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Āfrikā līdz pat mūsdienām ir saglabājušās spēcīgas mutvārdu tradīcijas. Šādā veidā iedzīvotāji joprojām nodot informāciju un pieredzi nākamajai paaudzei. Pasaku
stāstīšana ir viens no mutvārdu mākslas senākajiem un skaistākiem veidiem, kas ir
saglabājies līdz pat šodienai un pastāv daudzās ģimenēs. Vecākie ģimenes locekļi
ir meistarīgi pasaku stāstītāji, un arī bērni, iedvesmojušies no dzirdētā, raksta un
gatavo savus stāstus. Šo stāstu mērķis ir bērniem saprotamā veidā parādīt, kas ir
labs un kas ir ļauns, tādēļ katrs stāsts beidzas ar kādu pamācību. Vairāki stāsti arī
skaidrot dažādu parādību cēloņus.
Bērnu stāstos darbojas dažādi dzīvnieki, kas norāda gan uz apkārtējās vides un
dabas ietekmi, gan uz spēcīgām pasaku stāstīšanas tradīcijām, kas joprojām pastāv
un pāriet no vienas paaudzes uz otru.
Bieži bērnu stāstos nāve ir visai būtiska, tas ir neparasti Rietumu sabiedrībā, var mūs
pārsteigt un šķist biedējoši. Āfrikas kultūrā nāves tēma ir ikdienas dzīves sastāvdaļa,
tādēļ bērni to iekļauj savās pasakās. Tās lasot, caur bērna izpratni arī mēs varam
uzlūkot šo tēmu savādāk un, iespējams, mainīt savas domas.
Grāmatā ir apkopoti bērnu stāsti no Chimoio pilsētas Mozambikā, Kiberas graustu
rajoniem Kenijas galvaspilsētā Nairobi un Nigērijas. Mozambikā un Kenijā darbojas
mūsu – „Humana People to People in Latvia” – starptautiskie partneri: biedrība
“UFF Somija” un Starptautiskā attīstības asociācija “Mikkeli”. Organizācija “UFF Somija” atbalsta skolu ielu bērniem Chimoio, kurā var iegūt pamatizglītību, savukārt
Starptautiskā attīstības asociācija “Mikkeli” palīdz bērniem Nairobi graustu rajonos.
Šajā grāmatā vienkāršie norādījumi leļļu izveidošanai un klāt pievienotie modeļu
attēli paredzēti, lai būtu vieglāk tās izveidot, mazie bērni to var veikt vecāku uzraudzībā. Var izmantot mājās pieejamos materiālus: vilnas zeķes, zeķbikses, kreklu
piedurknes. Grāmatas beigās doti paraugi, pēc kuriem var izgriezt lelles no papīra
vai kartona. Mazākajiem tādējādi būs vieglāk veidot lelles un sagatavot uzvedumu,
izmantojot šos kartona paraugus.
Stāsti un leļļu uzvedumu izspēlēšana ļaus bērniem Latvijā ieskatīties pasaulē, kurā
dzīvo viņu vienaudži Āfrikas valstīs. Šī projekta mērķis ir iepazīstināt Latvijas bērnus
ar Āfrikas pasaku stāstīšanas tradīcijām un veicināt izpratni – bērnudārzos, skolās,
bērnu un jauniešu centros – par dažādām kultūrām un bērnu dzīvi citās pasaules
vietās.
Vēlam radošus un interesantus rokas leļļu uzvedumus kopā ar bērniem!
Humana People to People in Latvia
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Norādījumi skolotājam

NO KURIENES NĀK STĀSTI

Izlasiet dažus stāstus un kopā ar bērniem izvēlieties leļļu teātra izrādei, jūsuprāt,
visjaukāko. Stāsta varoņus var izgatavot no otrreiz lietojamiem materiāliem, piemēram, vilnas zeķes, kreklu piedurknes, zeķbikšu zeķu daļas. Visu teātra izrādei
nepieciešamo iespējams sagatavot ātrāk, ja tēlus izgriež no kartona. Kad lelles ir
gatavas, vēlreiz izlasiet stāstu.

Kenija

Pēc stāstiņa noklausīšanās bērni sāk izrādi, attēlojot dzirdēto. Skatuves norobežošanai var izmantot nostieptu audumu; lelles var darboties arī aiz dīvāna atzveltnes.
Nav nepieciešams atveidot izlasīto stāstu vārds vārdā, bērni izrādes veidošanā var
ļaut vaļu fantāzijai. Izrādes pamatā ir bērnu izpratne par stāstā attēloto, ko viņi
ataino savā teātra izrādē.
„Humana People to People in Latvia” mājas lapā, sadaļā ”Rokas lelles stāsta Āfrikas bērnu stāstus” atradīsiet arī citus stāstus no Āfrikas, kā arī attēlus un dažādu
teātra nodarbību aprakstus. Aicinām skolas, bērnudārzus un bērnu un jauniešu
centrus saglabāt bērnu veidotās izrādes video formātā, kā arī uzņemt vairākas
fotogrāfijas un atsūtīt tās uz „Humana People to People in Latvia”, mēs tās ievietosim organizācijas mājas lapā, kur interesenti varēs iepazīties ar video un foto
materiāliem.
Materiālus sūtiet uz adresi info@humana-latvia.org. Citu iesūtītos attēlus un video
var noskatīties, ieejot interneta vietnē www.humana-latvia.org

Kenija atrodas uz ekvatora Āfrikas austrumu piekrastē. Saule šeit spīd tieši
virs galvas. Kenijā var ieraudzīt īstu paradīzi ar brīnišķīgiem dabasskatiem,
bet tai pašā laikā arī lielu nabadzību. Šeit ir novērojamas dažādas problēmas,
piemēram, tīra ūdens trūkums, mazi bāreņi, kas dažādu slimību dēļ zaudējuši
savus vecākus, kā arī uztura nepietiekamība. Daudzi kenijieši dzīvo lauku apvidos, kur nodarbojas ar zemkopību un lopkopību.
Kiberā darbojas mūsu parterorganizācija – asociācija „Mikkeli”. Kibera ir Nairobi
lielākais graustu rajons. Grausti ir dzīvojamie rajoni lielpilsētu nomalēs, kur
pussabrukušās mājās dzīvo nabadzīgi cilvēki. Lielākā daļa ir kūdras vai skārda
būdas, tajās ir tikai viena istaba, kurā mitinās visa ģimene. Tekošs ūdens nav
pieejams, nav arī kanalizācijas. Kiberas graustu rajonā ir vairāk nekā desmit
ciematu. Šajā grāmatā ir ievietotas pasakas no Mašimo ciemata. Ciematā ir
daudz pamestu bērnu, tikai katrs ceturtais apmeklē skolu.
„Mikkeli” asociācijas Attīstības valstu projekts, kas nodarbojas ar graustu rajonos dzīvojošo problēmām, atbalsta Kenijas organizācijas „Drug Fighters and
Counselling for Young Generation” darbību Kiberā. Organizācijai ir atbalsta
centrs, kura paspārnē darbojas neformāla skola vietējiem bērniem. Gandrīz
200 bērnu vecumā no viena līdz 14 gadiem pašlaik apmeklē centru, kur viņiem
ir iespēja mācīties un saņemt pārtiku.

Edvards, 12 gadi, stāsta:
– Mani sauc Edvards, un es mācos „Drug Fighters Centre” pamatskolas ceturtajā klasē. Esmu dzimis 1995. gadā, tātad man tagad ir 12 gadu. Mana ģimene
strādā Estate pilsētā, bet mēs dzīvojam Mošimo ciematā.
Mūsu ģimenē, neskaitot mani, ir māte Rose, tēvs Jozefs, māsa, brālis, Patrika
onkulis un Janes tante. Tātad mēs esam pavisam septiņi. Mana māte un tēvs
grib nopirkt man apavus un skolas apģērbu, kā arī angļu valodas uzdevumu
grāmatu. Man patīk mācīties angļu valodu, īpaši pildīt uzdevumus.
Manu labāko draugu sauc Kevins. Par laimi, mana māte dod man laiku spēlēties
ar Kevinu. Protams, mēs abi ik pa laikam pildām arī mājas darbus.
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Mozambika

Nigērija

Mozambika atrodas pie Indijas okeāna Āfrikas austrumu piekrastē. Valstī valda tropiskais klimats, lietus periods sākas novembrī un turpinās līdz martam,
bet no jūlija līdz septembrim laiks ir vēsāks un gaiss sausāks. Lielākā daļa
no 20 miljoniem iedzīvotāju pārtiek no lauksaimniecības. Mozambika ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Daudzas problēmas izraisa infekcijas
slimības, kuru cēlonis bieži ir zemais higiēnas līmenis, kā arī tīra ūdens un
kanalizācijas sistēmas trūkums. Ir saņemtas labas ziņas: nabadzībā dzīvojošo
skaits ir samazinājies, bērnu mirstības apjomi kritušies, lielāka daļa bērnu
sākuši apmeklēt skolu un arī tīrs ūdens ir pieejams arvien lielākam iedzīvotāju
skaitam.

Nigērija atrodas Āfrikas rietumdaļā, Nigēras upes lejtecē pie Gvinejas līča. Valstī
dzīvo vairāk kā 150 miljoni iedzīvotāju. Tā ir lielākā valsts Āfrikā un astotā lielākā
pasaulē pēc iedzīvotāju skaita. Tās iedzīvotāju sastāvs ir ļoti raibs – tur dzīvo vairāk kā 250 tautu.

Chimoio pilsēta atrodas iekšzemē, Mozambikas vidienē. Pilsētā dzīvo aptuveni
180 000 iedzīvotāju. Biedrības „UFF Somija” atbalstītā skola, kas paredzēta Chimoio pilsētas ielas bērniem, piedāvā pamatizglītību bērniem un jauniešiem no
8 līdz 20 gadu vecumam. Lielākā daļa ir bāreņi vai arī nāk no ļoti nabadzīgām
ģimenēm. Papildus pamatizglītībai viņiem māca arī koka apstrādes pamatus,
mēbeļu konstruēšanu, koku stādīšanu, šūšanu un izšūšanu – iemaņas, kas
bērniem var būt noderīgas turpmākajā dzīvē, lai atrastu darbu un nodrošinātu
iztiku.
Julinha, 13 gadi, stāsta:

Nigērijas valsts robežas aptver plašas teritorijas, kur var redzēt lielu dabas dažādību: kalnus valsts dienvidaustrumos, pludmales dienvidos, tropiskos mežus un
savannas valsts vidienē.
Nigērija tiek saukta par „Āfrikas mūzikas sirdi”, jo tā ir devusi lielu ieguldījumu Rietumāfrikas mūzikas attīstībā, kur ir apvienoti tradicionālie ritmi ar mūzikas stiliem
no Kongo, Brazīlijas, Kubas un citām vietām. Nigērijā ir trešā lielākā filmu industrija
pasaulē pēc ASV un Indijas. Tā tiek saukta par Nolivudu. Filmu industrija pēc ieņēmumiem un nodarbināto skaita ir arī viena no lielākājām nozarēm valstī.
Lai arī lielus ienākumus valsts gūst no naftas ieguves, tomēr Nigērijas iedzīvotāji saskaras ar daudzām sociālām problēmām, kas radušās no neefektīvas valsts
pārvaldes, piemēram, nesakārtotība izglītības sistēmā, konflikti saistībā ar naftas
ieguvi, kvalificētu ārstu trūkums. Tomēr, neskatoties uz norādītajām problēmām,
Nigērijā dzīvo vislaimīgākie iedzīvotāji, ko apliecina prestižā žurnāla „The Scientist”
2003. gadā veiktā aptauja starp 65 valstu iedzīvotājiem.

– Mani sauc Julinha. Esmu 13 gadus veca. Man ir trīs māsas, un es dzīvoju kopā
ar vecvecākiem. Mani vecāki ir miruši. Dzīvoju no māliem celtā mājā Namatsanes rajonā Chimoio pilsētā.
Katru rītu ceļos piecos. Vispirms izslauku pagalmu un nomazgāju traukus. Tad
atnesu no akas ūdeni, nomazgājos un iztīru zobus. Pēc tam salieku skolas grāmatas, uzvelku skolas apģērbu un dodos uz skolu.
Skola sākas pusastoņos. Es mācos piektajā klasē, un mans mīļākais priekšmets ir portugāļu valoda. Skolā saņemu pusdienas. Man ļoti garšo kartupeļi un
maize. Kad izaugšu, gribētu kļūt par mājsaimnieci, mazgāt veļu un traukus, un
palīdzēt citiem.
Pēc skolas eju uz mājām, izpildu skolas uzdevumus un palīdzu mājas darbos.
Man nav laika spēlēt spēles, bet man patiktu volejbols. Vakarā, kad ģimenes
mājas darbi ir padarīti, gatavojam ēdienu. Ēdam maizi un kukurūzas putru ar
zivi, bet kādreiz arī ar gaļu. Vakaros eju gulēt septiņos.
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Rafael João Fobra, 16 gadi, Mozambika

Melīgais pērtiķis
Zaķis un pērtiķis bija draugi, un viņi gāja viens pie otra
ciemos gandrīz katru dienu. Reiz zaķis nolēma apciemot
pērtiķi. Kad viņš ieradās pērtiķa mājā, pērtiķis vārīja olas.
Pērtiķis nevēlējās dalīties ar olām, tādēļ izgāja no virtuves
un atstāja zaķi tur vienu. Zaķis pamanīja, ka pērtiķis ir atstājis kastroli uz uguns. Viņš aizgāja palūkoties kastrolī un
ieraudzīja tur olas.
Zaķis paņēma olas un apēda. Kad pērtiķis atgriezās virtuvē, viņš uzreiz devās pie kastroļa. Taču olas bija pazudušas
bez vēsts! Tad pērtiķis ļoti sadusmojās un sacīja: „Draugs,
tu rīkojies ļoti slikti! Olas, ko es vārīju, man pieskatīšanai
bija atstājusi vista. Man vajadzēja izaudzēt cālēnus, bet tu
visu izbojāji. Mūsu draudzībai ir beigas!” Taču ar to pērtiķim nepietika, un viņš devās ar sūdzību pie karaļa. Karalis
pavēlēja atvest zaķi. Zaķis ieradās pēc trim dienām, netīrs
un izmocīts.
„Kāpēc tu tik ilgi kavējies?” – „Es aizkavējos, jo vārīju pupas, lai pēc tam varētu tās iestādīt,” atbildēja zaķis. „Kā tu
vari iestādīt vārītas pupas?” vaicāja karalis. „Ja es nevaru iestādīt vārītas pupas, kā gan vista var izperēt vārītas
olas?”
Karalis domāja, domāja, līdz atzina, ka viņš nevar sodīt
zaķi, jo šajā situācijā pērtiķis bija negodīgs un nepatiess.

Stāstā piedalās zaķis (32.lpp),
pērtiķis (37.lpp) un karalis (35.lpp)
Vēl būs nepieciešamas olas un
neliels kastrolis
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Quito, 5 gadi, Mozambika

Gailis un sienāzis
Reiz dzīvoja gailis un sienāzis. Gailis devās ciemos pie sienāža, bet mājās bija tikai sienāža sieva. Gailis pavaicāja, kur ir
sienāzis. Sieva atbildēja, ka sienāzis aizgājis palūkoties māla
podiņā, vai nav jau gatavs ēdiens.
Gailis atgriezās mājās un sacīja savai sievai, ka viņš ies palūkoties māla podiņā. Sieva sāka atrunāt gaili un sacīja: ja
gadījumā viņš ies palūkoties māla podiņā, tad mirs. Gailis
pavēstīja, ka nemirs vis, jo sienāzis arī bija lūkojies māla
podiņā, turklāt gailis pats redzējis, ka podiņš atradies uz
uguns. Gailis ielīda podiņā. Viņa spārni sāka degt, un viņš
nomira tajā brīdī, kad sienāzis nāca pie viņa ciemos. Tā gailis pats kļuva par ēdienu.
Šī stāsta morāle ir tāda, ka nevajag atdarināt nepārbaudītas
lietas, par kurām esi dzirdējis tikai no nostāstiem.

Stāstā piedalās gailis un vista (38.lpp),
kā arī sienāzis un viņa sieva (30.lpp).
Vēl nepieciešams māla pods
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Pedro Martinho, 6 gadi, Mozambika

Kā zaķis un pērtiķis zaga ēdamo
Reiz dzīvoja zaķis un pērtiķis. Viņi dzīvoja apvidū, kur bija liels sausums. Kādu dienu zaķis nolēma doties meklēt
pārtiku, lai varētu uzturēt ģimeni. Viņš gāja pa lielceļu un
ieraudzīja kravas automobili, kas bija pilns ar ēdienu.
Zaķis devās tālāk pa ceļu. Kad kravas automobilis bija jau
tuvu, šoferis ieraudzīja uz ceļa gulošu zaķi. Šoferis nodomāja, ka zaķis ir beigts, un ielika to kravas kastē.Kad automobilis bija jau nobraucis nelielu attālumu, zaķis sāka
mest laukā no kravas kastes maisus, kamēr šoferis neko
neredzēja. Tad viņš devās tālāk savās gaitās.
Kad zaķis atgriezās mājās, viņš satikās ar pērtiķi, kurš vēlējās uzzināt, kā zaķim izdevās sadabūt tik daudz maisu ar
pārtiku. Zaķis paskaidroja, ka viņam jāiet pa ceļu un jāgaida kravas automobilis, kas ved ēdienu. Tad viņam jāiziet
ceļa vidū un jāizliekas par beigtu, pēc tam viņu pacels un
ieliks kravas kastē. Kad automobilis būs nobraucis kādu
gabalu, pērtiķis var sākt mest laukā maisus ar ēdamo no
kravas kastes un pēc tam pats aizbēgt.
Pērtiķis aizskrēja pa ceļu. Nepagāja ilgs laiks, kad uz ceļa
parādījās kravas automobilis, taču šoferis neapstājās. Pērtiķis devās pie zaķa un sacīja: „Draugs, automobilis, protams, parādījās, taču tas mani gandrīz sabrauca.”
Šī stāsta morāle ir tāda, ka ne visiem vienādi veicas.

Stāstā piedalās zaķis (32.lpp), pērtiķis (37.lpp)
un cilvēks (35.lpp)
Vēl nepieciešams izveidot kravas automobili
un maisus.
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Ester Jacinto Chindole, 14 gadi, Mozambika

Dzīvnieku bada gads
Sensenos laikos dzīvniekiem nebija pārtikas. Viņi nolēma
doties to meklēt citā zemē, līdz kurai bija trīs dienu gājiens. Visi, izņemot zaķi, devās godīgā ceļā.
Viņi nopirka ēdamo un pa to pašu ceļu atgriezās mājās.
Zaķis zināja ceļu, pa kuru gāja dzīvnieki, un viņš nocirta
lielu koku, lai aizšķērsotu visu ceļu. Pēc tam zaķis paslēpās
zem koka stumbra. Dzīvnieki nonāca līdz šai vietai, viņiem
bija pilnas somas ar ēdienu. Pirmais gāja pērtiķis. Viņš pamanīja, ka ceļš ir aizšķērsots, un nolēma pārlēkt pār koku.
Tiklīdz pērtiķis palēcās gaisā, zaķis sāka dziedāt: „Kalinga-lingadi kalinga-lingadi du du du.” Pērtiķis izbrīnījās un
sacīja saviem draugiem, lai tie apstājas. „Te ir laba mūzika,
nolieciet savas paunas zemē, un iesim dejot!” viņš sacīja.
Dzīvnieki nometa savas somas zemē un sāka dejot. Smiltis
pārvērtās putekļos, un nogurušie un netīrie dzīvnieki nolēma doties izpeldēties tuvējā upē. Kad viņi aizgāja, zaķis
izlīda no koka stumbra apakšas. Viņš noslēpa visu ēdamo
un aizgāja. Kad dzīvnieki atgriezās, viņi nevarēja atrast
nevienu somu, un, lai kā viņi lēkātu pār koku, mūzika vairs
nebija dzirdama. Viņi bija zaudējuši visu.
Šī stāsta morāle ir tāda, ka daudzi cilvēki, zaudējot savu
īpašumu, nevar atgriezties mājās, lai rūpētos par ģimeni.

Stāstā piedalās zaķis (32.lpp),
pērtiķis (37.lpp) un citi dzīvnieki
Vēl nepieciešams izveidot kokus
un pārtikas maisus.
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Betinho Pito, Mozambika

Krokodila slimā sieva
Reiz dzīvoja krokodils, kuram bija slima sieva. Krokodils devās
pie dziednieka. Dziednieks sacīja krokodilam: „Lai tava sieva
izveseļotos, tev jāatnes man pērtiķa sirds.”
Krokodils pazina vienu pērtiķi, tāpēc viņš piekrita un devās
satikties ar draugu. Pērtiķis dzīvoja kokā. Viņš nokāpa lejā, lai
aprunātos, bet krokodils viņam teica: „Draugs, es esmu dzimis
vietā, kur ir papilnam banānu, apelsīnu, siera un kukurūzas
vālīšu!” Ar savu runu krokodils vēlējās apmānīt pērtiķi. Pērtiķis
sacīja: „Es vēlos iet tev līdzi, taču es neprotu peldēt.”
„Tas ir ļoti vienkārši! Zini, es tevi turp aiznesīšu uz savas muguras.” Viņi devās ceļā, un, kad abi jau atradās upes vidū,
krokodils teica: „Viss, ko es tev sacīju, bija meli. Es vēlos tevi
nogalināt un paņemt tavu sirdi, lai mana sieva varētu izveseļoties.” Pērtiķis iesita krokodilam pa galvu un sacīja: „Muļķis
tāds, kāpēc tu agrāk neko neteici? Mana sirds atrodas koka
galotnē. Atgriezīsimies atpakaļ, un es tev iedošu savu sirdi.”
Viņi atkal mēroja garu ceļu, un, kad sasniedza krastu, pērtiķis
nolēca no krokodila muguras. Viņš sacīja: „Tu, dumjais krokodil! Vai tu kādreiz esi redzējis dzīvnieku, kuram krūtīs nebūtu
sirds? Ja nav sirds, kā gan var būt dzīvs! Ej prom!” – „Piedod
man, es aizeju. Esmu neģēlis,” sacīja krokodils. Kad viņš atgriezās mājās, sieva jau bija mirusi. Krokodils ilgi raudāja un
gribēja sev padarīt galu. Kaimiņi atnesa krokodilam zivis.

Stāstā piedalās krokodils (41.lpp) un pērtiķis (37.lpp)
Vēl nepieciešams izveidot dziednieku, kaimiņus un zivis.
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Kevin Nwuzoh, Nigērija

Bruņurupucis un ķirzaka
Reiz senos laikos dzīvnieku karaļvalstī tās iemītnieki bija iekārtojuši paši savu pārtikas
noliktava. Dzīvnieki cītīgi strādāja un visu iegūto pārtiku uzglabāja vienkopus. Drīz atklājās, ka kāds regulāri apzog pārtikas noliktavu. Bruņurupucis katru nakti devās uz šo
noliktavu un nozaga lielāko daļu pārtikas, ko pārējie bija sakrājuši. Tā tas turpinājās
ilgu laiku, līdz dzīvnieki nolēma, ka jāieceļ kāds, kurš uzraudzītu noliktavu. Ķirzaka tika
iecelta par noliktavas uzraugu.
Kādā naktī, kad bruņurupucis atkal zaga pārtiku, ķirzaka viņu pieķēra.
“Es esmu pārsteigta!” teica ķirzaka bruņurupucim. „Tas biji tu, kas zaga mūsu pārtiku.”
Ķirzaka solījās atklāt pārējiem, ka vainīgais ir bruņurupucis.
“Ak, labais draugs!” teica bruņurupucis. “Pirms tu mani nodod, vai mēs varētu, lūdzu,
ieturēt kopīgas pusdienas?”
“Labi,” ķirzaka piekrita.
Bruņurupucis ierosināja maltīti padarīt draudzīgāku – nevis ēst pašiem, bet vienam
otru pabarot. Ķirzaka pirmā sagatavoja un pasniedza ēdienu bruņurupucim.
“Ak, tas bija tik labi!” atzina bruņurupucis.
Tad pienāca bruņurupuča kārta. Viņš ēdienam pievienoja mazus kaulu gabaliņus un
sniedza to ķirzakai.
“Grūti ieēst,” sūdzējās ķirzaka.
“ Nē, nē,” atbildēja bruņurupucis, “es tev palīdzēšu, draugs!”
Bruņurupucis iespieda aso ēdienu ķirzakas mutē tik stipri, ka pārgrieza viņai mēli.
Neilgi pēc tam visi dzīvnieki sanāca kopā, lai dzirdētu, kas ķirzakai vēstāms par regulārajām pārtikas noliktavas zādzībām. Visiem bija liels pārsteigums, ka ķirzaka nevarēja
pateikt ne vārda, tikai pamāt ar galvu.
Šī stāsta morāle ir tāda, ka nevajag atbalstīt sliktas lietas. Ķirzaka nevarēja dzīvniekiem neko pastāstīt tāpēc, ka klausīja bruņurupuci un kopā ar viņu ēda zagto
pārtiku.

Stāstā piedalās bruņurupucis (36.lpp)
un ķirzaka (42.lpp) un citi dzīvnieki.
Vēl nepieciešams izveidot noliktavu un
sagatavot bļodiņu ar ēdienu.
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Patrik, 14 gadi, Mozambika

Kāpēc suņi dzenas pakaļ
automašīnām
Reiz dzīvoja suns, ēzelis un āzis. Kādu reizi, kad Āfrikā
kursēja taksometri, sunim, ēzelim un āzim arī vajadzēja
ar to braukt. Kad viņi bija nokļuvuši līdz ēzeļa mājai, viņš
sacīja: „Es šeit izkāpju. Cik man jāmaksā?” – „Desmit metikau, pateicos!” Ēzelis samaksāja, un taksometrs brauca
uz āža māju. Āzis sacīja: „Es šeit izkāpju. Cik man jāmaksā?” – „Divdesmit metikau, pateicos!” Negaidīti āzis izlēca
no taksometra, nesamaksājis par braucienu. Taksometrs
piebrauca pie suņa mājas, un suns vaicāja: „Cik man jāmaksā?” – „Trīsdesmit metikau, pateicos!” Suns iedeva
taksometra vadītājam piecdesmit metikau un sāka gaidīt
atlikumu, taču taksometrs aizbrauca. Suns sāka tam skriet
pakaļ, lai saņemtu atlikumu.
Ja uz ceļa stāv ēzelis un ierauga taksometru, viņš nesāks
skriet, jo ir jau samaksājis. Ja uz ceļa stāv āzis un ierauga
taksometru, viņš metas bēgt, jo ir parādā taksometra vadītājam. Ja uz ceļa stāv suns un ierauga taksometru, viņš
skrien tam pakaļ, jo meklē taksometra vadītāju, kurš tam
ir parādā atlikumu.
Lūk, kāpēc suņi dzenas pakaļ automašīnām.

Stāstā piedalās suns (33.lpp), ēzelis (34.lpp)
un kaza (31.lpp)
Vēl nepieciešams izveidot taksi un tā
vadītāju.
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Kenija

Kā bruņrupucis kļuva slavens
Sensenos laikos dzīvnieki nemācēja medīt un izaudzēt sev ēdamo, tādēļ bija spiesti slepus ielavīties un mieloties cilvēku dārzos. Taču zagt cilvēkiem pārtiku bija
bīstami, un nereti pārtikas tīkotājs pats nokļuva cilvēka kastrolī. Lauva bija zvēru karalis, un visi viņu cienīja. Kādā dienā viņš ierosināja, ka visiem dzīvniekiem
jāpārceļas dzīvot uz vietu, kur nav cilvēku. Dzīvnieki atbalstīja šo ideju. Pērtiķis
nozaga cilvēkiem darbarīkus, bet zaķis – ēdienu. Dzīve jaunajā vietā dzīvniekiem
ritēja labi, taču, reiz pamodušies, viņi pamanīja, ka visa pārtika ir pazudusi un arī
ezers bija gandrīz tukšs. Viņi ieraudzīja dzīvnieku, kas bija milzīgs kā kalns, it kā
desmit ziloņi būtu salikti vienkopus. Tā ķermenis nepatīkami oda un bija mitrs.
Sānos izvietotās acis bija gļotainais un zaļas. Nāsis bija kā divas alas, no kurām
kūpēja karstais gaiss. Taču vislielākā ala bija viņa mute, pilna ar asiem zobiem. Tas
bija briesmonis, kas, iespējams, varētu aprīt veselu dzīvu bifeli. Visi dzīvnieki sāka
skraidīt šurpu turpu un brīdināt citus. Lauva centās būt drosmīgs, taču pat viņam
briesmonis iedvesa bailes. Dzīvnieki atkal vēlējās mainīt dzīvesvietu, bet bruņrupucis domāja citādi: viņš paziņoja, ka vēlas noslēgt vienošanos ar briesmoni, taču
pārējie dzīvnieki par viņu tikai pasmējās.
Citi dzīvnieki domāja, ka bruņrupucis ir sajucis prātā, ja jau uzskatīja, ka tāds
mazs radījums spēj tikt galā ar briesmoni. Bruņrupucis paslēpa savās bruņās cirvi
un sāka lēnām rāpot pretī briesmonim, ar kuru salīdzinot viņš izskatījās pavisam
maziņš. Bruņrupucis drosmīgi pavēlēja briesmonim doties prom no dzīvnieku zemes. Briesmonis neticēja savām ausīm, ar garu, dzeltenu un gļotainu mēli tas ierija
bruņrupuci savā briesmīgajā mutē. Bruņrupucis izvilka no bruņām cirvi un sāka ar
to cirst mēli. Briesmonis nodomāja, ka viņam ir piemetušās galvassāpes, un sāka
skaļi gaudot. Bruņrupucis turpināja cirst mēli tik ilgi, kamēr tā nokrita. Tad viņš
atrada izeju no briesmoņa mutes. Briesmonis beigts nogāzās zemē. Visi dzīvnieki
sumināja bruņrupuci un sāka viņu uzskatīt par gudrāko dzīvnieku.
Šī stāsta morāle ir tāda, ka nav svarīgi, ka tu esi maziņš, jo arī mazs radījums var
paveikt lielas lietas.

Stāstā piedalās lauva (40.lpp), pērtiķis (37.lpp),
zaķis (32.lpp), bruņurupucis (36.lpp) un citi dzīvnieki.
Vēl nepieciešams izveidot briesmoni, cirvi, darbarīkus
un ēdienu.
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Kenija

Kāpēc zaķim ir garas ausis
Reiz pēc ilgstošas badošanās visi dzīvnieki novājēja un kļuva cits par citu kārnāki,
tikai zirneklis joprojām bija spēcīgs un veselīgs. „Kā gan tas nākas, ka tu joprojām
esi tik veselīgs, brāli zirnekli? Ko tu ēd?” vaicāja zaķis. „Mākoņos virs mums ir daudz
ēdamā,” atbildēja zirneklis. „Man tur jānokļūst! Vai tu, draugs, izdomāsi veidu, kā
man nokļūt uz visaugstākā mākoņa?” jautāja zaķis. „Vai tu, zaķīt, atceries, ka mēs,
zirnekļi, protam aust tīklus. Mēs to izmantojam.” Tā abi draugi nokļuva uz mākoņa
debesīs pa zirnekļa tīklu. Viņi atrada daudz pārtikas un ēda, ēda. „Varbūt atgriezīsimies uz zemes?” ierosināja zirneklis. „Tu laikam gribi mani izjokot, labo zirnekli,”
gudri atbildēja zaķis. „Tu vari tikt uz šejieni jebkurā laikā, bet kā tad es? Kā es
nokļūšu šeit atkal, lai paēstu? Nē, draudziņ, es neatgriezīšos atpakaļ uz zemes!”
Galu galā zirneklim nācās piespiest zaķi atgriezties uz zemes. Viņš aptina tīklus ap
zaķa kaklu, bet tas sāka kliegt: „Palīgā! Mani žņaudz nost!” Zirneklis noņēma tīklu.
Viņš nolēma piesiet tīklu pie drauga ausīm. Zirneklis sāka uzmanīgi laist zaķi zemē.
Jau nolaišanas brīdī viņš pamanīja, ka diegs ir pārāk īss. Pagāja ilgs laiks, kamēr
zirneklis izdomāja, kā palīdzēt draugam, kurš karājās starp debesīm un zemi. Šajā
laikā zaķa ausis kļuva arvien garākas un garākas. Galu galā zirneklis atlaida savu
tīklu un ļāva zaķim nokrist, lai viņa ausis nenotrūktu no galvas pavisam.
Zaķis nokrita tik spēcīgi, ka zemē izveidojās ala. Tur, šajā pašā alā, zaķis dzīvo vēl
šobaltdien.

Stāstā piedalās zaķis (32.lpp) un zirneklis.
Vēl nepieciešams tīkls un ēdiens.
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João Simão Béri, 10 gadu, Mozambika

DAUDZKRĀSAINIE PUISĒNI
Reiz dzīvoja melns puisēns, vārdā Karloss. Viņš dzīvoja
melno puisēnu zemē, un viņam bija paradums teikt: „Ir labi
būt melnam kā nakts, melnam kā oglei, melnam kā ceļiem,
kas ved uz jebkurām vietām.” Reiz viņš devās tālā ceļā un
nonāca vietā, kur visi puisēni bija dzelteni. Tur viņam bija
draugs, vārdā Akācija. Akācija sacīja, ka visiem dzeltenajiem puisēniem bija paradums teikt...
Izdomā stāsta turpinājumu!

Stāstā piedalās puisēni (35.lpp)
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Samuel Kiarîe ja Kevin Kimanthi, 10 gadi, Kenija

MĀJAS KAĶIS HANSS
Reiz dzīvoja melnbalts kaķis Hanss. Viņš izskatījās kā sniega
leopards kopā ar savu garo asti. Kaķim īpaši labi veicās žurku,
čūsku un ķirzaku ķeršana, kuras viņam bija sevišķa delikatese.
Kad garām rāpoja gara čūska, viņš kļuva par laimīgu kaķi un
ķēra to. Taču viņš bija arī maigs un mīlošs mājas kaķis. Kad mājinieki devās gulēt, Hanss vienmēr sekoja viņu piemēram. Tas
bija labs kaķis, jo viņš turēja bīstamos dzīvniekus no mājas pa
gabalu. Visi mīlēja Hansu, bet viņš mīlēja savu ģimeni.
Izdomā stāsta turpinājumu! Kas reiz notika ar Hansu?

Stāstā piedalās kaķis (39.lpp), ķirzakas,
žurkas un čūskas.
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Sienāzis

Kaza

Nepieciešamie materiāli
Ķermenim: krekla piedurkne vai zeķbikses
Pildījumam: smalcināti auduma atgriezumi
Apmēram 20 cm gara koka nūjiņa
Kājām: 2 gab. spirālveida stieples (un zīdpapīrs vai
plāns audums)
Spārniem: rokdarbu filcs vai auduma gabaliņi
Pogas, diegs un metāla stieple

Kad ķermeņa daļa ir nedaudz piepildīta, ir pienākusi
kārta kājām. Kāju veidošanai var izmantot spirālveida
stieples bez papildu apstrādes vai arī aptītas ar
zīdpapīru. Ja izmanto zīdpapīru, pīpju tīrāmo birsti pielīmē pie papīra malas un satin rullī kā biskvīta
kūku. Kājas vēl nav jāloka (2. attēls). No spirālveida
stieplēm izveidoto kāju galus, izdur cauri audumam
sienāža ķermeņa vidusdaļā un nostiprina, apliecot ap
koka stienīti (3. attēls).

Nepieciešamie materiāli
Vilnas zeķe
Pildījumam: smalcināti auduma atgriezumi
Ausīm, degunam un acu plakstiņiem auduma vai
rokdarbu filca gabaliņi
Ragiem: spirālveida stieples un plānas zeķbikses
Bārdai: samudžināts diegs, vate vai kažokādas gabals
Pogas, diegs

Veidošana
Sienāža ķermenis ērti veidojams no trikotāžas krekla
piedurknes. Vienu piedurknes galu nosien ar diegu un
izgriež otrādi, lai veidotos glīta sienāža galva.

Sienāža spārnus izgriež no filca vai auduma. Spārnus
pielīmē kakla vietā. Ap kaklu vēl var apsiet auduma
strēmeli vai lenti, lai nosegtu līmējuma vietu.

Veidošana
Kazas tēlu veido ap vilnas zeķi. Zeķes purngalu un
pēdas daļu piepilda ar piemērotu materiālu. Zeķes galā
atstāj tik daudz vietas, lai varētu iebāzt roku.

Ķermeni piepilda ar smalcinātajiem auduma atgriezumiem, sākot no galvas. Koka nūjiņas galu samērcē līmē
un iebāž pildījumā. Kaklam paredzētajā vietā brīvi apsien
diegu un turpina ķermeņa daļas pildīšanu (1. attēls).

Muti var uzzīmēt ar tušu vai izšūt ar smalkiem
dūrieniem. Acis uzzīmē vai uzlīmē pogas, kājas izloka pēc vajadzības. Sienāža taustekļus veido no tievas
metāla stieples, ko izver cauri audumam.

2. attēls
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Ragus nostiprina, izdurot pīpju birsti cauri vilnas zeķes
papēža daļai, un birstes galus zeķes iekšpusē stingri
savij kopā. Vienlaikus var vēl papildināt kazas skausta
daļas pildījumu.
Tad uzzīmē, uzšuj vai uzlīmē no diega muti un no auduma gabaliņa degungalu. Ausis izgriež no divkārtīga
auduma. Abas auduma kārtas salīmē vai sašuj kopā un
piešuj vai pielīmē vajadzīgajās vietās. Tad pielīmē acu
vietās pogas un virs tām plakstiņus, kuri var būt nedaudz lielāki par pogām. Nobeigumā zem žokļa pielīmē
vai piešuj bārdu.

Vispirms kazai izgatavo ragus, tiem izmanto zeķu daļas
no plānām zeķbiksēm. Vienam ragam vajadzēs aptuveni 35 cm garu zeķes gabalu. Saliec vienu spirālveida
stieples galu un iebāž zeķbikšu zeķes daļā apmēram
līdz pusei. Birstes taisnā daļa apmēram 10 cm garumā
paliek ārpusē (1. attēls).
Zeķi pietin pīpju tīrāmajai birstei un aptin ar diegu.
Raga gals var būt nedaudz smailāks, tādēļ raga sākumā
diegu pietin stingrāk nekā pie pamatnes. Beidzot diegu
sasien ap spirālveida stiepli.

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

• Deguna un kakla apsiešanai var izmantot
gumiju.
• Kāju veidošanai var izmantot spirālveida
stieples bez papildu apstrādes.
• Muti un acis var uzzīmēt ar tušu.
• Taustekļus var neveidot vispār.
• Sienāzi var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz grāmatas aizmugurējā vāka.

• Ragu veidošanai var izmantot pīpju tīrāmo birsti
bez papildu apstrādes.
• Muti, degungalu un acis var uzzīmēt ar tušu.
• Ausis var veidot no vienkārtīga auduma.
• Var iztikt bez bārdas.
• Kazu var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz
grāmatas aizmugurējā vāka.

1. attēls
3. attēls

1. attēls
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Zaķis
Nepieciešamie materiāli
Vilnas zeķe
Ausīm: auduma gabaliņi
Acīm un degunam pogas
Diegs

Suns
Veidošana
Zaķa galva ir īsa, un degunam jāizskatās krunkainam.
Zeķi izgriež otrādi un aptuveni zeķes purngala daļas
vidū apsien diegu. Zeķi izgriež atpakaļ uz labo pusi. Sasietais zeķes purngals veiksmīgi paliek galvas iekšpusē,
un rotaļas laikā zaķi aiz tā var ērti turēt. Ja vajadzīgs,
galvas pildījumu var papildināt ar auduma atgriezumiem. Lai zaķa seja būtu izteiksmīgāka, degungalā var
uzlīmēt vai piešūt pogu.
Ausis izgriež no divkārtīga auduma. Kārtas salīmē kopā
vai sašuj ar smalkiem dūrieniem. Ausis pielīmē vai
piešuj vajadzīgajās vietās. Piešuj arī acīm paredzētās
pogas, kuras var būt lielas, radot izbrīnītu izteiksmi.
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Nepieciešamie materiāli
Vilnas zeķe
Pildījumam: smalcināti auduma atgriezumi
Ausīm: zeķbikšu purngali
Mēlei: auduma gabaliņš
Degunam, acīm: pogas
Diegs
Veidošana
Vispirms izveido suņa purnu. No kreisās puses ar diegu apsien zeķes purngalu un izvelk zeķi atkal uz labo
pusi. Tagad sunim ir nedaudz krunkains purna gals.
Purna krokās var iestiprināt ar līmi vai dažiem adatas
dūrieniem vispirms mēli, tad pogu.

Suņa noļukušās ausis veidojas pašas no sevis, ja izmanto
maza izmēra zeķu purngalus. Zeķes purngalu apakšējā
daļā pārgriež. Ausu iekšpusē var ielīmēt vai iešūt citas
krāsas audumu, lai ausis būtu izteiksmīgākas.
Griezuma malā ausi ar diegu savelk un piestiprina pie
galvas. Ausis var arī pielīmēt. Ieteicams ausis stiprināt
no apakšas, tad to apakšdaļa nebūs redzama un ausis
jautri pacelsies nedaudz uz augšu. Diegu galus ar adatu izvelk kreisajā pusē un stingri sasien kopā.
Pirms piedalīšanās spēlē sunim vēl piestiprina acis un
uzzīmē vai uzšuj muti.

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

•
•
•
•

• Deguna un ausu griezuma malas savilkšanai var
izmantot ieveramo gumiju.
• Degunu, muti un acis var uzzīmēt ar tušu.
• Ausis var izgatavot no vienkārtīga auduma un
pielīmēt vajadzīgajās vietās.
• Suni var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz
grāmatas aizmugurējā vāka.

Deguna piestiprināšanai var izmantot gumiju.
Degunu un acis var uzzīmēt ar tušu.
Ausis var izgatavot no vienkārtīga auduma.
Zaķi var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz
grāmatas aizmugurējā vāka.
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Ēzelis
Nepieciešamie materiāli
Vilnas zeķe
Purnam: gara zeķe vai zeķes daļa no zeķbiksēm
Ausīm: auduma gabaliņi
Acīm: pogas
Krēpēm: vilnas dzija
Veidošana
Viena no ēzelim raksturīgajām pazīmēm ir citas krāsas
purns, kas to atšķir no citu zvēru galvām. Ēzeļa
veidošanu sāk, nogriežot gabalu no zeķbikšu zeķes vai
vienkāršas zeķes daļas. Zeķes gabalu iestiprina vilnas
zeķes purngalā. Ēzelim veido izteksmīgu muti, izgriežot
vilnas zeķi otrādi un apsienot tās purngalam diegu.
Šajā brīdī jāpārliecinās, lai vienlaikus tiek piestiprināts
arī uz zeķes purngala iestiprinātais citas krāsas zeķes
gabals. Otru zeķes gabala malu piešuj vai pielīmē pie
vilnas zeķes.
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Zēns vai karalis
Ēzelim ir krēpes un gari mati uz pieres. Krēpes var
veidot, vienkārši pielīmējot vai izvelkot diega gabalus
cauri vilnas zeķei. Lielāki bērni var piešūt nelielus diegu
pušķīšus pie ēzeļa skausta. Tāpat veido matu šķipsnas
uz pieres.
Beigās pie krēpju pamatnes pielīmē vai piešuj ausis. Ausis var būt izgrieztas no divkārtīga auduma.
Ēzeļa tēlu pirms rotaļu uzsākšanas pēc vēlēšanās var
papildināt arī ar citām detaļām, piestiprinot tās ar līmi
vai piešujot.

Nepieciešamie materiāli
Galvai: gabals no plānām zeķbiksēm un pildījums
Ķermenim: krekla piedurkne
Rokām: auduma gabals (~ 20 cm x 6 cm)
Matiem: vilnas dzija
Pogas
Koka nūjiņa
Veidošana
Zēna veidošanu sāk ar galvu un ķermeni. Galvai nogriež
apmēram 20 cm garu gabalu no zeķbikšu zeķes daļas.
Zeķes daļu izgriež otrādi un vienu galu stingri nosien ar
diegu. Zeķi piepilda ar smalcinātiem auduma atgriezumiem un veido apaļu galvu. Koka nūjiņas galu samērcē
līmē un iebāž pildījumā. Lai veidotos galva, stingri apsien diegu ap zeķi un koka nūjiņu.
Kad galva ir piepildīta, veido vajadzīgās sejas detaļas.
Degunam var pastiept zeķbikses un apsiet ar diegu,
veidojot mazu bumbulīti.

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

•
•
•
•

•
•
•
•

Deguna sasiešanai var izmantot ieveramo gumiju.
Acis var uzzīmēt ar tušu.
Ausis var izgatavot no vienkārtīga auduma.
Ēzeli var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz
grāmatas aizmugurējā vāka.

Lai iegūtu apaļāku degunu, cauri zeķbiksēm var izvilkt
nelielu pērlīti, kuru kopā ar pastiepto zeķi apsien ar
diegu.
Matu veidošanai var izmantot dažādas metodes. Aptinot dziju ap pirkstu vai zīmuli, iegūst dzijas gredzenus,
kurus var pielīmēt vai piešūt pie galvas. Matus var arī
iekrāsot ar tušu vai pielīmēt auduma strēmelītes.
Galvu un ķermeni sastiprina kopā, no kreisās puses
apsienot diegu ap koka nūjiņu. Lai ķermenis stingri
turētos kopā, ir svarīgi, lai diegs nebūtu apsiets pārāk
tuvu ķermeņa daļas auduma malai.
Tālāk ir kārta rokām. Rokām paredzēto auduma
gabaliņu satin garā rullī. Rullīša galus aizsien ar diegu. Ja gribas, lai plaukstas būtu ādas krāsā, auduma
rullīša galos pirms to sasiešanas ieliek no zeķbiksēm
izgrieztus auduma gabaliņus. Ķermeņa plecu daļā izdara nelielus iegriezumus. Roku rullīti iever pa vienu
iegriezumu iekšā, bet pa otru izvelk ārā. Iegriezumiem
jābūt nelieliem, lai rokas stingri turētos savās vietās.
Zēns ir gatavs. Lai iegūtu karaļa tēlu, pirms rotaļas
uzsākšanas var papildus izveidot kroni un zizli.

Galvas un ķermeņa siešanai var izmantot ieveramo gumiju.
Acis, degunu, muti un matus var uzzīmēt ar tušu.
Var iztikt bez rokām.
Zēnu var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz grāmatas
aizmugurējā vāka.
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Bruņrupucis

Pērtiķis
Vairoga daļas pildīšanu sāk no vaļējās malas. Vairoga
daļā iepilda pildījumu un rokā pēc vajadzības izlīdzina.
Šim darbam ir vajadzīgs palīgs, jo ir vieglāk, kad viens
tur rokās bruņrupuci, kamēr otrs piepilda vairoga daļu.
Kad vairogs ir pietiekami biezs un apaļš, pildīšanu var
pārtraukt un vaļējo malu noslēgt. Noslēdz, uzrullējot
ķermeņa daļas zeķes atvērto malu tā, lai vairoga zeķe
paliek tās iekšpusē (2. attēls). Sarullēto malu var
nostiprināt ar līmi vai aizšūt.

Nepieciešamie materiāli
Ķermenim: zeķu daļa no zeķbiksēm
Vairogam: gara zeķu daļa no zeķbiksēm
Kājām: zeķbikšu purngali
Pogas
Diegs
Veidošana
Bruņrupuci ieteicams veidot divatā. Ķermenim
paredzētajām zeķbiksēm nogriež zeķes daļu, bet tai
savukārt nogriež purngalu. Zeķi izgriež otrādi un ar
diegu nosien šaurāko galu. Zeķi izgriež otrādi un uzvelk uz rokas.
Pāri ķermenim paredzētajai zeķei pārvelk vairogam
paredzēto zeķes daļu. Ķermeņa daļu iebāž līdz pusei
vairogam paredzētajā zeķē. Vairogam paredzēto zeķi
atloka un atvelk uz malu. Plaukstas locītavu tagad
apņem viena virs otras uzvilktās zeķes - ķermeņa daļa,
no kuras ir redzama galva, un divās kārtās vairoga
daļas zeķe, kuras slēgtā mala apņem bruņrupuča galvu, bet vaļējā mala plaukstas locītavu (1. attēls).

Bruņrupuča kājām nav vajadzīgs nekas cits kā nogrieztie zeķu purngali. Purngalus iemērc līmē un iebāž
starp bruņrupuča galvu un vairogu, lai tās amizanti
nokarātos no vairoga apakšas. Vēl jāpiestiprina acis,
un lēnīgi apaļais bruņrupucis ir gatavs rotaļām.

Nepieciešamie materiāli
Galvai: gabals no zeķbiksēm un pildījums
Ķermenim: maza izmēra zeķbikses, triko bikses vai
rāpulis
Ausīm, detaļām: auduma gabaliņi
Pogas
Koka nūjiņa
Veidošana
Rotaļīgajam pērtiķim ir vajadzīga gan galva, gan
ķermenis. Galvas veidošanai nogriež apmēram 20
cm garu zeķbikšu zeķes daļu. Zeķi izgriež otrādi un
vienu galu stingri nosien ar diegu. Zeķi piepilda ar
smalcinātiem auduma atgriezumiem, līdz veidojas pietiekami apaļa galva. Koka nūjiņas galu samērcē līmē
un iebāž pildījumā. Galvu noslēdz, stingri apsienot diegu ap zeķi un koka nūjiņu (1. attēls).
Visas galvai vajadzīgās detaļas ieteicams piestiprināt
uzreiz, kamēr galva vēl nav piestiprināta ķermenim.
Ausis, acis un citas detaļas pielīmē vai piešuj.

Ķermeni visvienkāršāk var izveidot no bērnu zeķbiksēm
vai rāpulīša. No bikšu starām labi veidojas figūras rokas. Staras nogriež un bikses izgriež uz kreiso pusi.
Staru galus aizsien ar diegu un bikses atkal izgriež uz
labo pusi. Pie bikšu starām ārpusē dažu centimetru
attālumā no galiem piesien vēl diegus plaukstām.
Ja izmanto materiālu, kuram nav staru (piemēram,
krekla piedurkni), roku veidošanu veic tāpat, kā
norādīts 35. lpp. – zēna roku veidošana.
Lai izveidotu galvu, vidū, kur sadalās bikšu staras, izdara nelielu iegriezumu. Galvu noliek uz galda ar koka
nūjiņu uz augšu. Bikses izgriež uz kreiso pusi. Koka
nūjiņu izvelk cauri iegriezumam, un bikes nostiepj
apkārt galvai (2. attēls). Galvu un ķermeni savieno,
stingri apsienot diegu ap koka nūjiņi kakla vietā. Lai
ķermenis stingri turētos klāt, ir svarīgi, lai diegs nebūtu
apsiets pārāk tuvu auduma malai, no kura veidots
ķermenis.
Ja pērtiķi izgatavo no biksēm ar ieveramo gumiju jostas
vietā, to beigās ieteicams stingri savilkt mezglā. Šādi
rotaļu dalībniekam būs patīkamāk turēt lelli rokā. Tagad
pērtiķis ir gatavs doties piedzīvojumu meklējumos.

1. attēls

1. attēls
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2. attēls

2. attēls

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

• Ķermenim paredzēto zeķes daļu var savilkt ar gumiju.
• Acis var uzzīmēt ar tušu.
• Bruņrupuci var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz
grāmatas aizmugurējā vāka.

• Galvas un ķermeņa, kā arī plaukstu siešanai var
izmantot ieveramo gumiju.
• Acis, degunu un muti var uzzīmēt ar tušu.
• Ausis var piestiprināt ar līmi.
• Pērtiķi var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota
uz grāmatas aizmugurējā vāka.
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Gailis
Nepieciešamie materiāli
Ķermenim: dūrainis
Sekstei un knābim: bērnu pirkstaiņi
Bārdai: auduma gabaliņš
Pogas

Kaķis
Veidošana
Gaili var viegli izveidot no diviem cimdiem. Pirkstaiņiem
nogriež pirkstu daļu nedaudz virs īkšķa. Pirkstaiņu
pirkstu daļu pielīmē vai piešuj dūraiņa augšdaļā.
No pirkstaiņu īkšķa vai jebkura cita bērnu cimda īkšķa
izveido gaiļa knābi. Knābim paredzēto īkšķi var piešūt
tādu pašu vai arī iepriekš piepildīt ar lupatiņām. Reizē
ar knābi piestiprina arī bārdai paredzēto auduma
gabaliņu. Pirms rotaļu uzsākšanas gailim acu vietā vēl
piestiprina pogas.

Nepieciešamie materiāli
Galvai: zeķes gabals no zeķbiksēm un pildījums
Ķermenim: krekla piedurkne
Koka nūjiņa
Ausīm, astei: auduma gabaliņi
Pogas
Diegs
Metāla stieple

Zeķi piepilda ar smalcinātiem auduma atgriezumiem,
līdz veidojas pietiekami apaļa galva. Koka nūjiņas galu
samērcē līmē un iebāž pildījumā. Galvu noslēdz, stingri
apsienot diegu ap zeķi un koka nūjiņu.

Veidošana
Amizantam kaķim vajadzēs veidot gan galvu, gan
ķermeni. Galvas veidošanai nogriež apmēram 20 cm
garu zeķbikšu zeķes daļu. Zeķi izgriež otrādi un vienu
galu stingri nosien ar diegu.

Ķermenim ieteicams izmantot visu piedurkni, jo kaķis
izskatīsies amizantāks, ja tā ķermenis būs garš un tievs.
Galvu un ķermeni savieno, apsienot diegu no kreisās
puses ap koka nūjiņu. Lai ķermenis stingri turētos klāt,
svarīgi, lai diegs nebūtu apsiets pārāk tuvu auduma
malai, no kura veidots ķermenis.

Kad kaķa galva ir gatava, tai pieliek ausis, acis un degunu. Ūsas ieteicams veidot vēlāk, jo tās var apgrūtināt
ķermeņa piestiprināšanu.

Kaķa ķermenim piestiprina no auduma gabaliņa izveidotu asti un ūsas no metāla stieples. Vari pievienot
metāla stieples deguna galam, ja poga ir labi piešūta,
tās var ap to apvīt. Ja poga ir pielīmēta, tad labāk būtu
metāla stieples izdurt caur zeķbiksēm.
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Šādi būs vieglāk un ātrāk!

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

• Gaili var izveidot arī tikai no pirkstaiņa.
• Acis var uzzīmēt ar tušu.
• Gaili var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz
grāmatas aizmugurējā vāka.

•
•
•
•

Galvas un ķermeņa siešanai var izmantot ieveramo gumiju.
Acis un degunu var uzzīmēt ar tušu.
Ūsām var izmantot vilnas dziju.
Kaķi var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz grāmatas
aizmugurējā vāka.
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Lauva
Nepieciešamie materiāli
Ķermenim: dūrainis
Galvai: kažokādas gabals, dzija, auduma gabaliņi
Pogas
Diegs
Metāla stieple
Veidošana
Lauvas ķermenim būs vajadzīgs biezs un stingrs dūrainis. Šim
lauvas tēlam kāju un astes nebūs, tiks veidota tikai galva.

Krokodils
Kad no kažokādas, dzijas vai cita veida un krāsas
materiāliem ir izveidotas pietiekami daudzas kārtas, visam
virsū nostiprina apaļu auduma gabalu. Audums gabals
veido lauvas seju un nosedz nevienādos dzijas galus un
auduma malas.

Nepieciešamie materiāli
Zaļas krāsas piedurkne vai zeķe no zeķbiksēm
Pildījums
Pogas
Auduma gabaliņi

Lauvas sejas vidusdaļā iestiprina degunu un acis. Pēc
vēlēšanās uzzīmē vai uzšuj citus sejas vaibstus. Vēl no
metāla stieples var izlocīt arī ūsas.

Veidošana
Krokodilu izgatavo vienkārši, nepievēršot uzmanību liekām
detaļām. Piedurknes vai zeķes šuro galu sašuj, aizlīmē vai
nostiprina ar skavu.
Malu nesavelk, jo krokodila purna galam jābūt taisnam un
stūrainam.

Galvu sāk veidot, apļā formā sastiprinot vairākās kārtās
dažādus kažokādas vai dzijas gabaliņus. Ja kažokāda vai
dzija nav pieejama, var nogriezt auduma strēmeli, kuras
vienu garāko malu sagriež slīpās strēmelītēs. Šādi sagriezto strēmeli var aplīmēt ap lauvas galvu.

Roku iebāž krokodilā un nosaka pareizās vietas acīm. Acis
vajadzētu piestiprināt virs spēlētāja pirkstu locītavām, lai
tās izskatītos lielas un izvalbītas. Pareizās vietas atzīmē ar
pildspalvu, tad acis pielīmē vai piešuj.
Uz krokodila galvas virsas un skausta var uzlīmēt auduma gabaliņus vai izšūt to ar lieliem dūrieniem, lai radītu
dzīvāku un dekoratīvāku izskatu.

Purna galu piepilda ar pildījumu, bet atstāj plakanu. Apkārt
purnam piestiprina no atsevišķiem auduma gabaliņiem vai

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

• Acis, degunu un muti var uzzīmēt ar tušu.
• Ūsas var pielīmēt, izmantojot vilnas dziju.
• Lauvu var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz
grāmatas aizmugurējā vāka.
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no viena robota auduma gabala izgrieztu zobu rindu. Zobus var pielīmēt vai piešūt.

Šādi būs vieglāk un ātrāk!

• Acis var uzzīmēt ar tušu.
• Krokodilu var izgriezt no kartona. Piegrieztne dota uz
grāmatas aizmugurējā vāka.
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Piegrieztnes / kartona leļļu piemēri
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Nepieciešamie materiāli:
Zaļš filca auduma gabaliņš
Diegs , adata ,šķēres
Krītiņi

SXSXWLI

Ķirzaka

Šo rotaļlietu var sašūt arī no auduma ,piepildot to ar grūbām vai smiltīm. Tad ir jāizgriež visas detaļas dubultā un
jāsašuj.
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• Ķirzaku var izgatavot no kartona, tad kājas jāpiestiprināt
ar skavām, tā, lai caur spraugu var izbāzt pirkstiņu. Kartonu var apzīmēt ar krāsām, krītiņiem vai uzlīmēt ar PVA
līmi daudz krāsainu papīra gabaliņu no žurnālu atgriezumiem.
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Šādi būs vieglāk un ātrāk!
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Veidošana
Ķirzaku var ļoti vienkārši izveidot. Tās piegrieztne jāpārzīmē uz filca un atsevišķi jāizgriež ķermenis un kājas .Tālāk jāiever adatā diegs un norādītajā vietā jāpiešuj kājas,
kā redzams zīmējumā. Ja gribat, lai ķirzaciņai var kustināt
galvu – piešujiet oderīti no kreisās puses ( skat. zīm.). Varat pēc tam labo pusi izkrāsot ar vaska pasteļkrītiņiem.
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Uzraksti savu stāstu
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