
LIELVĀRDES 
PAMATSKOLAS 3.B 
KLASES ATSKATS 
LABAJOS DARBIŅOS 

Darbu veidoja: 
Lielvārdes pamatskolas 3.b klases skolēni, skolēnu vecāki, 
klases audzinātāja Ilze Bērtulsone 



 

 

Neatkarīgi no tā, gaida vai nē no tevis labestību-dari labu. 

Neatkarīgi no tā, pamanīs labo vai nē-dari labu. 

Neatkarīgi no tā, pieņemt tavu labestību vai nē-dari labu. 

Neatkarīgi no tā, kā tev maksās par tavu labestību: 

ar labu vai ar ļaunu-dari labu. 

Dari labu un nevienam nebūs varas pār tavu labestību. 

/Šalva Amonašvilli/ 



ZIEMASSVĒTKU  
LAIKAM  

TUVOJOTIES… 



•  Tuvojoties klusajam, 
baltajam Ziemassvētku 
laikam, nolēmām atcerēties 
un iepriecināt mūsu skolas 
pedagogus un tehniskos 
darbiniekus, kuri ir devušies 
pensijā. 



•  Pašu rokām ceptās piparkūkas, vasarā vāktās un žāvētās 
tējas, tika ar lielu mīlestību sasaiņotas un nogādātas 
katram mūsu skolas bijušajam darbiniekam. 



•  Patiess prieks bija redzēt šo 
veco cilvēku pārsteiguma 
pilnās acis! Pateicības vārdi, 
ko saņēmām no viņiem…
Brīnišķīgi!!! 



•  Šajās dienās mūs visus vienoja viens mērķis-vairot labestību, 
izprast jēdzienu «sirsnība», sniegt priekšstatu par atšķirīgo 

cilvēkos, palīdzēt tiem, kam iet grūtāk, jūtās vientuļāk, mācīt 
darīt labu, attīstot sevī tādas īpašības kā labestība, sirsnība, 

iejūtība, izpalīdzība, kā arī dāvāt citiem prieku, gūstot 
gandarījumu par to! 



•  Tāpēc mēs ticam, ka: 
v pasaulē labā ir vairāk nekā ļaunā; 
v katrs no mums ikdienas spējam paveikt kādu mazu, 

labu darbiņu, bet no šiem mazajiem veidojas lielie 
darbi, kas spēs pasaulē nest labestību un mīlestību; 

v cilvēkus iepriecināt varam kaut ar kādu mazumiņu, 
galvenais, lai tas būtu no visas sirds; 

v labestība ir mūsu sirdīs, mūsu acīs, mūsu rokās, 
labestība ir mūsu sirsnīgajā sveicienā; 



Vārdu labestība rada uzticību, 

Domu labestība rada dziļumu, 

Dāvināšanas labestība rada 
mīlestību. 

/Leo -  Dzi/ 



ZIEMAS KLUSAJĀS 
 

 PĒCPUSDIENĀS  
 

IDEJĀM RAISOTIES… 



•  Lai padarītu pirmsskolas vecuma bērniem mācīšanās procesu 
interesantāku, nolēmām pagatavot jaunas attīstošās spēles un 

rotaļlietas. 



IZGATAVOJĀM… 

•  spēli «Laikapstākļu 
domino», kurā bērniem 
jāizdomā, kāds apģērbs 
katram no gadalaikiem ir 
piemērots. 



IZGATAVOJĀM… 

•  matemātikas spēli ar 
mārītēm, kurā bērni varēs 
apgūt skaitļus no 1 līdz 10. 



IZGATAVOJĀM… 

•  drukātos un rakstītos 
alfabēta burtus no 
smilšpapīra. Lai bērni ar 
pirkstiņiem varētu izjust un 
iemācītos burta formas, 
izskatu, prastu uzrakstīt tos. 



IZGATAVOJĀM… 

•  zilbju saulītes, kā rezultātā, 
bērniem būtu iespēja raitāk 
apgūt lasītprasmi. 



IZGATAVOJĀM… 

•  pirkstiņu lellītes, lai 
rotaļājoties stāstītu pasakas 
un veicinātu iztēli par 
dažādiem atgadījumiem. 



Vairāk dienu, kad mēs esam labi un mīļi 

Dienu, kad esam atsaucīgi,  

Kad spējam palīdzēt it visiem, 

Kad spējam palīdzēt kaut vienam,  

Kad neesam vienaldzīgi, 

Un svešs cilvēks mums šķiet kā savējais, 

Kad cilvēks sauc pēc palīdzības, 

Un tiek sadzirdēts, 

Kad cilvēks nav viens, 

Bet mēs visi esam kopā, 

Kad mēs visi esam kopā, 

Lai palīdzētu! 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 


