
Pirmdiena 

Vai Tu zini , kas ir Lieldienas un, ko dara Lieldienās? Ja nezini , pajautā 

vecākiem. Kas ir Lieldienu simbols?(ola) Kur rodas ola?Kā tu domā?(video 

youtube-mācību filmiņa Mājputni.). 

Izkusties skanot dziesmai „Cāļus skaita rudenī”-atdarini kustības. 

Izveido olu no pieejamiem materiāliem-klučiem, knaģiem, pogām, 

akmeņiem u.c. 

Līdz Lieldienām iemācies dzejolīti. 

Lai veicas! 

 

Otrdiena 

Vārds-ola, saklausi pirmo skaņu,kāda tā ir? Izdomā kādu vārdu, kurā ir 

skaņa O.Uzmanīgi apskaties burtu O, Pamēģini arī Tu uzrakstīt O. Kuri 

vēlas mēģina uzrakstīt-OLA-un piezīmē krāsainu oliņu.Paldies 

Tā kā tuvojas Lieldienas, vajadzētu pagatavot kādu rotājumu. Uzzīmē 

ovālu(ovāls ir nedaudz saspiests aplis).Pamēģini uzzīmēt vairākus un 

dažāda lieluma ovālus,  izgriez daudz .Izrotā ar tām māju. Cik oliņas tu 

izgriezi? 

 

 



Trešdiena 

Noskaties multfilmu par cālīti(youtube ‘”Stāsts par cālīti’’).Salīdzini, kas 

kopīgs un kas atšķirīgs  cālītim un vārnai?Lai cālis varētu izšķilties 

vajadzīga mīksta ligzda. 

Paņem baltu lapu un zīmuli-zīmē uz lapas nepārtrauktus lokus, kamēr visi 

baltie laukumi ir aizšvīkāti.Nu re sanāca jauka ligzdiņa ! 

Izveido cālīti -  vari no papīra (saburzīt, izgriezt, izplēst) , vates.. 

Ieliec cālīti ligzdiņā. 

Jauki! 

 

 

 

Ceturtdiena 

Noklausies pasaku “”Zelta oliņa”. Kā tu domā , kas notika tālāk šajā 

pasakā? Pastāsti to mammai vai tētim. Vari pastāstīt arī mums. Tad ieraksti 

video un atsūti. 

    Zelta oliņa. 

Dzīvoja vecītis un vecenīte. Viņiem bija raiba vistiņa. Tā izdēja zelta oliņu. 

Vecītis sita, sita oliņu , bet nesasita: vecenīte sita, sita-nesasita. Skrēja 

pelīte un ar astīti nogrūda oliņu. Tā nokrita zemē un saplīsa.  Vecītis un 

vecenīte sāka raudāt. Vistiņa klukstēdama saka: ’’Neraudi, vecenīt, 

neraudi, vecīt, es jums izdēšu citu oliņu-nevis zelta , bet parastu. To jūs 

varēsit gan sasist, gan apēst. 

 

Paskaties kur Tuta meklē olas.   

straume.lmt.lv/lv/meklet?g=tutas lietas      Tuta meklē olas (24.10.2018) 

 



PRIECĪGAS  LIELDIENAS 

 

             

Putniņu balsis ir dzidras kā zvani: 

“Lieldienas klāt, nu pašūpo mani!” 

Oliņas krāsainas groziņā smaida, 

Rātni un priecīgi bērniņus gaida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskaties:  

straume.lmt.lv/lv/meklēt?g=tutas lietas 

   Tuta un Lapsa svin Lieldienas 

 (15.04.2019) 

  



 

  



  



 

 


