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Mīļie skolotāji un vecāki!

Šajā grāmatiņu sērijas “Svētki” izdevumā svinam vārdadienu.   
Tā kā ziemeļu kontinentos skolas gads sākas septembrī, šī viņiem 
būs pirmā grāmatiņa latviešu valodas stundām, bet dienvidu 
kontinentos šī būs jau astotā grāmatiņa.

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

Uzskatu, ka vienlaicīgi jāmāca gan atsevišķi vārdi, gan teikuma 
veidošanas principi. Uzdevumi, kuros jālieto “Man patīk …” un 
“Te ir …”, nostiprinās lietvārdu lietošanu nominatīvā. Protams, 
būs arī uzdevumi, kas vingrinās citus lietvārda locījumus. Jautājumi, 
uz kuriem jāatbild ar “jā” vai “nē”, atkārtosies bieži. Tie pieprasa 
uzmanību un veicina domāšanu, kā arī pieradina bērnus sadzirdēt 
apgūtos vārdus, kad tiem ir cita galotne.

Šajā grāmatiņā tiek pieminēta sarkanā krāsa. Palēnām iemācīsimies 
arī citas krāsas un, tās lietojot, vingrināsim lietvārda un īpašības 
vārda galotņu saskaņu. Ir vieglāk šo saskaņu sadzirdēt un 
iemācīties, ja teikumu sāk ar lietvārdu un tad pieskaņo tam īpašības 
vārdu, piem., “Galds ir sarkans” vai “Kleita ir sarkana”. Lūdzu, 
vingriniet to mājās ar jautājumiem, uz kuriem var atbildēt ar “jā” vai 
“nē”, par lietām, kas redzamas visapkārt, piem., “Vai nazis/ šķīvis/ 
krēsls ir sarkans?” un “Vai karote/ kleita ir sarkana?”! Protams, 
šādi nemanot papildināsiet bērnu vārdu krājumu.

Ja iespējams, izcepiet klasē mazus kliņģerīšus!  

Labu veiksmi! 
Līga Gēmute
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SVĒTKI

Vārdadiena

Vieglu lasāmstāstu sērija
latviešu valodas iesācējiem
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Atzīmē kalendārā savu vārdadienu!

Sarīko lellei un lācītim vārdadienas 
svinības! Ja nav īstu kliņģerīšu, 
iztaisi tos no plastilīna! Izdomā 

dziesmiņu vai rotaļu vārdadienai! 
Piemēram, dejo apkārt lellei un 
dziedi: “Vārdadiena, vārdadiena, 

Lellei šodien vārdadiena…”

Sagriez attēlu lapu vārdu kartītēs! 
Iemācies vārdus un atprasi tos 

draugam! Saglabā kartītes!

Pastāsti, kā tevi sauc!  
Sāc ar: “Mani sauc …”

Uz papīra uzzīmē lielu kliņģeri!
Pārloki papīru uz pusēm, 

lai sanāk kartīte! Palūdz skolotājai 
iekšā uzrakstīt:

“Apsveicu vārdadienā!”



Sviests. Cukurs. Olas.  
Milti. Bļoda. Mīkla. 
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Parādi katru sarkano rozi un saki:
“Roze ir sarkana.”

Parādi katru krūzīti un saki:
“Krūzīte nav sarkana.”

Parādi katru kliņģerīti un saki:
“Kliņģerītis nav sarkans.” 

Lelles vārds ir Evita. Parādi katru 
lelli un saki: “Te ir lelle.”

Lācīša vārds ir Bruno. Parādi katru 
lācīti un saki: “Te ir lācītis.”

Paņem kalendāru un septembra 
mēnesī atzīmē lelles un lācīša 

vārdadienu! Pastāsti, kam ir 
vārdadiena šodien un rīt! Izvēlies, 
kurš no šiem vārdiem varētu būt 

vecmāmiņas vārds! 
Sāc ar: “Vecmāmiņas vārds ir ...”



Ģimene cep kliņģeri.        
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UZDEVUMI
Parādi un pastāsti, 

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

Atbildi ar JĀ vai NĒ✓ ✗

Vai vecmāmiņa cep kliņģeri?

Vai tev garšo kliņģeris?

Aplūko zīmējumu 2. lpp.! 
Pastāsti un parādi, 

kādi produkti ir uz galda.
Sāc ar: “Uz galda ir …”

Vai kliņģeris ir sarkans?

Vai lācītis ir sarkans?

Vai lelle ir sarkana?



Vecmāmiņai ir 
vārdadiena.

Apsveicam  
vārdadienā! 

Ciemiņi nāk istabā.

4  9



Visi ēd kliņģeri.                                  Ciemiņi dod rozes 
vecmāmiņai.

8  5



Visi dzied.Anna dod kliņģeri 
vecmāmiņai.

 76 



kliņģeris

lācītis lelle sarkans sarkana

roze krūze bļoda

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


