
Ko nedrīkst darīt pirms 

Ziemassvētkiem? 
Egona Šmita stāsts 

Andras Otto ilustrācijas 

 

Pirms Ziemassvētkiem nedrīkst strīdēties 

ar māsu vai brālēnu! 

Pirms Ziemassvētkiem nedrīkst nomest 

slapjus zābakus un cimdus uz 

priekšnama grīdas! 

Pirms Ziemassvētkiem nedrīkst izēst visu 

piparkūku 

kārbu, 

sevišķi, ja ir 

paredzēts 

piparkūkas 

likt uz svētku 

galda! 

Bet 

galvenais – 
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pirms 

Ziemassvētkiem 

nedrīkst slepus 

klausīties, vai 

tētis un māmiņa 

pārrunā svētku 

dāvanas! Pirms 

Ziemassvētkiem 

nedrīkst 

rakņāties 

plauktos, 

atvilktnēs un 

citās vietās, kur 

kaut kas varētu 

būt paslēpts! 

Pirms Ziemassvētkiem svētku papīrā 

iesaiņotas un skapī noliktas paciņas 

nedrīkst kratīt, lai uzzinātu, kas tajās 

iekšā! Vislabākā dāvana taču nav tā, par 



kuŗu zini jau divas nedēļas, bet gan tā, 

kas ir PĀRSTEIGUMS! 
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A2:37 Ko nedrīkst darīt pirms Ziemassvētkiem? Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Ko nedrīkst darīt pirms Ziemas-

svētkiem? 

Autors: Egons Šmits 

Ilustrators: Andra Otto 

 

Līmenis 
LIX: 37 

Valodas līmenis:  A2 

Piemērotais vecums:  2.-5. klase 

 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

brālēns  male cousin 

pārsteigums surprise 

piparkūka  Latvian Christmas spice cookie 

strīdēties to argue 

 

Paplašinātais vārdu krājums 

iesaiņot to wrap 

izēst  to eat all of something  

kārba  canister 

kratīt paciņas to shake packages 

rakņāties to search around for  

paredzēt to anticipate  

priekšnams entryway 

slepus klausīties   to secretly listen 

svētku galds holiday table 

 

Pārrunu jautājumi 
Stāstā ir norādījumu/aizliegumu (“directions/

prohibitions”) saraksts. Parunājiet tos! 

 Cik ir norādījumu, kas aizliedz pirms Ziemas-

svētkiem kaut ko darīt? 

 Kuri norādījumi ir saistīti tieši ar dāvanām? 

 Vai Tu esi kādreiz minējis, ko Tev dāvinās 

svētkos?  Vai uzminēji pareizi?  Kā tu juties, 

kad biji uzminējis?  Un kā juties, kad nebiji 

uzminējis? 

 Ko Tev ģimenē aizrāda/aizliedz?  Vai pirms 

Ziemassvētkiem ir arī kādi citi aizliegumi? 

Kādi tie ir? 

 

 

 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni izveido decembŗa kalendāru un pierak-

sta, ko bērni darīs decembŗa mēnesī. Kalendārā 

skolēni ieraksta skolas eglītes datumu, Ziemas-

svētku vakaru un dienu, ģimenes viesības, ame-

rikāņu skolas svinības, koncertus un citus noti-

kumus. 

2. Skolēni papildina sarakstu ar citu valstu vai tau-

tu svētkiem, piem., Sv. Niklāva dienu, ziemas 

saulgriežiem u.c. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Teikumi - 2. uzdevums 

2. Ko drīkst darīt pirms Ziemassvētkiem?: - 3. uz-

devums 

 

Rakstu darbi  
1. Ko nedrīkst darīt pirms Ziemassvētkiem? - 1. 

uzdevums 

2. Tautasdziesmas par Ziemassvētkiem - 4. uzde-

vums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Vai Jūsu ģimenē ir kādas interesantas Ziemas-

svētku tradīcijas?  Skolēni sagatavo par tām īsu 

runu/rakstu darbu un pastāsta/nolasa to klasē. 

2. Strādājot pāros, skolēni izdomā un pieraksta 

divu bērnu sarunu par to, ko nedrīkst darīt 

pirms Ziemassvētkiem, sagatavojas un norunā 

vai nolasa šo dialogu klasē. 

 

Rotaļas 
1. LSM Bērnistabas Ziemassvētku rotaļas ar Ilgu 

Reiznieci videoformātā 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Ko nedrīkst darīt pirms 

Ziemassvētkiem? 
 

Ja Tu pārrakstītu šo stāstu, kā Tu pabeigtu frāzi ,,Pirms 

Ziemassvētkiem nedrīkst….”?  Uzraksti četrus 

dažādus aizliegumus, kas sākas ar ,,Pirms 

Ziemassvētkiem nedrīkst…”! Pabeidz ar teikumu, 

kāpēc citiem bērniem būtu labi Tavus norādījumus ievērot! 

 

1. Pirms Ziemassvētkiem nedrīkst ______________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Teikumi 
 

Izveido teikumus no dotajiem vārdiem! Teikumā jābūt 

vismaz pieciem vārdiem. Vārdi drīkst  būt dažādos 

locījumos. 

 

 

 

 

 

1. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

6. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

7. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

8. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

9. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

zābaks cimdi  piparkūkas galds        klausīties 

dāvana plaukts nolikts pārsteigums 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Ko drīkst darīt pirms 

Ziemassvētkiem? 
 

Izdomā četras lietas, ko drīkst darīt pirms 

Ziemassvētkiem un tās apraksti pilnos teikumos! 

Katrā teikumā jābūt  vismaz pieciem vārdiem.  

 

 

 

1. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________ 

 

 

4. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
Ilustrē kādu teikumu! 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Tautasdziesmas par Ziemassvētkiem 
 

Atrod grāmatās vai internetā kādu sev vēl nezināmu 

tautasdziesmu par Ziemassvētkiem! Uzraksti šo 

tautasdziesmu un to ilustrē! Iemācies to no galvas, lai 

noskaitītu Ziemassvētku vecītim! 

 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 



LSM Bērnistabas Ziemassvētku rotaļas– Rotaļa 

Prasme: runāšana 
(K) 

LSM Bērnistabas Ziemassvētku rotaļas ar Ilgu Reiznieci 

videoformātā 

Es ar savu avitiņu: 

https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1543-kur-es-savu-avitinu 

Caunas slēpšana: 

https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1542-caunas-slepsana 

Atrod gredzenu: 

https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1541-atrodi-gredzenu 

Kas kait’ manim nenēsāt? 

https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1540-kas-kait-manim-nenesat 

Cepu vilkam kukulīti: 

https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1537-cepu-vilkam-kukuliti 

Suņi zaķim pēdas dzina: 

https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1539-suni-zakim-pedas-dzina 

Peles ceļojums: 

https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1538-peles-celojums 

https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1543-kur-es-savu-avitinu
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1542-caunas-slepsana
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1541-atrodi-gredzenu
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1540-kas-kait-manim-nenesat
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1537-cepu-vilkam-kukuliti
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1539-suni-zakim-pedas-dzina
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/1538-peles-celojums
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