
Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

Valodu mācību joma

Latviešu tautas mīklas
 lasītprasmes attīstīšanai
 vārdu krājuma paplašināšanai
 iztēles un domāšanas attīstīšanai
 likumsakarību saskatīšanai
 jautrībai
 u.c.

Padoms skolēnam:
1.Lasi mīklu.

2.Iztēlojies ar ko tev asociējas dotais aprakts.

3.Sasaisti to ar kādu no dotajiem attēliem.

Materiālu izveidoja: Dace Kindzule

2022.

(Mīklas apkopotas no grāmatas „Latviešu bērnu

folklora”; Attēli no google.com)



LATVIEŠU TAUTAS MĪKLAS PAR DABAS
PARĀDĪBĀM UN GADALAIKIEM

Izlasi un savieno ar atminējumu!

1. Liels, liels kalns, ne var pāri

pārkāpt, ne apkārt apiet.

2. Zelta kamols pa kalnu veļas.

3. Pelēks vecītis sēž kalna galā.

4. Divas māsas: viena balta, otra

zaļa;

Kad viena nāk, tad otra bēg.

5. Kas raud bez acīm?

6. Skrien līču loču, rūkdams,

sperdams.



7. Debesu māsiņa

Septiņās krāsās.

8. Zaļa pļaviņa,

Sarkanas aitiņas.

9. Maza, maza kājiņa,

cepure galvā.

10. Ziemu kalta nagla.

11. Bez roku, bez kāju

Tiltu taisa.

12. Liela, liela pļava, divi gani,

viens zelta, otrs sudraba.

13. Putns skrien,

spārni pil.



LATVIEŠU TAUTAS MĪKLAS PAR
MĀJDZĪVNIEKIEM UN PUTNIEM

Izlasi un savieno ar atminējumu!

14. Saime ēd, galds runā.

15. Maļ dienu, maļ nakti,

Ne miltu, ne pelavu.

16. Arājs ar tīrumā,

samta svārki mugurā.

17. Četri taisa gultu,

Divi rāda uguni,

Viens pats apgulstas.

18. Mazs, mazs vīriņš,

Ass, ass cirvītis,

Kur cērt, tur pampst.

19. Balss sīka, sīciņa,

Deguns garš:

Kas mani nosit,

Lej savas asinis.



20. Mazs, mazs vīriņš,

Zaļi svārki mugurā,

Vijolīte padusē.

21. Rūc kā pērkons, nav pērkons;

Urbj kā svārpsts, nav svārpsts;

Lido kā putns, nav putns.

22. Bez rokām, bez stellēm

Auž vadmalu, auž tīklus.

23. Vīrs niķu, niķiem,

Svārki stiķu, stiķiem,

Kaula deguns, gaļas bārda.

24. Maza, maza sieviņa,

simtiem raibu ielāpiņu.

25. Balta baznīca, sarkans tornis,

Ielāps uz ielāpa, ne adatas dūriena.

26. Balta mājiņa,

Sarkani atspaidi.

27. Divas galvas, sešas kājas.



LATVIEŠU TAUTAS MĪKLAS PAR MEŽA
PUTNIEM UN DZĪVNIEKIEM

Izlasi un savieno ar atminējumu!

28. Maza, maza sieviņa

Franciski runā:

-Žag-fut, žag- fut!

29. Mazs vīrs, raibi svārki mugurā.

30. Katliņš vārās purva malā.

31. Balta istabiņa stāv uz diviem

sarkaniem stabiem!

32. Pelēka māmiņa staigā pa

tīrumu, melns lakats galvā.

33. Mazs, mazs vīriņš,

Adatu kažociņš.

34. Brūna kodeļa

Egles galiņā.



DAŽĀDAS LATVIEŠU
TAUTAS MĪKLAS

Izlasi un savieno ar atminējumu!

35. Kas izteic visu bez mēles?

36. Vienam strazdam 7 bērni,

katram bērnam savāds vārds.

37. Iet bez kājām, sit bez

rokām, rāda bez pirkstiem.

38. Kas lec un iet bez kājām?

39. Kad tu viņu ķer, tad viņa

bēg, kad tu bēdz, tad viņa

tevi ķer.

40. Kas saldāks par medu

un stiprāks par lauvu?



ATMINĒJUMI
LATVIEŠU TAUTAS MĪKLAS PAR DABAS PARĀDĪBĀM UN

GADALAIKIEM
1. Liels, liels kalns, ne var pāri pārkāpt, ne apkārt apiet. Debess
2. Zelta kamols pa kalnu veļas. Saule debesīs
3. Pelēks vecītis sēž kalna galā. Akmens
4. Divas māsas: viena balta, otra zaļa;

Kad viena nāk, tad otra bēg. Ziema un vasara
5. Kas raud bez acīm? Lietus
6. Skrien līču loču, rūkdams, sperdams. Zibens un

pērkons
7. Debesu māsiņa

Septiņās krāsās. Varavīksne
8. Zaļa pļaviņa,

Sarkanas aitiņas. Ogas zālē
9. Maza, maza kājiņa, cepure galvā. Sēne
10. Ziemu kalta nagla. Lāsteka
11. Bez roku, bez kāju

Tiltu taisa. Sals
12. Liela, liela pļava, divi gani, viens zelta, otrs sudraba. Saule un

mēness
13. Putns skrien,

spārni pil. Lietus mākonis
LATVIEŠU TAUTAS MĪKLAS PAR MĀJDZĪVNIEKIEM UN PUTNIEM

14. Saime ēd, galds runā. Cūka ar sivēniem
Maļ dienu, maļ nakti,

15. Ne miltu, ne pelavu. Kaķis
16. Arājs ar tīrumā,

samta svārki mugurā. Kurmis
17. Četri taisa gultu,

Divi rāda uguni,
Viens pats apgulstas. Suns

18. Mazs, mazs vīriņš,
Ass, ass cirvītis,
Kur cērt, tur pampst. Bite

19. Balss sīka, sīciņa,
Deguns garš:
Kas mani nosit,
Lej savas asinis. Ods

20. Mazs, mazs vīriņš,
Zaļi svārki mugurā,
Vijolīte padusē. Sienāzis

21. Rūc kā pērkons, nav pērkons;



Urbj kā svārpsts, nav svārpsts;
Lido kā putns, nav putns. Vabole

22. Bez rokām, bez stellēm
Auž vadmalu, auž tīklus. Zirneklis

23. Vīrs niķu, niķiem,
Svārki stiķu, stiķiem,
Kaula deguns, gaļas bārda. Gailis

24. Maza, maza sieviņa, simtiem raibu ielāpiņu. Vista
25. Balta baznīca, sarkans tornis,

Ielāps uz ielāpa, ne adatas dūriena. Pīle
26. Balta mājiņa,

Sarkani atspaidi. Zoss
27. Divas galvas, sešas kājas. Zirgs un jātnieks

LATVIEŠU TAUTAS MĪKLAS PAR MEŽA PUTNIEM UN DZĪVNIEKIEM

28. Maza, maza sieviņa
Franciski runā:
-Žag-fut, žag- fut! Žagata

29. Mazs vīrs, raibi svārki mugurā. Dzenis
30. Katliņš vārās purva malā.Rubenis rubina
31. Balta istabiņa stāv uz diviem sarkaniem stabiem! Stārķis
32. Pelēka māmiņa staigā pa tīrumu, melns lakats galvā. Vārna
33. Mazs, mazs vīriņš,

Adatu kažociņš. Ezis
34. Brūna kodeļa

Egles galiņā. Vāvere

DAŽĀDAS LATVIEŠU TAUTAS MĪKLAS

35. Kas izteic visu bez mēles? Grāmata
36. Vienam strazdam 7 bērni,

katram bērnam savāds vārds. Nedēļas dienas
37. Iet bez kājām, sit bez rokām, rāda bez pirkstiem. Pulkstenis
38. Kas lec un iet bez kājām? Bumba
39. Kad tu viņu ķer, tad viņa bēg, kad tu bēdz,

tad viņa tevi ķer. Ēna
40. Kas saldāks par medu un stiprāks par lauvu? Miegs
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