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Mīļie skolotāji un vecāki!

Šajā “Svētku” sērijas grāmatiņā iepazīstam svarīgākos notikumus 
mūsu valsts svētkos Rīgā.

Runājiet ar bērniem, kā 18. novembri svin ārpus Latvijas! Ja tur, kur 
jūs dzīvojat, nenotiek svinības par godu Latvijas dzimšanas dienai, 
atnesiet uz klasi īstu Latvijas karogu un sarīkojiet nelielu koncertu. 
Iemācieties parādīt godu karogam un himnai!

Sagatavojiet rūtiņu papīrus karoga lentītes krāsošanai, kā arī 
sarkano pamatu un divas baltas strēmeles karoga taisīšanai 
pēc parauga 12. lpp.! Ir svarīgi norādīt, kāda ir pareizā krāsa un 
proporcijas Latvijas karogam (2 + 1 + 2).

Šajā grāmatiņā lietojam lokatīva locījumu gan tekstā, gan 
uzdevumos. Lūdzu, turpiniet to vingrināt jautājumu spēlē!  
Piem.: “Vai tētis/ māmiņa/ Jānis ir istabā/ pilsētā/ baznīcā?  
Vai Imants sēž/ guļ/ dzied gultā/ krēslā/ mežā?”  

Grāmatiņā par vārdadienu sākām mācīties krāsas. Lūdzu, turpiniet 
apgūt divas vai trīs jaunas krāsas katrā stundā! Izmantojiet temata 
kartītes krāsu mācīšanai! Jautājiet, vai katrs attēls ir noteiktajā 
krāsā, piem.: “Vai baznīca ir zila?“ Kad bērns atbild ar “JĀ” vai “NĒ”, 
jūs to apstipriniet ar pilnu teikumu, piem.: “Pareizi! Baznīca nav 
zila.” Bērns pamazām apgūs krāsu nosaukumus un pats iemanīsies 
atbildēt pilnā teikumā.

Priecīgus valsts svētkus!

Līga Gēmute
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SVĒTKI

Valsts svētki

Vieglu lasāmstāstu sērija
latviešu valodas iesācējiem
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Iemācies dziedāt 
“Dievs, svētī Latviju!”!

Uzzīmē, kur tu Rīgā valsts svētku 
svinību laikā visvairāk gribētu būt, 

un palūdz skolotājai uzrakstīt augšā 
“Priecīgus valsts svētkus”! Pastāsti, 

kur tu esi! Sāc ar: “Es esmu …”
Uztaisi zīmējumu izstādi!

Sagriez attēlu lapu kartītēs! Iemācies vārdus! 

Abās pusēs sarkanajam papīram pa 
vidu uzlīmē baltu papīra strēmeli!  
Sanāks Latvijas karogs. Piestiprini to 
pie kociņa! Turi karodziņu rokā, kamēr 
dziedi Latvijas himnu! Varēsi to vēlāk 
uzdāvināt vecākiem.

Uz rūtiņu papīra uzzīmē lentīti Latvijas karoga 
krāsās! Apgriez malas un izveido piespraudi, 
ko var likt pie apģērba.
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Pilsētā ir karogi –
sarkanbaltsarkanie.

Atbildi ar JĀ vai NĒ✓ ✗

Vai grāmatiņā cilvēki svin
Latvijas dzimšanas dienu?

Vai cilvēki ir priecīgi šajā dienā?          

Vai karogi ir visā pilsētā?                  

Vai puķes liek pie pieminekļa?      

Vai Latvijas karogs ir zils?                  

Vai baznīca ir zila?                             

Vai parāde ir baznīcā?
                       
Vai dievkalpojums ir krastmalā?

Vai Latvijas karogs ir 
sarkanbaltsarkans?        
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Baznīcā ir 
dievkalpojums.

UZDEVUMI

Parādi un pastāsti, kas tev patīk šajā 
grāmatiņā! Sāc ar: “Man patīk …”

Parādi un pastāsti, kur ir parāde! 
Sāc ar: “Parāde ir …”

Sniedz roku draugam un saki:
“Priecīgus valsts svētkus!”

Parādi un pastāsti, kur ir dievkalpojums! 
Sāc ar: “Dievkalpojums ir …”

Parādi grāmatiņā katru Latvijas karogu 
un saki: “Te ir Latvijas karogs.”

Parādi Latvijas karogu un saki: 
“Šis ir Latvijas karogs.”



Latvijai ir 
dzimšanas diena.
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SVĒTKOS!
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Cilvēki nes un liek puķes

4



Vakarā ir uguņošana.

8  5

pie Brīvības pieminekļa.



Rīgā ir parāde. Krastmalā soļo karavīri.
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karogs

uguņošana piespraude helikopters upe

piemineklis baznīca karavīrs

INFORMĀCIJA VECĀKIEM. Pa raustīto līniju izgrieziet attēlu kartītes. Tās var izmantot dažādām spēlēm. ✃


