
 

 

Ieteikumi vecākiem attālinātā mācību procesa realizēšanai 

Tēma: “Lieldienas manā ģimenē” 

 

Glabā Lieldienu sauli sirdī, 

Glabā Lieldienu prieku arvien, 

Lai pazūd tumsa, kas dvēseli tirdī, 

Lieldienu saule, lai atspīd arvien! 

 

1. Pārrunājiet ar bērnu par ģimenes tradīcijām un svētku 

svinēšanu. Izlasiet dzejoļus(skatīt pielikumā). Pārdomājiet 

kopā ar bērnu svētku gaidīšanas pasākumus, izplānojiet savu 

nedēļu (neaizmirstiet par mazo dāvaniņu izgatavošanu: 

kartiņu, kastīti olu iesaiņošanai,  Lieldienu kompozīcijas no 

dabas materiāliem, telpu sakopšanu un izrotāšanu, 

gardumiņu pagatavošanu, protams, arī olu krāsošanu). 

2. Pastāstiet bērnam par latviešu Lieldienu tautas tradīcijām 

(informācija pielikumā).  

3. Saskaitiet, cik ģimenes locekļus jūs sveiksiet, cik 

apsveikuma kartiņas būs nepieciešamas. Sagādājiet dažādus 

materiālus: balto/krāsaino papīru, vecos žurnālus, 

iesaiņojuma papīru, lentītes, spalviņas, pērlītes, sūniņas, 

gliemežvākus, zīmēšanas piederumus, līmi, spīdumiņus, 

šķēres utt. Dodiet vaļu bērnu fantāzijai. Atkārtojiet ar bērnu, 

kā pareizi turēt šķēres un rakstāmpiederumus. Neaizmirstiet 

par  drošības pasākumiem darbojoties ar šķērēm. 

4. Palīdziet bērnam pēc parauga parakstīt kartiņu (piemēram: 

APSVEICU   DĀVIDS / OMA APSVEICU MARIJA). 

Pievērsiet uzmanību tam, vai bērns pareizi tur 

rakstāmpiederumu. 



5. Kopā ar  bērnu izveidojiet no plastilīna lieldienu zaķim 

groziņu ar krāsainām oliņām. Saskaitiet, cik katram oliņu 

sanāca, kādā krāsā.  

6.   Pastaigu laikā salasiet dabas materiālus, kurus izmantosiet 

Lieldienu kompozīcijas veidošanai(sūniņas, interesantus 

zariņus, akmentiņus utt.). Akcentējiet bērna uzmanību uz 

priekšmetu salīdzināšanu pēc dažādām pazīmēm (krāsu: 

tumšāka-gaišāka, augstuma: augstāks/zemāks koks, 

platuma: šaurāks/platāks ceļš, tāluma: tuvāk/tālāk). Izlieciet 

salasīto pēc augstuma no paša lielākā/mazākā.  

7. Izvēlēties Internetā (skatīt pielikumā), kādu olu iesaiņošanas 

kastīti pagatavosiet kopā ar bērnu. Sagatavojiet visu 

nepieciešamo. Atkārtojiet ar bērnu ģeometriskās 

figūras(kvadrāts/taisnstūris/trijstūris), papīra locīšanas 

paņēmienus. Ar nelielu palīdzību ļaujiet bērnam pašam 

izlocīt savu dāvanu kastīti. Izrotājiet to.   

8. Padalieties ar bērnu ar jūsu ģimenes olu krāsošanas 

tradīcijām. Iesaistiet procesā arī bērnu. Pajautājiet  bērnam: 

“Pastāsti, kā tika krāsota tava ola?” 

9. Neaizmirstiet par Lieldienu sacensībām: 

  “Kam ola ripos tālāk?” 

 “Kam ola ir visstiprākā? 

10. Neaizmirstiet kopā ar bērnu sakopt māju un izrotāt ar saviem 

darbiņiem. 

Sūtiet savu foto dienasgrāmatu uz vitahlebnikova@inbox.lv vai uz WhatsApp. 

 

Visiem gaišus un priecīgus svētkus! 

 

 

Pielikums: 

mailto:vitahlebnikova@inbox.lv


               Пасха 

Пасха. Празднично кругом. 

Чистотой сверкает дом. 

Вербы на столе и пасха... 

Так светло и так прекрасно! 

Яйца крашеные всюду, 

И кулич стоит на блюде... 

Мама в фартуке из ситца 

Приглашает всех садиться 

И отведать угощение 

В честь Христова воскресения. 

(Автор: Галина Антипина) 

 

Пасхальное яйцо 

Посмотрите, что за чудо 

Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звёзд, кружочков и сердечек. 

Для чего все эти краски, 

Словно в старой доброй сказке? 

Мама всем дала ответы: 

- Пасха – праздник самый светлый! 

А яйцо, известно мне, 



Символ жизни на земле! 

(Автор: Татьяна Лаврова) 

https://deti-online.com/stihi/stihi-pasha/ 

Lieldienu tradīcijas bērniem: https://brivbridis.lv/lieldienu-tradiicijas-un-rotalas/ 

http://epadomi.lv/tradicijas/lieldienas_galds_rotajumi_pantini/20042011-

seno_latviesu_lieldienu_tradicijas 

http://www.sarunas.lv/lv/kultura/tradicijas-un-svinibas/374-latvij-s-lieldienu-trad-

cijas#.XpVWIcgzbIU 

Krāsojamās lapas: http://pesochnizza.ru/prazdnuem/pashalnye-raskraski-dlya-malenkih-

detej 

Kastīte no papīra: https://www.youtube.com/watch?v=EzEKv2O9d8E 

kastītē dāvanai: https://www.youtube.com/watch?v=F8baVL0wKgU 

Lieldienu amatniecības idejas. Trusītis no papīra: 

https://www.youtube.com/watch?v=3cJM0JS1mjM 

https://deti-online.com/stihi/stihi-pasha/
https://brivbridis.lv/lieldienu-tradiicijas-un-rotalas/
http://epadomi.lv/tradicijas/lieldienas_galds_rotajumi_pantini/20042011-seno_latviesu_lieldienu_tradicijas
http://epadomi.lv/tradicijas/lieldienas_galds_rotajumi_pantini/20042011-seno_latviesu_lieldienu_tradicijas
http://www.sarunas.lv/lv/kultura/tradicijas-un-svinibas/374-latvij-s-lieldienu-trad-cijas#.XpVWIcgzbIU
http://www.sarunas.lv/lv/kultura/tradicijas-un-svinibas/374-latvij-s-lieldienu-trad-cijas#.XpVWIcgzbIU
http://pesochnizza.ru/prazdnuem/pashalnye-raskraski-dlya-malenkih-detej
http://pesochnizza.ru/prazdnuem/pashalnye-raskraski-dlya-malenkih-detej
https://www.youtube.com/watch?v=EzEKv2O9d8E
https://www.youtube.com/watch?v=F8baVL0wKgU
https://www.youtube.com/watch?v=3cJM0JS1mjM

