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Iepazīsties ar 
lāci Andreju Upīti

Apraksts: skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa fonda Viegli 
          talismanu - lāci Andreju Upīti, mācās tam veltītu 
          dziesmu, kā arī raksta lācim Andrejam vēstuli par 
          to, ko iesākt, paliekot mājās.

Mācību jomas: kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas

Ieteicamā mērķauditorija: pirmsskola, 1. - 4. klase

Izpildes laiks: ~60 minūtes 
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1. uzdevums - Izlasi, ko lācis Andrejs Upīts atklāj 
              par sevi grāmatā Lāča Andreja pasakas.
 

“Es esmu Andrejs Upīts, drīkst arī vienkārši Andrejs. Tā mani 

nosauca latviešu rakstnieks Imants Ziedonis ar savu sievu Ausmu. 

Vai tavā grāmatu plauktā ir kāda Imanta Ziedoņa grāmata? Viņš 

rakstījis pasakas ne tikai par lāčiem, bet arī par matu bizi, par 

krāsām un visādu veidu blēņām. Bet varbūt tu esi redzējis multfilmu 

par suni Funi un vēju vai par Uzpirkstenīti, kas meklēja sev mēli?

Bet atpakaļ pie manis! Es esmu rūsgani sarkanbrūns, biezu spalvu, 

zāģu skaidām pildīts lācis. Draugi saka, ka man ir gudras acis un laba

sirds, pats labi zinu, ka esmu apķērīgs lielu ķepu īpašnieks. Turklāt

starp zāģu skaidām manā galvā slēpjas neskaitāmi daudz stāstu, ar 

kuriem labprāt dalos. Kur es dzīvoju? Man patīk būt ceļā, tāpēc esmu 

pabijis visur kur, bet pastāvīgas mājvietas man ir divas. Vienas mājas

man ir Murjāņos. Tagad tur ir muzejs, bet kādreiz pa vasarām tur kopā

ar mani dzīvoja pats rakstnieks Imants Ziedonis. Gada siltajos mēnešos

es kopā ar pārējiem lāčiem sagaidu ciemiņus Ziedoņa muzejā Murjāņos, 

bet ziemā es dzīvoju Ziedoņa bibliotēkā Rīgā un palīdzu darboties 

muzeja un bibliotēkas komandai tur. Kā jau esi nopratis, es neesmu 

izdomāts, es esmu īsts rotaļu lācis. Iz dzīves. Es nāku no zemes, kas

atrodas starp divām jūrām, tur ir tāds reģions — Kabarda-Balkārija. 

Tā ir mana dzimtene. Pamēģini kartē atrast, kur tā ir! Es pačukstēšu 

priekšā — jāmeklē pie Kaukāza kalnu grēdas. Kad Ausma un Imants mani 

veikala skatlogā atrada, tie nolēma mani vest sev līdzi uz Latviju. 

Bet stjuartes mani nelaida lidmašīnā, jo nevienam no bagāžas 

standartiem es neatbilstu, un Imants man nopirka bērnu biļeti. Es biju

pilntiesīgs lidmašīnas pasažieris, pats ar savu sēdvietu.

Pēc ierašanās Latvijā es ilgus gadus sargāju Ausmas lāču kolekciju 

Murjāņos, un man par to piešķīra visādus ordeņus. Pēdējos gados es 

kopā ar draugiem daudz ceļoju, apmeklēju koncertus, operas izrādes un

grāmatu izstādes. Tā nu es esmu pabijis Londonā, Vīnē un Frankfurtē. 

Reizēm, kad man paliek grūtsirdīgi, es pastiepju ķepu grāmatu plaukta 

virzienā. Un lasu pasakas.” 



www.fondsviegli.lv           ziedonaklase@fondsviegli.lv           +371 26935526 

2. uzdevums - Iemācies lācim Andrejam veltītu dziesmu!

Lācim ir divi labi draugi – mūziķi Renārs Kaupers un Kaspars Zemītis, 

kuri izveidojuši dziesmu lācim Andrejam. Iemācies 

Lāča Andreja dziesmu pats un iemāci to mājiniekiem!

Dziesma pieejama YouTube: 

         https://www.youtube.com/watch?v=UxcdciVDVxE
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3. uzdevums - Uzraksti vēstuli lācim Andrejam!

Lācis Andrejs, tāpat kā mēs visi, šobrīd paliek mājās. Lācis ir ļoti

ziņkārīgs, tāpēc viņam bieži vien paliek garlaicīgi. Ko tu dari mājās

šajā laikā? Ko varētu ieteikt lācim darīt? Atsūti vēstuli lācim 

Andrejam uz e-pastu lacisandrejs@ziedonamuzejs.lv. 


