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MŪSU EGLĪTE



Mīļie skolotāji un vecāki!

Šoreiz “Svētku” sērijas lasāmstāsts ir par bērnu iemīļotajiem 
Ziemsvētkiem. Iepazīstam tradīcijas, kas saistītas ar šiem 
svētkiem.

Pārrunājiet, kāpēc svinam Ziemsvētkus un kāpēc nesam mājās 
eglīti! Stāstiet, ka senos laikos Latvijā tika svinēta diena, kad saule 
atkal sāk spīdēt ilgāk. Gāja budēļos, dziedāja, dejoja un mielojās. 
Gatavoja puzurus un rotāja ar tiem telpas. Tagad ir nākusi klāt 
tradīcija rotāt eglīti, apdāvināt citam citu un, protams, priecāties 
par mazā Jēzus Kristus dzimšanu.

Pievērsiet uzmanību mīļvārdiņiem “Ieviņa” un “eglīte” (pamazinātā 
forma)! Paskaidrojiet, ka tā apzīmējam kaut ko mazu un/ vai mīļu! 
Piem.:

 Ieviņa ir mīļvārdiņš, kas norāda, ka Ieva ir maza un mīļa meitene.
 Šī nav grāmata, bet gan grāmatiņa, jo tā ir maza.

Ja iespējams, sagatavojiet piparkūku mīklu un kopā ar bērniem 
izcepiet piparkūkas!

Palīdziet uztaisīt klases vai ģimenes eglīti! Ja īstai eglei nav vietas, 
ielieciet vāzē dažus egles zarus!

Priecīgus Ziemsvētkus!

Līga Gēmute
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SVĒTKI

Mūsu eglīte

Vieglu lasāmstāstu sērija
latviešu valodas iesācējiem
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Uzzīmē eglīti ar rotājumiem 
un pastāsti par tiem! 

Sāc ar: “Manā eglītē ir …” 

Sagriez attēlu lapu kartītēs un iemācies vārdus!

Iemācies Ziemsvētku dziesmas un pantiņus!  
Varēsi piedalīties Ziemsvētku svinībās.

Sameklē krāsainu papīru un pārloki to uz 
pusēm! Pie locījuma vietas uzzīmē puszvanu! 
Ja griezīsi pa uzzīmēto līniju, 
tev sanāks zvans. Izrotā to ar 
latviskiem rakstiem un iekar 
skolas vai ģimenes eglītē!

No 12 vienāda garuma niedrēm vai gaiši 
dzelteniem papīra salmiņiem saver mazu puzuri, 

kā parādīts attēlā, un iekar to eglītē! 
Ja pagatavosi vairākus dažāda lieluma puzurus, 
tad varēsi tos sasiet kopā un sanāks viens liels 

puzuris (kā 7. lpp.).



Vakar mēs bijām mežā.
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Atbildi ar JĀ vai NĒ✓ ✗

9. lpp. ir izrotāta eglīte. Parādi katru 
rotājumu un pastāsti, kas tas ir!

Sāc ar: “Te ir …”

Vai grāmatiņā ir ziema un sniegs?     

Vai tētis nes eglīti no meža?               

Vai zēni nocirta eglīti?                        

Vai zēni pikojas ar sniega pikām?                             

Vai tev patīk rotāt eglīti?                     

Vai grāmatiņā māmiņa rotā 
eglīti ar piparkūkām?                                  

Vai ģimene gatavojas 
Ziemsvētkiem?



Tētis nocirta eglīti.
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UZDEVUMI
Parādi un pastāsti, kas tev patīk šajā 

grāmatiņā! Sāc ar: ”Man patīk …”

Parādi Ieviņu un pastāsti, ko viņa 
nes! Sāc ar: “Ieviņa nes …”

Parādi katru rūķi un saki: 
“Te ir rūķītis.”

Pārvērt savu vārdu mīļvārdiņā!
Pārvērt draugu vārdus mīļvārdiņos!

Izņem četras kartītes no vārdu kastītes un 
izveido pantiņu ar mīļvārdiņiem!

Ieviņa ir mīļvārdiņš. Zemāk ir divi pantiņi, 
kuros ir mīļvārdiņi. Pēc parauga pabeidz 

otru pantiņu par lietām!
Ieva, Ieva, Ieviņa,
Zane, Zane, Zanīte.
Ivars, Ivars, Ivariņš,
Jānis, Jānis, Jānītis.
Tie ir mūsu draudziņi.

Lampa, lampa, ...
Egle, egle, …
Zvans, zvans, …
Rūķis, rūķis, …
Tās ir mūsu lietiņas.



Nāk Ziemsvētku vecītis.

PRIECĪGUS 
ZIEMSVĒTKUS!

Šodien Ieviņa nes 
zvaigzni eglītes galotnei.
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Visi dzied Ziemsvētku 
dziesmas.

Ēriks eglītē liek 
lampiņas.
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Māmiņa iekar 
piparkūkas eglītē.

Jānis rotā istabu 
ar puzuriem.
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Ziemsvētku 
vecītis

mežs zvaigzne egle koks

piparkūkas lampiņas rūķis

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


