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LĪGO SVĒTKI



Mīļie skolotāji un vecāki!

Šoreiz “Svētku” sērijas lasāmstāsts ir par to, kā ģimene no “Mātes 
dienas” grāmatiņas svin mūsu tautas iemīļotos Līgo svētkus.  Lūdzu, 
atgādiniet bērniem, ka Jānis ir vecākais brālis un Zane ir jaunākā māsa.

11. lpp. bērnu vārdi tiek lietoti datīvā. Vingriniet šo locījumu ar savas 
ģimenes locekļu vārdiem, piem.: “Vai Reinim/ Andrai ir pīrāgi/ 
garšo rupjmaize/ siers?”

Stāstā ir jauni darbības vārdi. Izmantojiet tos un lietvārdus no 
attēlu lapas jautājumu spēlē, piem.: “Vai es dziedu/ griežu/ cepu 
rupjmaizi?”

Pēc bērna atbildes varat turpināt sarunu ar paskaidrojumu, piem.: 
“Pareizi! Es griežu maizi. Pareizi! Es negriežu pīrāgus.” Tā celsiet 
bērna pašapziņu un nostiprināsiet iepriekš dzirdētos vārdus 
noteiktajā secībā.

Bērni var spēlēt lomu spēles par Līgo svētkiem. Vainagi būs nopīti 
vai pagatavoti, un viņiem patiks iet rotaļās un dziedāt pie īsta vai 
stilizēta ugunskura. 

Palīdziet bērniem 
uztaisīt papīra lellītes, 
ar ko spēlēt lomu spēles 
izveidotajā Līgo skatā! 

Paplašiniet “Man garšo …” nodarbību, sameklējot citas ēdamo lietu 
kartītes no vārdu krājuma kastītes! Iespējams, ka bērni gribēs arī 
zināt, kā teikt “Man negaršo …”.

Jautru līgošanu! 
Līga Gēmute

su
ns

va
in

ag
s

līg
ot

āj
i

si
er

s
m

ai
ze

pī
rā

gi

ug
un

sk
ur

s

ta
ut

as
tē

rp
i

Paraugs 
papīra 
lellēm.



12

SVĒTKI

Līgo svētki

Vieglu lasāmstāstu sērija
latviešu valodas iesācējiem

LĪGA GĒMUTE
ILUSTRĒJUSI JUTA TĪRONA

2019

Līgo svētkus sauc arī par Jāņiem. 
Uzliec vainagu galvā un kopā ar citiem bērniem 

vai ģimeni, sadevušies elkoņos un līgojoties, 
nodziedi kādu Līgo dziesmu par Jāni! Izdejo arī 

kādu Līgo svētku rotaļu vai spēli!

Sagriez attēlu lapu vārdu 
kartītēs! Izņem ēdamās lietas un 
pastāsti, kas tev garšo! Sāc ar: 

“Man garšo …”

Parādi katru uztaisīto lietu un 
pastāsti par to! Sāc ar: “Te ir …”

Uztaisi nelielu Līgo svētku 
skatu, izmantojot plastilīnu, 
papīru, līmi un dažādus 
dabas materiālus! 

Ja nav īstu ozolzaru vai puķu, tad pie 
bieza papīra lentes piekniedē kāda 
krūma zariņus vai uzzīmē puķes. Kad 
savienosi galus kopā, sanāks vainags. 

Nopin vai uztaisi vainagu, ko likt galvā! 



Māmiņa griež sieru 
un maizi.
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Parādi katru vainagu un saki: 
“Te ir vainags.”

Parādi un pastāsti, kāds vainags 
ir Annai! Sāc ar: “Annai ir …”

Parādi un pastāsti, kāds vainags 
ir Zanei! Sāc ar: “Zanei ir …”

Parādi un pastāsti, kāds vainags 
ir Jānim! Sāc ar: “Jānim ir …”

Parādi un pastāsti, kāds vainags ir 
Ērikam! Saki: “Ērikam nav vainaga.”

Vai govij ir puķu vainags?

Vai Jānim ir ozollapu vainags?

Vai Ērikam ir puķu vainags?          

Vai Annai ir lapu vainags?             

Vai Zanei ir lapu vainags?    



Vecmāmiņa cep pīrāgus.
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UZDEVUMI
Pastāsti, kas tev patīk šajā 

grāmatiņā! Sāc ar: “Man patīk …”

Parādi suni katrā grāmatiņas 
atvērumā un saki: “Te ir suns.”

Atbildi ar JĀ vai NĒ✓ ✗

Vai līgotājiem ir tautastērpi?             

Vai līgotāji dzied?                             

Vai tev patīk dziedāt?                     

Vai zēni cep pīrāgus?                                    

Vai vectēvs pin vainagus?

Vai suns krāmē ugunskuru?



Jānis un Ēriks nes meijas.
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Lustīgu līgošanu!



Nāk līgotāji. Zane un Anna pin 
vainagus. 

8  5



Tētis nes dzērienus.  Vectēvs krāmē 
ugunskuru.

 76 



siers

suns vainags līgotāji ugunskurs

maize pīrāgi tautastērpi

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


