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Šī ir vēl viena grāmatiņa lasāmstāstu sērijā “Svētki”. Lasiet to 
kopā ar jūsu bērniem un izbaudiet lasīšanas brīnumu!

Tā kā bērniem patīk krāt, noderīgi būs veidot vārdu krātuvi.  
Sagriežot astoņus attēlus, kas ir atsevišķā lapā, radīsies vārdu 
kartītes, ko krāt.  Skaitot un lasot kartītes, bērns pats ar laiku 
redzēs, kā pieaug viņa zināšanas. Kartītes kalpos ilgāk, ja tās 
ielaminēsiet.

Saliekot kaudzītē, kartītes var lasīt pa vienai — paturot tās, kuras 
zina, un noliekot nezināmās atpakaļ kaudzītes apakšā, turpinot 
lasīšanu, kamēr visas kartītes tiek atpazītas. To var darīt viens 
vai kopā ar citiem.

Izdrukājot un sagriežot divas lapas, kartītes var izmantot pāru 
meklēšanas spēlēm un citām kāršu spēlēm.

Kartītes var sakopot pēc sākumburta — tā sākot alfabēta 
mācīšanu.

12. lpp. ir dzejolītis. Skaitot to ritmiski, ir jāizrunā galotnes, un tā 
bērns netieši ieklausās galotņu saskaņā. Pamēģiniet tāpat skaitīt 
arī cāļus un bērnus! 

Lūdzu, vingriniet “Te ir…” un “Man patīk …” ikdienā! Tā 
nostiprināsiet šo teikumu lietošanu un paplašināsies bērna 
vārdu krājums. 

Līga Gēmute



12

SVĒTKI
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Palūdz skolotājai uzrakstīt uz 
zīmējuma: “Priecīgas Lieldienas!”

Sameklē kastīti vārdu kartītēm!

Lasi dzejolīti par zaķiem ritmiski!

Uz papīra uzzīmē zaķu ģimeni! 
Pastāsti skolotājai, cik zaķu ir kopā.

Sāc ar: “Te ir ...”

1  Viens zaķis,

2  divi zaķi,

3  trīs! 

4  Četri zaķi,

5  pieci zaķi                   bēg!



Vistas dēj olas.
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Cik bērnu ir grāmatiņā?
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Cik pieaugušo ir grāmatiņā?
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Cik cāļu ir grāmatiņā?
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Pasvītro pareizo ciparu!

Parādi visus cāļus un saki: 
“Te ir cālis.”

Pastāsti, kas tev patīk grāmatiņā! 
Sāc ar: “Man patīk ...”
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UZDEVUMI

Vai zaķis slēpj olas tavā mājā?

Vai zaķis slēpj olas tavā skolā?

Vai vistas krāso olas? 

Vai zaķēni ēd olas?

Vai grozos ir šokolādes olas?

Parādi visas šokolādes olas!
Saki: “Te ir šokolādes ola.”

Atbildi ar JĀ vai NĒ

Vai bērni ēd šokolādes olas?

Vai tev garšo šokolādes olas?

✓ ✗



Bērni ēd olas.

4  9

Zaķēni krāso olas.



Zaķis slēpj olas.

8  5

Pieaugušie sit olas.
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Bērni meklē olas.     Bērni ripina olas.
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INFORMĀCIJA VECĀKIEM. Pa raustīto līniju izgrieziet attēlu kartītes. Tās var izmantot dažādām spēlēm. ✃


