Salatētim gara bārda,
Vairāk neteikšu ne vārda.
Un par šito pantiņu Dod man, lūdzu, mantiņu!

1. Vienu minūti, neatraujot roku no lapas, raksti vārdus, kas Tev saistās ar
Ziemassvētkiem! Vārdi var atkārtoties! Salīdzini uzrakstīto ar klasesbiedriem.
Kuri vārdi minēti visbiežāk?

2. Apskati ziņu virsrakstus, tekstu un reklāmas! Kāds ir to vēstījums,
mudinājums? Kā var raksturot Ziemassvētkus, ja ņem vērā šos vēstījumus?

Lielveikalos sācies “Ziemassvētku
iepirkšanās drudzis”

(2016)

Ziemassvētkos ir pieņemts pasniegt dāvanas!

28% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem
Ziemassvētku dāvanu iegādi parasti sāk aptuveni mēnesi pirms
Ziemassvētkiem. To atklāj pētījumu kompānijas Kantar TNS novembra
beigās − decembra sākumā veiktais pētījums.
(2017)

Ziemassvētku mega izpārdošana!
Ķer, grāb un liec maisā!
Ziemassvētku cenu atkusnis! Nevar nepirkt!
Izrādi savu mīlestību ar dārgu dāvanu!
Jo mīlestība ir tā vērta!

3. Aptaujā klasesbiedrus par dotajiem apgalvojumiem un ieraksti tā
klasesbiedra vārdu, kurš atbild “jā” par konkrēto apgalvojumu!
Katru apgalvojumu lūdz apstiprināt vai noliegt citam klasesbiedram.
Darbs pabeigts, kad esi pārrunājis dotos apgalvojumus, savā lapā
ierakstot 9 klasesbiedru vārdus.Pēc spēles pārrunājiet uzzināto!
Kas jūs pārsteidza visvairāk?
Visbiežāk Ziemassvētku dāvanas taisa
pats (dāvana var būt
arī labs darbs)

Uzskata, ka dāvanas pienākas, jo viņš
ir bērns/jaunietis, bet pats vecākus vai
vecvecākus nesveic

Atzīst, ka dāvanas
cena ir svarīga un
lielāku prieku jūt par dārgu dāvanu

Neskaita dzejoli
vai nedzied dziesmu,
dāvanu saņem
vienkārši tāpat

Uzskata, ka svarīgāk par dāvanu ir
interesanti un draudzīgi pavadīts
Ziemassvētku vakars

Labprāt dāvanās
tērēto naudu
ziedotu labdarībai

Uzskata, ka dāvanas cena parāda rūpes
un mīlestību

Uzskata, ka par saņemtajām dāvanām
var stāstīt un palielīties draugiem,
paziņām

Uzskata, ka Ziemassvētki bez dāvanām
un bagātīgi klāta galda neko labu
par ģimeni neliecina

4. Vairāki jaunieši Ziemassvētku vakarā ir nofotografējuši eglīti mājās un
nosūtījuši fotogrāfiju citiem klasesbiedriem. Apskati fotogrāfijas! Uzraksti
pie katras sajūtu (vienā vārdā), ko šī fotogrāfija rada un kādu priekšstatu
veido par ziemassvētkiem jaunieša mājās!
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5. Padomā un atbildi uz jautājumiem!
Vai ir vajadzīgs sūtīt šādas fotogrāfijas?
Ar kādu mērķi, tavuprāt, šādas fotogrāfijas tiek sūtītas?
Kādas sajūtas šīs fotogrāfijas rada citiem? Salīdziniet atbildes, ko rakstījāt pie
fotogrāfijām!
Vai fotogrāfijas atspoguļo reālos notikumus un sajūtas?

6. Lasi tekstus! Esi pārsteigts? Vai uz fotogrāfiju tagad Tu skaties citādāk?
Kāpēc?
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Justs Ziemassvētku vakarā mājās bija
viens ar mammu, jo tētis jau trešo
gadu strādā Itālijā. Viņš gan solīja
atbraukt, tāpēc mamma ļoti centās un
skaisti izgreznoja māju, bet steidzama
darba dēļ plāni mainījās. Mamma bija
ļoti bēdīga visu vakaru un raudāja.
Netika klāts pat īpašs svētku galds. Viņi
klusējot paēda vakariņas virtuvē. Justs
gribēja iziet ārā ar draugiem, bet visi
bija aizņemti. Vakarā Justs izsaiņoja
dāvanas, uzrakstīja tētim īsziņu
PALDIES, jo saņēma dāvanā jaunu
telefonu un skandu, un gāja gulēt.

Unai šie bija paši jaukākie ziemassvētki,
jo mājās bija visa ģimene. No mācībām
Vācijā bija atgriezies arī brālis. Visi
smējās, minēja mīklas, spēlēja spēles,
stāstīja dažādus atgadījumus un
dziedāja. Vakariņām sekoja gājiens uz
mežu, lai pacienātu meža zvērus un
izdekorētu tiem eglīti ar burkāniem un
āboliem. Pašu mājās cirsta eglīte netika
nesta, lai saudzētu dabu un arī mazajam
kaķēnam Baltiņam nebūtu japierāda, ka
egles apgāšana ir tīrais nieks. Priecīgus
Ziemassvētkus!

7. Pastāsti arī Tu kādu gadījumu, kad noticēji fotogrāfijai un tad uzzināji,
ka īstenībā notikums bija citādāks? Kāda ir melīga, mānīga fotogrāfija
un kāpēc citi tādas sūta, publicē? Kā uzzināt patiesību un kā analizēt
fotogrāfijas ar kurām citi dalās?

8. Pabeidz teikumus!
Ziemassvētki ir
Reklāmu un tirgotāju mērķis ir
Fotogrāfijās bieži
Ir jādomā kritiski, lai
Patiesībā

