauga
vas ūdens līmeni. Viss pacē
lums — no drupām, no node
gušo un sadegušo seno daudzo 
Rīgu drupām un pelniem.

Vēl pasaules vēsturi var sa
līdzināt ar milzīgu kamolu, uz 
kura uztin notikumus kā dziju, 
notikumu dziju.

1. Pasaules ceļojumi un atklājumi.
2. Karagājieni.
3. Draudzības saites, sadraudzības līgumi.
4. Domas, zinātniskās domas ceļi.

Tāda izskatās pasaules vēsture.
Mēs dzīvojam daudzu tautu valstī — Padomju Savienībā. 
Padomju Savienības vēsturē lielākais notikums ir Oktobra 

revolūcija.
Oktobra revolūcija nodibināja mūsu valsti un pasludināja, 

ka tajā valda un valdīs __________
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