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“Kas, bērziņ, tev apsedza 

tādu zaļu villainīti” 

 

Kuram kokam pavasarī  pirmajam atplaukst gandrīz neredzamas, 

lipīgas un smaržīgas lapas?  
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Dzīvās dabas atmoda pavasarī un tās atspoguļojums 

vizuālās mākslas darbos un latviešu tautas folklorā. 
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Dievs ar velnu gājuši pa ceļu. Velns lielījies, ka 

viņš pirmais iztaisīšot stabuli. Pieskrējis ātri 

pie kārkla krūma, nogriezis un taisījis zibeņa ātrumā. 

Bet Dievs norāvis bērza lapiņu un tūlīt sācis spēlēt. 

Tā arī šoreiz Dievs velnu uzvarējis, un no tā laika 

bērza lapu sauc par Dieva stabuli. 

/I. Kažoka, Lubāna./ 

Latviešu tautas teika par bērzu 
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Aiz upītes balti bērzi 

Sudrabiņa lapiņām. 

Es paklāju villainīti, 

Man piebira sudrabiņš. 

Latviešu tautasdziesmas par bērzu 
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Kas, bērziņi, tev’ audzēja, 

Tādu kuplu darināja? 

– Man’ audzēja zelta saule, 
Pavasara lietutiņš. 

Latviešu tautasdziesmas par bērzu 



23.03.2020 6 

Latviešu tautasdziesmas par bērzu 

Līdiet, tautas, bērzu birzi, 

Vienu daļu atstājiet, 

Vienu daļu atstājiet, 

Putniņiem uzmesties! 
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Priedes vien, egles vien 

Mana ceļa maliņā, 

Viena pati bērzu birze 
Zeltītām lapiņām. 

Latviešu tautasdziesmas par bērzu 
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Ja bērzs izplaukst agrāk par alksni,  

būs sausa vasara. 

Latviešu tautas ticējumi par bērzu 

Bērza malka jācērt vecā mēnesī, tad 

ātri izkalst un labi deg. 

Kad rudenī bērzs no apakšas 

dzeltē, tad pavasarī labība jāsēj 

vēlu, bet kad no augšas, tad agri. 

Jāņu naktī meitas sviež kroni bērzā; 

kuru reizi tas tur paliek, pēc tik 

daudz gadiem dabūs precēties. 

Zaļas bērza lapas apliktas ap miesu izvelkot tūsku. 

Bērza lapu, ņemtu no pažagas vai pirts slotas, apslapina un 

uzliek uz augoņiem, tā sauktām sunsnaglām. Lapai jāstāv tik ilgi, 

kamēr tā pati nokrīt. 
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Bērzi gleznieku darbos 
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Zīmē savu bērzu 
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Kustību pauze 
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Lūdzu, sagatavo šādus materiālus:  

VASKA 

KRĪTIŅUS 

GUAŠAS 

KRĀSAS VAI 

AKVAREĻU 

KRĀSAS 

CIETO 

ŠVAMMI 

ALBŪMA 

LAPU 

OTU 

GLĀZI AR 

ŪDENI 

TUKŠU 

ŠĶĪVI 

UZ GALDA 

UZKLĀJ 

PLĒVI 
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DARBA NORISE 
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Tu esi labi pastrādājis!  

Pēc darba, lūdzu, sakārto savu darba vietu! 
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Kas, bērziņi, tev apsedza,  

Tādu zaļu villainīti?  

Migla, migla, rīta rasa,  

Pavasara lietutiņis, 
lietutiņis. 

*** 
Kad Tavs mākslas darbs 

ir gatavs, lūdzu, 

nofotogrāfē to un atsūti 

skolotājai - mūsu 

kopīgajam skolēnu 

darbu albūmam. 
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PALDIES! 


