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DZIMŠANAS
DIENA



Mīļie skolotāji un vecāki!

Šajā “Svētku” sērijas grāmatiņā apskatām, kā Juris svin dzimšanas 
dienu. Tā kā dienvidu kontinentos skolas gads sākas februārī, šī 
viņiem būs pirmā grāmatiņa latviešu valodas stundām, bet skolām 
ziemeļu kontinentos šī būs jau sestā grāmata, kas seko septembrī 
iesāktajam kursam.        

Pirms stāstiņa lasīšanas vajadzētu iepazīt astoņus vārdus, kas 
atrodami atsevišķajā attēlu lapā.

Uzskatu, ka vienlaicīgi jāmāca gan atsevišķi vārdi, gan teikuma 
veidi. Uzdevumi, kuros jālieto “Man patīk …” un “Te ir …”, 
atkārtojas visās grāmatiņās. Tie nostiprina lietvārdu lietošanu 
nominatīvā. Protams, vēlāk būs uzdevumi, kuros jālieto arī citi 
locījumi.

Arī jautājumi, uz kuriem jāatbild ar “jā” vai “nē”, atkārtosies bieži.  
Tie pieprasa uzmanību un veicina domāšanu, kā arī pieradina 
bērnus sadzirdēt jaunos vārdus ar citu galotni.

Šajā grāmatiņā mācāmies skaitīt līdz desmit. Lūdzu, skaitiet arī 
mājās! Bērniem patīk skaitīt. Skaitiet soļus un kāpnes! Skaitiet 
pogas, karotes, ābolus un zirņus!  Lieciet tos kaudzītēs pa divi, trīs 
utt.!  Salīdziniet kaudzītes! Cilājot lietas, skaitot tās un salīdzinot 
kaudzītes, iemācīsieties citus jaunus vārdus.

Pievērsiet uzmanību Jura vārda galotnes maiņai, kad viņu uzrunā 
(vokatīvs)! Izspēlējiet šo maiņu, izmantojot skolēnu vārdus!  Piem., 
sakiet: “Kārli, nāc te!”, tad Kārlis saka: “Imant, nāc te!”, tad Imants 
saka: “Mārtiņ, nāc te!” utt.

Labu veiksmi! 
Līga Gēmute 
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SVĒTKI

Dzimšanas 
diena

Vieglu lasāmstāstu sērija
latviešu valodas iesācējiem
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Sagriez gabaliņos kāda atvēruma 
kopiju! Iedod tos draugam, lai 

viņš saliek attēlu!

Iemācies šo skaitāmpantu:
“Viens, divi, trīs! Nu tu esi brīvs!”

Izmanto to, izvēloties spēles vadītāju!
Ja zini vēl kādu skaitāmpantiņu, 

iemāci to citiem bērniem!

Uzzīmē dažādas rotaļlietas 
un pastāsti par tām!  

Sāc ar: “Te ir …”

Uzzīmē, ko tu gribētu darīt savā 
dzimšanas dienā! Palūdz skolotājai 

uzrakstīt uz zīmējuma: Daudz 
laimes dzimšanas dienā!

Izdejo rotaļu “Lācītis ir bēdīgs” kā pāru deju! 
Dziedot pirmo pantiņu, viens no jums ir bēdīgais lācītis, 

bet otrs staigā viņam apkārt. Dziedot otro pantiņu, 
jādejo, sadodoties elkoņos.



Torte.  Gardumi. 
Dāvanas. Viesības.
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Sameklē grāmatiņā visus 
zirdziņus un saki: “Te ir zirdziņš.”

Parādi katru dāvanu grāmatiņā 
un saki: “Te ir dāvana.”

Iemācies skaitīt!

1
viens

6
seši

2
divi

7
septiņi

3
trīs

8
astoņi

4
četri

9
deviņi

5
pieci

10
desmit

Pasvītro pareizo ciparu!
Cik zēnu ir viesībās?
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Cik meiteņu ir viesībās?
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Cik svecīšu ir tortē?
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10



Jurim ir dzimšanas diena.

10  3 3

UZDEVUMI
Parādi un pastāsti, 

kas tev patīk šajā grāmatiņā! 
Sāc ar: “Man patīk …”

Atbildi ar JĀ vai NĒ✓ ✗

Vai te ir viesības?    

Vai bērni spēlē spēles?

Vai zēns sit plaukstas?     

Vai lentes ir bizēs?          

Vai meitene pūš sveces?                  

Vai Jurim ir pieci gadi?                     

Vai tev ir pieci gadi? 



Bērni spēlē spēles.    

4  9

Daudz laimes 
dzimšanas dienā, Juri!



Zēns sit plaukstas. 

8  5

Juris pūš sveces. 
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Bērni iet rotaļās.     Mīļo lācīt, 
         kas tev 
               kaiš?

Nāc ar mani 
dancot!

Lācītis ir 
bēdīgs.

Kas 
viņam 
kaiš?



rotaļlietas

dāvana torte svece meitene

bize lente zēns

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


