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CC0 licence



Mācību stundas mērķis (integrēts ar skaitļošanu)
• Veicināt lasīt un rakstītprasmi; 

• veicināt lasītā teksta izpratni; 

• atkārtot mēnešu nosaukumus; 

• noskaidrot mēnešu nosaukumus senlatviešu valodā (senlatviešu
valodas vārdu skaidrojums)

• Klase: 2



Aktivitātes

• Skolēni atkārto mēnešu nosaukumus - janvāris, februāris utt., 
• Vai kāds zina, kurā mēnesī ir sniega garoza?  (skolēni to nezina un izsaka 

minējumus). Tiek atklāta stundas tēma - mēnešu nosaukumi senlatviešu 
valodā un to izpēte.

• Raiņa dzejoli 12 mēneši piestiprina pie tāfeles, skolēni vispirms izlasa to 
klusi, pēc tam lasa kopā skaļi. 

• Katram bērnam tiek dots dzejoļa pantiņš; dzejoļa pantiņu ilustrācijas ir 
piestiprinātas pie tāfeles un dažādās vietās klasē; katra no šīm ilustrācijām 
atspoguļo vienu mēnesi. 

• Skolēna uzdevums ir izlasīt doto dzejoli, uzmanīgi izpētīt attēlus (saprast 
attēlu - pamanīt, kas attēlots attēlā, nianses) un atrast attēlu, kas ilustrē 
doto dzejoli, un nostāties blakus tam. 



• Tie, kas stāv blakus vienam un tam pašam attēlam, vienojas par konkrētā 
mēneša nosaukumu un nofotografējas. 

• Nākamais uzdevums - izveidot rindu, kas atspoguļo gada secību - sākot ar 
janvāri un beidzot ar decembri. 

• Secīgi katrs izlasa savu pantu, parāda attēlu un kopīgi pārliecinās, vai atrasts 
pareizais attēls. Nosauc mēnesi un to, kā to sauca senlatviešu valodā. Norādi 
arī tos vārdus vai attēlus attēlā, kuru nozīme nav zināma. Skolotājs uz tāfeles 
uzraksta - janvāris - Jaungada mēnesis, februāris - Meteņu mēnesis utt. Un 
atsevišķi atzīmē vārdus, kuriem būs jāatrod skaidrojums. 

• Visi kopā dodas uz datorklasi, lai izmantotu interneta vārdnīcu tezaurs.lv un 
citus digitālos resursus, atrastu nezināmo vārdu skaidrojumus un to 
ilustrācijas. 

• Kopīgā dokumentā izveidojiet arī skaidrojošo vārdnīcu - skaidrojamais vārds, 
skaidrojums, ilustrācija. 





Nākamajos slīdos redzamās ilustrācijas ir 
no 1927. gadā izdotās Jāņa Raiņa 
grāmatas "Divpadsmit mēneši", ko 
ilustrējis Z. Āre.



Jaungada mēnesi —
saņemt skriesim,



Meteņu mēnesī —
ķekatās iesim,



Sērsnu mēnesi —
pavasari gaidīsim,



Sulu mēnesi —
lēļojot ganos dzīsim,



Lapu mēnesis -
Izlaidīsim lopus ganībās



Ziedu mēnesī —
Jāņiem vaiņagus pīsim,



Siena mēnesī –
sieniņu grābsim,



Labības mēnesī –
pļaujas vezumos kāpsim,



Rudens mēnesī –
pēc riekstiem lodāsim,



Veļu mēnesi —
veļus godāsim,



Salnas mēnesi —
mežā pēc malkas steigsim



Ziemas mēnesī —
ziemas saulgriežus sveiksim,



Skaidrojošā vārdnīca



Meteņi (Svētku otrdiena) 
Senie latviešu ziemas svētki; februāra 12. diena, kuras 
vakarā, saskaņā ar senajiem ticējumiem, dieviete Laima 
met dāvanas (nosaukums Meteņi nozīmē "mest"); 
gavēņa priekšvakarā. 

Latviešu tautas tradīcijās Meteņi iezīmēja pavasara un 
jaunā saimnieciskā gada sākumu. Šajā laikā cilvēki 
pārdomāja padarīto un izvirzīja jaunus mērķus 
nākamajam gadam. Iespējams, ar šo plānošanu saistīts 
arī nosaukums "Meteņi" - vārds "meti" nozīmē 
rotāšanās vietu, robežu, laika apvērsēju. Tā viņi it kā 
"izmet" tās vecās lietas un veic darbības un rituālus, lai 
nākamajā gadā būtu laba raža un varētu paveikt visu 
iecerēto.

Meteņus sauc arī par Vastlāvjiem, Lastvāģiem, 
Miesmeti, Miezmežu diena un citiem nosaukumiem.



Sniega
garoza

Sniega segas garoza, kas parasti
veidojas, kad slapja sniega virsma
sasalst.



Koku sulu
ievākšana

Noteiktā laikā 
pavasarī bērzā 
vai kļavā 
izurbiet nelielu 
caurumu un 
iztukšojiet koka 
sulas.. 



‘Lēļot’

• Kaut ko darīt lēni.

• "Lēļojot ganos dzīsim" - lopi
lēnām tiks palaisti ganībās (lopi
visu dienu pavada ārā, pļavās, un
gans tos pieskata). Mūsdienās ap
ganībām ir elektriskais žogs, gans
vairs nav vajadzīgs.



Mēs veidosim
vainagus

Ziedu vainagu izgatavošana


