8. nodaļa

PAVASARA PIEDZIˉVOJUMI
Kas ir Lieldienas?
Kad būs Lieldienas?
Kā mēs rotāsim
klasi Lieldienām?
Kādas Lieldienu
tradīcijas tu zini?

Kāpēc dzīvnieki nonāk
patversmē?
Kā mēs varam palīdzēt
dzīvniekiem patversmē?
Kā lasīt dzīvnieku
vārdu kalendāru?
Kā uzrakstīt
sludinājumu?
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8.1. Lieldienas klaˉt
1. Vēro un nosauc vārdu savienojumus!
putni atlido

plaukst lapas

jūra šalc

saule silda

tauriņi lido

dienas kļūst garākas

dīgst zāle

zied puķes

Lasi, ko saka bērni! Kā tu sajūti pavasari?
Es pavasari redzu! Skat – saule,
sniegpulkstenīši, atlido gājputni.
Es pavasari dzirdu!
Klausieties, kā putni
čivina!
Es pavasari sajūtu! Skat, vairs nevajag
ziemas jaku, cepuri un šalli. Ir silts!

Es pavasari sajūtu
ar degunu. Tas
smaržo!
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2. Apskati zīmējumus un izlasi izceltos vārdus. Kuru
vārdu tu dzirdi pirmo reizi? Kurus jau esi dzirdējis
iepriekš? Stāsti par pavasari!

Kūst sniegs.

Plaukst koku lapas.

Putni vij ligzdu.

Ir marts.

Dīgst zāles asni.

Spīd saule.

Atlido gājputni.

Zied sniegpulkstenītis.

3. Izveido vārdu pārus! Pastāsti, kā tu tos veidoji!
Raksti tos!
spoža
silts
zaļa

lietus
saule
zāle

balti
saulaina
dzeltena

narcise
sniegpulkstenīši
diena

4. Spēlējiet “Bingo”!
 Izveido bingo kartīti!
 Ieraksti 6 vārdus no saraksta!
 Klausies vārdus! Nosvītro,
ja vārds ir tavā kartītē!
 Kurš pirmais nosvītrojis visus vārdus, sauc “Bingo”.
tulpe, narcise, krokuss, saule, lietus, zāle, pūpoli,
stārķis, bērzs, strazds, ligzda, peļķe, diena
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5. Lasi, kā bērni svin Lieldienas! Kādas Lieldienu
tradīcijas ir minētas?
Es Lieldienās
šūpojos.
Vecmamma
saka, ka tad odi
nekodīs.

Es arī šūpojos. Bet vēl es
krāsoju olas. Un lieku vāzē
pūpolus.

Mūsu mājas pagalmā olas atnes
un noslēpj Lieldienu zaķis. No
paša rīta mēs ejam tās meklēt.

Es nešūpojos. Bet mēs
ripinām olas. Tās ir
jautras sacensības.
6. Lasi! Ko tu jau zini, bet ko uzzināji no jauna!
Pasaki saviem vārdiem,
kas ir Lieldienas!
1. Vārds Lieldienas veidojas
no vārdiem Liela diena.
Diena ir kļuvusi garāka
par nakti.
2. Lieldienas ir pavasara
svētki.
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3. Lieldienās krāso un ēd olas. Ola ir
Saules un jaunas dzīvības simbols.
4. Lieldienās šūpojas, lai palīdzētu
Saulei spožāk spīdēt.
5. Kristīgā baznīca svin Lieldienas kā
Kristus augšāmcelšanās svētkus.
7. Apskati apsveikumus un izvēlies,
kuri ir piemēroti Lieldienām!
Savu izvēli pamato! Kam ir
piemēroti pārējie apsveikumi?
1.

2.

4.

3.

8. Izveido Lieldienu apsveikumu! Sakārto zilbes un veido
novēlējumu! Raksti novēlējumu glīti!

cī

gas

die

nas!

Liel

Prie
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9. Martai ir daudz krāsu olu krāsošanai! Apskati krāsu
nosaukumus! Veido vārdu savienojumus!

sarkans

rozā

dzeltens

melns

zaļš

violets

balts

oranžs

brūns

pelēks

zils

raibs

Lieldienās jāēd olas, lai
būtu apaļš kā ola.
koši dzeltens

Oranžs – oranža ola
Sarkans – ...
Zaļš – ...
Violets – ...
Rozā – ...
Pelēks – ...
Brūns – ...

gaiši zils

tumši zils

Balts – ...
Dzeltens – ...
Raibs – ...
Koši dzeltens – koši dzeltena ola
Gaiši zils – ...
Tumši zils – ...

10. Apskati attēlus un atrodi 5 atšķirības! Stāsti par tām!
1.
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2.

11. Strādājiet grupā pa četri. Izvēlieties katrs vienu
dzejoļa pantu un lasiet to skaļi! Klausieties un
zīmējiet visu, kas dzejolī ir dzeltens! Pierakstiet, ko
uzzīmējāt!
Iveta Skapste
Dzeltenā dziesma

Man liekas, ka dzeltenai pienenei
ir dzeltenā saulīte māsa,
un abām ar saulīti kopīga
ir māsa – dzeltenā krāsa.
Dzeltenā krāsa izkrāso
tik daudz puķu un koku,
jo dzeltenai krāsai dzeltens ir viss
un arī dzeltenas otas.
Es zinu, ka dzeltenai pienenei
un dzeltenai saulītei arī
dzeltena krāsa māsa ir,
kura izkrāso pavasari.
Dzeltenas, dzeltenas pļavas apkārt,
dzelteni taureņi arī.
Dzelteni, dzelteni smaidi visiem,
dzelteni degungali.
12. Izvēlēties vienu krāsu.
Sauciet visus priekšmetus un
lietas, kas ir šajā krāsā. Kurš
vairāk nosauc? Mainiet krāsu
un spēlējiet vēlreiz!

Ievēro!
balts bērzs, mākonis,
ledus
balta ola, puķe, telts
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13. Viens uzdod jautājumus, otrs pārveido vārdu un
pasaka atbildi! Mainieties!
Kam pieder šis apsveikums?

Tas ir Roberta apsveikums.

Kam pieder šī grāmata?		

Tā ir

Kam pieder šis grozs?
Kam pieder šī soma?		

īna
El

Tā ir

Kam pieder šis kalendārs? 		

grāmata.
Tas ir

grozs.

soma.
Tas ir

Tas ir Roberts. Tas ir Roberta apsveikums.
Tas ir Juris. Tas ir Jura apsveikums.
Tā ir Liene. Tas ir Lienes apsveikums.
Tā ir Paula. Tas ir Paulas apsveikums.

kalendārs.
Lelde

14. Spēlējiet spēli!
 Katrs paņem kādu mazu priekšmetu un nostājas aplī.
 Viens sāk spēli. Viņš saka un rāda: “Es esmu Maksims.
Tas ir mans zīmulis”.
 Nākamais spēlētājs atkārto: “Tas ir Maksima zīmulis, bet
šī ir mana dzēšgumija.”
 Nākamais atkārto par iepriekšējiem diviem un par sevi.
Mainiet runas ātrumu! Izvēlieties, runāt ļoti lēni, lēni,
vidēji, ātri, ļoti ātri!
15. Lasi un izvērtē, kuru bērnu atbildes ir pareizas un
kuru nē!
Lieldienas svin rudenī.
Lieldienās krāso olas.
Lieldienās šūpojas.
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Lieldienās novāc ražu.
Lieldienas svin pavasarī.
Lieldienās rotā eglīti.

Izmanto!
Martas atbilde ir
pareiza.
Oto atbilde ir
nepareiza.

Vārdu “Lieldienas” raksta ar lielo burtu.
16. Apskati attēlus! Izlasi!

Tas ir mans zīmulis.
Jā, tas ir tavs zīmulis.
Tie ir mani zīmuļi.
Nē, tie nav tavi zīmuļi.
Tā ir mana pildspalva.
Jā, tā ir tava pildspalva.
Tās ir manas pildspalvas.
Jā, tās ir tavas pildspalvas.
17. Spēlējiet atmiņas spēli!
• Rādi un nosauc piecas lietas.
mans – tavs zīmulis
Izmanto vārdus mans, mana, mani,
mana – tava grāmata
manas.
mani – tavi zīmuļi
• Otrs atceras nosauktās lietas un
manas – tavas
atkārto, izmantojot vārdus tavs, tava,
grāmatas
tavi, tavas.
• Mainieties!
• Ja šis uzdevums ir pārāk viegls, sauciet septiņas vai desmit
lietas!
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8.2. Dzıˉvnieku patversmeˉ
1. Skolēni viesojas dzīvnieku patversmē. Lasi un stāsti,
ko viņi tur dara!
pastaigājas ar suni

spēlējas ar dzīvniekiem

mīļo
dzīvniekus
baro dzīvniekus

rūpējas par
dzīvniekiem
palīdz uzkopt telpas
domā dzīvniekiem
vārdus

būris
veido rotaļlietas
dzīvniekiem
Kas atrodas patversmē? – būris
Kā nav patversmē? – būra
Kam nav vietas? – būrim
Ko var redzēt patversmē? – būri
Kur dzīvo papagailis? – būrī
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raksta
sludinājumus

Patversme pamestiem suņiem,
kaķiem un citiem dzīvniekiem
ir pagaidu māja. Patversmē par
dzīvniekiem rūpējas – baro, ārstē,
samīļo, palīdz atrast jaunas mājas.

Pamesti
dzīvnieki –
tādi, par kuriem
saimnieks nevar
parūpēties
Pagaidu māja –
māja uz neilgu laiku

Dzīvnieku un cilvēku vārdi ir īpašvārdi!
Saskaiti, cik īpašvārdu ir šajā lappusē?

2. Vēro attēlus! Stāsti, kas notiks tālāk?
1.

Bobis

tukša bļodiņa

grauž kurpi
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2.

Kucēns

Mammu, mēs
patversmē
redzējām sunīti.

meklē jaunas mājas!
Zvanīt: 807654321

Tu būsi mans draugs?
Es tevi saukšu par
Klaidu.

Par suni ir jārūpējas!
Vai tu zini, ko nozīmē
rūpēties par suni?
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Mammu, es ļoti
gribu suni.
Klaids ir tik jauks!

Mana māsa no patversmes paņēma kaķēnu.
Kaķēnam vajag vārdu. Kādus kaķu vārdus
jūs zināt?
3. Lasi dzejoli un uzzini, kādu vārdu kaķēnam piedāvā
Jānis!
Maija Laukmane

SAVĀ VĀRDĀ!
Visu dienu meklēju
savam kaķēnam vārdu.
Šķirstu uz priekšu un atpakaļ
kaķu vārdu
visbiezāko kalendāru.
Muris – neder. Pūka? Neder!
Princis? Ne tik!
Viņam nepiestāv arī
Ufo vai Tarzāns!
Ja nu vienīgi… Nosaukšu savā vārdā –
Jo skaistāka nav!
Saukšu viņu par
Peļu
Junkuru
JĀNI!
Lasi dzejoli izteiksmīgi!
Izdomā, kurā teikumā jautāsi
kurā – stāstīsi
,
kurā – priecāsies
,
kurā – būsi domīgs
.

Peļu junkurs –
kaķis

,
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4. Lasi skaitļus! Tie noderēs, kad izvēlēsies kaķim vārdu
no vārdu kalendāra.
1. – pirmajā
2. – otrajā
3. – trešajā
4. – ceturtajā
5. – piektajā
6. – sestajā
7. – septītajā
8. – astotajā
9. – devītajā
10. – desmitajā
11. – vienpadsmitajā
12. – divpadsmitajā

13. – trīspadsmitajā
14. – četrpadsmitajā
15. – piecpadsmitajā
16. – sešpadsmitajā
17. – septiņpadsmitajā
18. – astoņpadsmitajā
19. – deviņpadsmitajā
20. – divdesmitajā
21. – divdesmit pirmajā
22. – divdesmit otrajā
…
30. – trīsdesmitajā

5. Jautā un atbildi! Izmanto kaķu vārdu kalendāru!
Lasi uzmanīgi!
Marta, lūdzu, izlasi kaķu vārdus
12. aprīlī!
Piksis un Pinka
Tu kļūdījies! Izlasi, lūdzu, vēlreiz!
Kas svin vārda dienu 13. aprīlī?
13. aprīlī vārda diena ir …
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KAĶU VĀRDU KALENDĀRS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kika,
Čipsis

Načo,
Pluska

Nelda

Mīce,
Cīpi

Klaids,
Niki

Billija,
Vendija

Miksa,
Ufo

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Šeila,
Ursis

Murfs,
Rīca

Marsels,
Zībe

Benis,
Ogijs

Pikse,
Pinks

Cepums

Lusija,
Pūkucis

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Oteilo,
Prilla

Elsis,
Sima,

Rūdža,
Leons

Paija

Pičers

Ņuksa,
Grejs

Pica,
Cibe

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Benga,
Niķis

Ūsiņš,
Spolīte

Mailo

Čiko

Pukī

Murziks,
Sudrabiņš

Citrons,
Pikiņa

29.

30.

Persiks

Kvēpiņš,
Lūsija

Kuru vārdu tu izvēlētos kaķu meitenei un kuru – kaķu
puikam? Pieraksti!
Kā tu domā, vai Pukī un Načo ir kaķu zēnu vai
meiteņu vārdi?
Kurš kaķa vārds tev liekas interesants?
Ko par kaķu vārdiem vari secināt, skatoties
kalendāru? Kā tos veido?
6. Veidojiet plakātu “Mūsu klases kaķi”!
Noskaidrojiet:
• Cik kaķu kopā ir jūsu klases skolēniem?
• Kā sauc kaķus? Uzzīmējiet kaķus vai atnesiet to fotogrāfijas
un pierakstiet vārdus!
• Papildiniet kaķu vārdu kalendāru!
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7. Izlasi vārdu un sameklē atbilstošu attēlu! Uzzināsi, ko
vari ņemt līdzi kā dāvanu patversmes dzīvniekiem.

D

A

E

B
F

C
1.

ēdambļodiņa

2.

3.

kārumi

4.

konservi

6.

spēļmantiņa

suņu pavada pastaigām
5.

sega

8. Atmini, kādas dāvanas ir līdzi bērniem?

n˛ a – man
–
l
˛
ˉ
e
p
s
ti –

irāmku
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gesa

ser –
kon – vi

rovekins

9. Oto patversmē ļoti iepatikās suņuks. Pastāsti Oto, kā
zīmēt suni! Zīmē arī tu!

10. Martai patversmē ļoti iepatikās
kaķenīte. Pastāsti Martai, kā to
uzzīmēt! Zīmē arī tu!

Izmanto!
vispirms zīmē …
pēc tam …
turpini ar …
tad vēl piezīmē …
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11. Lasi sludinājumus kopā ar Paulu un Robertu!

Atbildi uz jautājumiem: Kas noticis? Kur? Kā
sazināties ar sludinājuma autoru?
Es rakstīšu sludinājumu par dzīvniekiem, kuri
patversmē gaida saimniekus!
12. Palīdzi Oto! Sakārto sludinājumu
pareizā secībā!
Ievēro!
Sludinājumā norāda:
•meklē, atrasts,
pazudis;
•telefona numuru vai
e-pasta adresi.
Pievieno fotogrāfiju.
Raksta īsi un ievēro
pareizrakstību.

Tālrunis: 12345678
MEKLĒ MĀJAS
Darba laiks:
katru dienu no 10.00 līdz 17.00.
Draudzīgs kucēns.
Atrodas patversmē “Ķepaiņi”.
Atbrauc iepazīties!
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13. Raksti sludinājumus!
suņu puika Rolis

kaķenīte Adele

SLUDINĀJUMS
Mājas meklē
trīs gadus vecs
brūns

divus gadus veca

 suņu puika

strīpaina

 kaķenīte

mīļš, mīlīgs,

mīļa, mīlīga,

kautrīgs, bailīgs,

kautrīga, bailīga,

kārtīgs, aktīvs,

kārtīga, aktīva,

dzīvespriecīgs,

dzīvespriecīga,

pūkains

pūkaina
Gaida patversmē “Ķepaiņi”.

Papildus informācija pa tālruni 12345678.

14. Kuram no bērniem ir taisnība?
Pamato!

Varbūt Persiks?
Es domāju – Čiko.
Manuprāt, Cepums.
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15. Lasi kopā ar Paulu un Robertu par Pifa
piedzīvojumiem! Atrodi un izlasi grāmatu “Pifa
piedzīvojumi”!
Pifs ir palaidnieks!

Pifs ir draiskulis!

Palaidnieks,
draiskulis –
jautrs, patīk jokot,
dara nedarbus un
blēņojas

Katram stāsta fragmentam atrodi atbilstošo attēlu!
Izmanto attēlus un stāsti par Pifa piedzīvojumiem!

rupors
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A

B

C

D

Pifs kļūst par dārznieku
– Es braucu projām, Pif, – teica Tontons, – un tāpēc tev
katru dienu jāaplaista puķes.
– Saimniekam viegli teikt «katru dienu», bet man,
nabadziņam, tās jālaista arī lietū!
Nikns suns!
Pifam bija jānes kaimiņiem grozs ar dārzeņiem.
Kaimiņiem sētā bija nikns suns.
– Vai, cik šausmīgi! Bet es tomēr iešu tālāk! – Tad redz,
kāds ir tas niknais suns! Tas taču nav lielāks par manu
degungalu un rej ruporā.
Māja uz muguras
– Bruņurupuciene Karolina pastaigājās dārzā.
– Skaties, – teica Pifs, – viņa nes uz muguras savu
māju! Ja nu es arī to pašu darītu?
Tagad es vienmēr būšu mājās!
Lietū
– Draugi, jūs esat pavisam izmirkuši, – viņš saka
kaimiņu suņiem, – nāciet visi pie manis būdā!
Nabaga Pifs! Viņa būda ir tik maza, bet draugu tik
daudz!
16. Kāds ir Pifs? Izdomā, uzzīmē un stāsti citus Pifa
piedzīvojumus! Pieraksti tiem nosaukumus!
Vari izmantot: Tā ir jautrāk strādāt! Pifa jaunā māja. Pifs
rotaļlietu veikalā.
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Ko tu zini, ko tu proti?
Met metamo kauliņu! Ej uz lauciņu! Lasi uzdevumu
vai jautājumu! Atbildi vai izpildi to! Ja nevari
uzdevumu izpildīt, izlaid gājienu! Uzvar tas, kurš
pirmais nonāk galapunktā.
Nosauc piecas
krāsas!

Ko zīmē un
Stāsti, kas dabā
raksta Lieldienu notiek pavasarī!
apsveikumā?

1
Nosauc trīs
pavasara
mēnešus!

2
Nosauc vienu
puķi, kas zied
pavasarī!

5
Izlasi kaķu
vārdadienu
kalendārā, kam
ir vārda diena
25. aprīlī!

9

10

Nosauc 3 vārdus Mini vienu
par pavasari!
Lieldienu
tradīciju!

13
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3
Stāsti, ko var
darīt dzīvnieku
patversmē?

6
Atrodi kaķu
kalendārā un
izlasi vienu
kaķu meitenes
un vienu kaķu
puikas vārdu!

14

Pabeidz
teikumus!
Mana...
Mans...
Mani...

4
Veido dzīvnieku
mazuļu
nosaukumus!
suns, kaķis

7
Ko var dāvināt
dzīvniekiem,
kas dzīvo
patversmē?

11
Mini, kādus
svētkus svin
pavasarī?
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8
Pabeidz
teikumus!
Tavs...
Tava...
Tavas...

12
Pastāsti, kas
ir dzīvnieku
patversme!

16

