Kas ir ziemassvētki?
Vai tu pateikt vari,
Maza, maza eglīte,
Asas asas adatas!
Spoža, spoža svecīte,
Karsta, karsta liesmiņa!
Maza, maza dziesmiņa,
Liela, liela dāvana!
(https://visisvetki.lv)

1. Atzīmē piecus vārdus, kas Tev visvairāk saistās ar Ziemassvētkiem!
sniegs

piparkūkas
rūpes

spēles

dāvanas

dziesmas

ģimene

rotājumi
jautrība

draugi

dzejoļi

sarunas

sveces

prieks

smaids

smarža
pārsteigums

piedzīvojums

ciemiņi

eglīte

konfektes
steiga
gardumi

2. Apskati reklāmas. Uzraksti, ko tās stāsta un uz kādu rīcību mudina? Kam
Tu piekrīti, bet kam nē un kāpēc?
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Gribi, lai citiem skauž?
Prasi Ziemassvētku vecītim visstilīgāko telefonu un stilo visu gadu!
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Bez šī milzu
robota Tavi
Ziemassvētki
nevar
izdoties!
Un, ja nu
Ziemassvētku vecītis
Tev to neatnes,
viņš dabūs trūkties!

TEV JĀDABŪ
ROBOTS!

PĒRC, PĒRC, PĒRC!
Jo vairāk dāvanu,
jo skaistāki svētki!
Jo spožāka
eglīte,
jo skaistāki
svētki!
Nav naudas
bagātīgiem svētkiem?
Neuztraucies − aizņemies!
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es piekrītu

es nepiekrītu

3. Vairāki bērni Ziemassvētku vakarā ir nofotografējuši savu eglīti un
nosūtījuši fotogrāfiju citiem klasesbiedriem. Apskati bērnu uzņemtās
fotogrāfijas! Uzraksti pie katras fotogrāfijas sajūtu (vienā vārdā), ko
šī fotogrāfija rada. Pārrunājiet, kādu priekšstatu fotogrāfija veido par
ziemassvētkiem bērna mājās?
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4. Padomā un atbildi uz jautājumiem!
Kurā mājā no fotogrāfijās redzamajām Tu gribētu svinēt Ziemassvētkus un kāpēc?
Kurā mājā, tavuprāt, bērni Ziemassvētku vakarā ir vispriecīgākie?
Vai grezni dekorēta māja, milzīga egle un daudz dāvanu nozīmē priecīgākus svētkus?
Vai bērniem vajadzēja sūtīt šādas fotogrāfijas?
Ar kādu mērķi bērni, tavuprāt, sūtīja šīs fotogrāfijas?
Kādas sajūtas tās radīja citiem? Salīdziniet atbildes, ko rakstījāt pie fotogrāfijām!

5. Lasi tekstus! Esi pārsteigts? Pastāsti par savām emocijām pēc teksta
izlasīšanas! Vai uz fotogrāfiju tagad Tu skaties citādāk? Kāpēc?
Kāds stāsts varētu būt mājās, kur uzņemta 3., 4. fotogrāfija? Uzraksti to!
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Ernests Ziemassvētku vakarā mājās bija
viens ar mammu, jo tētis strādā Itālijā
un nevarēja atbraukt. Vecākā māsa
bija ciemos pie sava drauga un pat
nepiezvanīja. Mamma bija ļoti bēdīga
visu vakaru. Viņi paēda vakariņas un tad
Ernests pa vienai izsaiņoja tēta atsūtītās
dāvanas. Vienam spēlēties ar tām
negribējās, Ernests paspēlēja datorspēli
un gāja gulēt.

Annai šie bija paši priecīgākie
ziemassvētki, jo mājās bija gan māsa,
gan abi brāļi. Visi dziedāja, brālis spēlēja
ģitāru. Viņi bija sarunājuši, ka šogad
dāvanu nebūs, bet pavasara brīvdienās
viņi kopā dosies ceļojumā uz Dānijas
Lego pilsētiņu. Eglīte bija izveidota no
lampiņām, lai mazais kaķēns Baltiņš
nevarētu to apgāzt.
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6. Uzraksti trīs lietas, ko Tu saprati šajā nodarbībā!

