
             Projekts " Ziepes" 

Jaunākā un vidējā vecuma grupa "Ķipariņi" 

 

   "Ziepju burbulīša piedzīvojumi" 

 

1.nedēļa: "Ziņkārīgie ziepju burbulīši" 

-Pārrunas par ziepju nozīmi cilvēku dzīvē 

-Mērķpastaiga uz veļas mazgātavu. Vērojām, 

kā mazgā veļu, traukus un grupas telpā grīdu. 

-Mazgājām lelles. 

 

H. Heislers  " Lelle negrib mazgāties, 

                      Atkal tīrās mokas- 

                      Kas gan ilgi varēs ciest 

                      Nemazgātas rokas..." 

 

 



 

-Lasījām V. Plūdoņa grāmatiņu "Zaķīšu pirtiņa" 

 

 

 

 

-Noskatījāmies multfilmu pēc krievu 

rakstnieka K. Čukovska motīviem "Mazgā līdz 

caurs" 

 



2.nedēļa:"Stiprie un veselie ziepju     

                                          burbulīši" 

-Kāpēcīšu klubiņā tikāmies ar Andrupenes 

feldšeru vecmāšu punkta medmāsu 

Lienu.Klausījāmies par"mikrobiņa" nedarbiem. 

Mācījāmies pareizi mazgāt rociņas. 

Latv.t.dz.      "Roka roku mazgājās 

                     Kas mutīti nomazgās? 

                      Tām pašām rociņām 

                      Ir mutīte jāmazgā." 

 



 

 

-Iepazināmies ar dažādiem ziepju veidiem. 

-Sagatavojām izstādi "Neparastās ziepītes". 

 

 

 

 

 

 

 



3.Nedēļa:"Krāsainie ziepju burbulīši" 

 

-Veicām eksperimentu, krāsojām ziepītes un 

pūtām krāsainus ziepju burbulīšus,ķērām tos 

uz baltas papīra lapas. 

-Zīmējām ziepju burbulīšus ar kokteiļu 

salmiņiem. 

 

-Izveidojām "Burbuļu tārpiņu" 



 

 

4.nedēļa: "Jautrie ziepju burbulīši" 

-Gājām rotaļās ar lielo "Ziepju burbuli" 

-Mācījāmies "Piču paču dziesmiņu" 

-Darbojāmies burbuļu šovā "Anniņa vanniņā" 

-Skatījāmies leļļu teātra izrādi- "Lipīgās 

ķepas" 



(pēc A.A. Milna)    "Vai lai lācis netīrs staigā? 

                              Nožēlojams šmulis vaigā? 

                              Nē, tas bļodu ņem un ziepes, 

                              Negrib uzaudzēt sev piepes." 

 

-Ciemos atnāca Ziepju burbulis 

 



-Uzstājas "Ķipariņi" ar “Piču paču “dziesmiņu 



-Anniņa vanniņā – jautrs burbuļu šovs noslēguma 

pasākumā. 



Leļļu teātra izrāde. 

             "Lipīgās ķepas" 

Teicējs: Kādu rītu Pūks pamodies sāka dungot 

rūcamdziesmiņu, ko pats bija sacerējis: 

Pūks: Vai lai lācis netīrs staigā? 

         Nožēlojams, šmulis vaigā? 

         Nē, tas bļodu ņem un ziepes, 

         Negrib uzaudzēt sev piepes! 

Teicējs: Pūks sarauca pieri un nez kāpēc kļuva 

nemierīgs. Pirmais,kas viņam parasti pamostoties 

ienāca prātā, bija medus,bet šodien nezin kāpēc 

dziesmiņa par mazgāšanos? 

Pūks: Tas laikam nozīmē to, ka man vajadzētu 

nomazgāties!Varbūt tad es labāk jutīšos, kad būšu 

tīrs. 

Teicējs: Tā prātoja Pūks. Un drīz vien jau atradās 

pie dīķa.Medus ziepītes smaržoja tik jauki, ka Pūks 

tikai ar lielām pūlēm noturējās, tās nenolaizījis. 
 



Pūks: Nu, kad esmu tīrs, varu doties medus 

meklējumos! 

Teicējs: Viņš devās uz Zaķu mājas pusi, jo tur bija 

manītas meža bites. Un kad bites pamanīja Pūku, 

viņš jau pilnām ķepām garšoja medu. Medus bija 

lipīgs, un viss Pūka tīri nomazgātais kažociņš kļuva 

salds un lipīgs.Bites bija niknas un tūdaļ metās 

Pūkam dzelt. Labi, ka tuvumā bija Zaķu māja. Pūks 

ātri tajā ieskrēja un noslēpās. 

Zaķu mamma:Kāds gan tu izskaties!Mudīgi lec 

vannā!Nomazgāsies reizē ar manu mazulīti 

Garausīti. 

Garausītis: Kāpēc es? Netīrs taču ir Pūks! 

Zaķu mamma: Mīlulīt, ir tādi netīrumi, ko var 

saredzēt, un tādi, kas viltīgi slēpjas. 

Garausītis: Man nav laika runāt, pie manis atnāca 

draugs-Sivēns. Un vai tu , māmiņ, atceries to reizi, 

kad noberzi sivēnu tā, ka viņu pēc tam neviens 

nevarēja pazīt? 



Zaķu mamma: Nevarēja tāpēc, ka viņš vēl nekad 

nebija redzēts tik tīrs. 

Sivēns: Es negribu vannā! Pēc tam es esmu pārāk 

pūkains un pavisam citā krāsā 

Teicējs: Sivēns ātri aizmuka pa durvīm . Garausītis  

un Pūks tam ātri sekoja, jo arī viņi negribēja 

mazgāties. Visi trīs draugi skrēja pie Tīģera, lai 

paglābtos no mazgāšanās briesmām. 

Zaķlu mamma: Nekas, gan jau es kaut ko izdomāšu. 

Teicējs: Zaķu mamma pie sevis viltīgi nosmējās un 

devās pie gudrās Pūces. Zaķu mamma aizsūtīja  Pūci 

uz Tīģera māju, kur Pūce ieraudzīja draugus 

saspiedušos vienā pulciņā. 

Pūks: Mani draugi negrib mazgāties, un arī man nav 

tāda nodoma. Mazgāties ir bezjēdzīgi, jo mēs 

vienalga nosmērēsimies. Tā ir veltīga laika tērēšana. 

Tīģeris: Un es jau mazgāju ausis, 

toreiz...rudenī!Turklāt, ja nu ziepes noēd mana 

kažoka strīpiņas? 

Garausītis: Ausis vispār nav veselīgi slapināt! 



Pūce: Neuztraucieties, es nesu labas ziņas!Jums 

vairs nevajadzēs mazgāties! Un Zaķu mamma jūs 

visus aicina uz garšīgām pusdienām! 

Pūks: Bet vai tik viņa nedomā, ka mēs pirms tam 

mazgāsimies?! 

Pūce: Nē!Viņa lūdza pateikt, ka mazgāties vairs 

nekad nelikšot. 

Teicējs: Kad draugi priecīgi ieradās Zaķu mājā, viņi 

tūdaļ ievēroja kaut ko neparastu. Galdauts bija 

notraipīts, izlietne pilna ar netīriem traukiem. bet 

uz grīdas mētājās lērums drazu. Tomēr pusdienas 

tik gardi smaržoja,ka Garausītis pirmais neizturēja 

un pajautāja: 

Garausītis: Vai varu palūgt tīru bļodiņu? 

Zaķu mamma: Ai, Garausīt!Kopš kura laika tev vajag 

tīrus traukus? Tu taču vienalga tos sasmērēsi kad 

ēdīsi. Turklāt man ir netīras ķepas, vai varu tās 

noslaucīt tavā kažociņā Pūk!? 

Pūks: Nē! Tu esi netīra! 

Zaķu mamma: Tad jau man būs jāiet mazgāties... 



Teicējs: Kamēr Zaķu mamma mazgājās, draugi 

apdomājās, brīdi klusi sačukstējās un... kad Zaķu 

mamma atgriezās virtuvē, viss bija kārtīgi sakopts. 

Garausītis: Māmiņ, es laikam esmu pārāk 

netīrs!?Man niez te...un te....turklāt jūtos lipīgs. 

Visi: Es arī, es arī!!!!!! 

Pūks: Mums gribas vannā. 

Zaķu mamma: Jo drīzāk, jo labāk! 

Visi: Draugi! Iesim mazgāties!! 

         

 


