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KAS TE 
NOTIEK?

Līga Gēmute



Mīļie skolotāji un vecāki!

Šoreiz “Svētku” sērijas lasāmstāsts ir par Ziemsvētkiem siltajās 
zemēs. Uzzināsiet, kā svinēšana dienvidu zemēs atšķiras no 
Latvijas Ziemsvētku tradīcijām. 

Pārrunājiet, kāpēc svinam Ziemsvētkus! Stāstiet, ka Ziemsvētku 
tradīcijas ir radušās zemēs, kur ir bargas ziemas, taču cilvēki tās 
ievēro arī tur, kur laiks decembrī ir karsts, pielāgojoties vietējiem 
laikapstākļiem! Grāmatiņā ir attēlota gatavošanās Ziemsvētkiem 
Austrālijā. Runājiet par gadalaikiem un īpaši pieminiet dažas 
būtiskākās atšķirības Ziemsvētku apģērbā, ēdienā, izdarībās utt. 
Latvijā un siltajās zemēs. 

Ar šo grāmatiņu beidzas mācību gads dienvidu puslodē 
dzīvojošiem bērniem. Kā pēdējo uzdevumu valodas attīstībai šajā 
gadā iedrošiniet bērnus izveidot divus vienkāršus teikumus kā 
uzdevumos 10. lpp.! Ja bērns vēl nav gatavs šim solim, lai turpina 
lietot tikai vienu teikumu.

Praktiskajai nodarbībai atnesiet čiekurus, riekstus vai citus dabas 
materiālus! Ja tos nokrāsosiet, sanāks rotājumi.

Būtu jauki pabeigt gadu ar tautasdziesmu. Iemāciet bērniem pirmo 
pantiņu no dziesmas “Sidrabiņa lietiņš lija”.

Priecīgus Ziemsvētkus!

Līga Gēmute
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SVĒTKI

Kas te notiek?

Vieglu lasāmstāstu sērija
latviešu valodas iesācējiem
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Ja izgriezīsi to un 
izrotāsi, tad 
sanāks bumbulis, 
ko kārt eglītē vai 
ārā kokā.

Pastāsti, kurā valstī tu esi! 
Sāc ar: “Es esmu …”

Pastāsti, vai tu svini Ziemsvētkus 
ziemā vai vasarā! Sāc ar: 

“Es svinu Ziemsvētkus …”

Uzzīmē, ko tava ģimene dara 
Ziemsvētkos! Parādi un pastāsti, ko esi 

uzzīmējis! Sāc ar: “Ziemsvētkos es …”

Sagriez attēlu lapu kartītēs un iemācies vārdus!
Mēģini izlasīt visus vārdus, kas ir vārdu krātuvē!

Sanestos dabas materiālus vari nokrāsot. 
Piesienot vai pielīmējot lentīti, sanāks rotājums, 

ko iekārt eglītē vai ārā kokā.

Sameklē burciņas vāku! Uzliec to uz papīra un 
apvelc tam apkārt, lai iznāktu aplis! 
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Tētis pļauj zāli.

Atbildi ar JĀ vai NĒ✓ ✗

Vai grāmatiņā ir auksta ziema?         

Vai grāmatiņā ir vasara?                     

Vai Tālis svin Ziemsvētkus vasarā?   

Vai Latvijā Ziemsvētkus svin vasarā? 

Vai Latvijā Ziemsvētkos ir sniegs?     

Vai Latvijā Ziemsvētkos plūc puķes?  

Vai Latvijā Ziemsvētkos pļauj zāli?     

Vai Tāļa ģimene ir Latvijā?                 

Vai tu esi Latvijā? 

Parādi grāmatiņā katru koku un saki: 
“Te ir koks. Koks nav sarkans.”



Vecmāmiņa plūc puķes.

10  3 3

UZDEVUMI

Parādi un pastāsti, 
kas tev patīk šajā grāmatiņā! 

Sāc ar: “Man patīk …”

Parādi grāmatiņā zāli un saki:
“Te ir zāle. Zāle ir zaļa.”

Parādi grāmatiņā 
katru ķirzaku un saki: 

“Te ir ķirzaka. Ķirzaka ir zaļa.”

Parādi grāmatiņā katru krūmu un 
saki: “Te ir krūms. Krūms ir zaļš.”

Parādi grāmatiņā šķiņķi un saki:
“Te ir šķiņķis. Šķiņķis nav zaļš.”

Atrodi grāmatiņā trīs 
puķes un par katru saki: 

“Te ir puķe. Puķe ir sarkana.”



Ir Ziemsvētki 
siltajās zemēs.

Priecīgus 
Ziemsvētkus!

Tālis rotā koku. 
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Nāk ciemiņi. Vectēvs nes dāvanas.

8  5



Māmiņa nes šķiņķi. Linda nes salātus.

 76 



zāle

šķiņķis salāti ķirzaka puķes

es pļauju es plūcu krūms

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


