
                                                                                                        Daugavpils pilsētas 
                                                                                                                                 5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Mācību materiāli attālinātām mācībām. 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, 

paredzēti bilingvāli mācību materiāli. 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar pirmsskolas izglītības mācību programmu, paredzēti 

mācību materiāli latviešu valodā. 

 

Izstrādāti, pamatojoties uz: Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm 

attālinātu mācību īstenošanai vadlīnijam, https://www.skola2030.lv Pirmsskolēna 

mācīšanās attālināti mājās ieteikumiem. 

Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. 

 Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt 

un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās:  

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be 

 Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās: Solvitas Lazdiņas ieteikumi: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-

attalinatu-macisanos-majas 

 

 

Mēnesis: Decembris. 

Nedēļa: 4.nedēļa. 

Mēneša temats: "Svinam kopā". 

Nedēļas temats: ''Uz Rūķu darbnīcu''. 

 

Ziņa bērnam: Svētkus var svinēt kopā. 

 

Sasniedzamais rezultāts:  Aktīvi piedalās svētku plānošanā un svinēšanā. 

Mācību jomu pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

o Praktiskā darbībā iepazīst un nosauc no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotu priekšmetu 

īpašības.  

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

o Piedalās gadskārtu svētku svinēšanā.  

 

https://www.skola2030.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
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 Matemātikas mācību joma 

o Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus.  

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

o Atšķir raksturīgākās emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes).  

 

 Valodu mācību joma 

o Vārdiski vai ar darbību vēršas pie citiem, lai izteiktu savu vajadzību.  

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

o Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā: tver, padod, ripina, velk, stumj, met.  

 

Tehnoloģiju mācību joma 

 Rada telpisku konstrukciju, kombinē dažādus materiālus un to sastiprināšanas paņēmienus.  

 

 

 

Caurviju prasmes: 

 Digitālās prasmes 

o Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu.  

 

 Jaunrade un uzņēmējspēja  

o Mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību.  

 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

o Mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto.  

 

 Pašvadīta mācīšanās 

o Mācās paveikt uzticēto pienākumu.  

 

 Pilsoniskā līdzdalība  

o Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot.  

 

 Sadarbība 

o Mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību. 
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Papildu informācija: 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai:  

Uzklausa citus, iesaistās sarunā. 

Dzied tautasdziesmas, piedalās rotaļās, dejās, gatavojas gadskārtu svētkiem un piedalās to 

svinēšanā. 

Pārvieto priekšmetus dažādos veidos pēc paša un/vai skolotāja izvirzītiem nosacījumiem: tver, 

padod, ripina, velk, stumj, met, sper. 

Apkārtnē, attēlos, filmās un citur vēro dažādus cilvēkus un viņu emocijas. Ar mīmiku un žestiem 

atdarina novērotās emocijas. 

Darbojas ar priekšmetiem, kuri izgatavoti no plastmasas, papīra, akmens, koka (kārto, savieno, 

izliek dažādas formas). 

Veic darbības ar dažādiem priekšmetiem telpā attiecībā pret sevi vai objektu – novieto virs, zem, 

aiz, pie, blakus. 

Eksperimentē ar materiālu sakārtošanu un sastiprināšanu, darbojoties ar dažādu veidu (vienlaikus 

ne vairāk kā diviem) materiāliem. 

Vecāku darbība: 

Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju. 

Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, svētkus. 

Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā, izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai: 

tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper. 

Ikdienas situācijās nosauc savas emocijas un paskaidro, kāpēc tā jūtas. Jautā bērnam par viņa 

izjūtām: Kā tu juties? 

Piedāvā darboties ar dažādiem priekšmetiem, kuri izgatavoti no plastmasas, papīra, akmens, 

koka. 

Piedāvā dažādas rotaļas, piemēram, meklēt, kur atrodas kāds priekšmets. 

Piedāvā dažādus materiālus, rosina izzināt to īpašības un savienojamības iespējas. Rosina veidot 

bērna izvēlēta objekta, piemēram, pils, konstrukciju. 

 

Rīta rosme, Lasīšanai, Eksperimenti, Idejas radošai darbībai, Darba lapas 

(matemātika, ABC) 
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Rīta rosme katru dienu. 

Dzejolīši rīta rosmei. 

Visi kopā nākam 

Visi kopā nākam, (soļojam) 

Jauki dienu sākam! (plaukšķinām) 

Mīļi visiem uzsmaidām, (pieliekam rādītājpirkstus pie vaigiem) 

Labu rītu pasakām! (paklanāmies cits citam) 

Labu rītu saulītei 

Labu rītu saulītei! (pastiepjam rokas uz augšu) 

Labu rītu zemītei! (pieliekam plaukstas pie grīdas) 

Labu rītu actiņām! (pieskaramies acīm) 

Labu rītu austiņām! (pieskaramies ausīm) 

Labu rītu rociņām! (izstiepjam un pagrozām rokas) 

Labu rītu kājiņām! (padipinām ar kājiņām) 

(Sasveicināties var ar dažādām ķermeņa daļām vai arī ar klātesošajiem) 

 

http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289459/visi-kopa-nakam
http://www.novelejumi.lv/b/sasveicinasanas-pantini-ar-kustibam/params/post/289456/labu-ritu-saulitei
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Pirmdiena. 

Ziemassvētki latviešu tradīcijās. Trīs dienu scenārijs. 

Klāt ir Ziemas saulgrieži – mūsu senčiem vieni no svarīgākajiem 

gadskārtu svētkiem. Ir gada īsākā diena un gada tumšākais laiks. 

 
     

 
FOTO: Shutterstock.com 

 

Klāt ir Ziemas saulgrieži – mūsu senčiem vieni no svarīgākajiem gadskārtu svētkiem. Ir 

gada īsākā diena un gada tumšākais laiks. Simboliski šis ir ļoti nozīmīgs brīdis, jo tiek 

veikti rituāli, lai atbrīvotos no visa sliktā un negatīvā, un atbrīvotu ceļu  labajam, jaunajam 

un gaišajam. Laikā no 21. līdz 23. decembrim, kā arī divas nedēļas pirms un pēc Ziemas 

saulgriežiem latvieši gavēja, lai attīrītu miesu un prātu, gatavoja tradicionālos rotājumus – 

puzurus un salmu saulītes. 
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21. decembris – Bluķa vakars 

Ziemassvētkos jeb ziemas saulgriežos, kas sākas 21. decembrī, iestājas ziemas vidus. Tas ilgst 

līdz Teņiem un ir ziemas tumšākais laiks. Arī daudzām citām Eiropas tautām šis ir laiks, kad 

iezīmēja ziemas vidu, jo saimnieciskā ziņā ziema sākas Mārtiņos un ilgst līdz Meteņiem, kas 

vēsta par pavasara sākšanos.  

Pirmajā ziemas saulgriežu vakarā bija bluķa vilkšanas vakars, kas bija ārkārtīgi svarīgs rituāls, 

atvadoties no visa vecā iepriekšējā gadā un sagaidot jauno gadu. Bluķi velk pa apli pa māju, 

lauku un kaimiņu mājām, kur tas savāc visu slikto, negatīvo, strīdus, kašķus, un tad sadedzina. 

Degot ar spožu liesmu, sliktais sadeg, un vietā nāk gaišais un labais. Bluķa vilcējiem seko 

trokšņojošu ļaužu pūlis, tādējādi aizbaidot ļaunos garus. Ja bluķis stāv istabā, tad meita izies pie 

vīra, tāpēc daudzām tautām bluķis stāv istabā jau mēnesi pirms Ziemassvētkiem. No ozolkoka 

darināts bluķis ir arī ir auglības iemiesojums. 

  

Šajā vakarā var gatavot arī rituālo ēdienu koču. Vislabāk, ja to gatavo uz dzīvas uguns un no 

pašu gādātiem produktiem. Kočai jābūt irdenai. 

Sastāvdaļas: 

300 g grūbu, 

liels sīpols, 

200 g žāvēta speķa, 

2l ūdens, 

sāls 

Gatavošana: 

Grūbas uzber uz sausas pannas un apgrauzdē brūnas. Sīpolu notīra un sasmalcina, speķi smalki 

sagriež un apcep kopā ar sīpolu. Katliņā kārtās liek grūbas un saceptos sīpolus ar speķi. Ūdeni 

uzvāra, pieber sāli un karstu pārlej grūbām. 1-1,5 stundas sautē cepeškrāsni. Gatava biezputra ir 

sausa un irdena. Grūbu biezputru var sautēt arī bez speķa un sīpoliem. Tad biezputru pasniedz ar 

vidū izveidotu bedrīti, kurā ieliets izkausēts sviests.  

 

  

22. decembris – zīlēšanas rituāli un rotaļas 

Astronomiskās ziemas sākums un Ziemassvētki. Tiek atnesta no meža un rotāta egle. Latviešiem 

egle ir simbolisks koks, kas nozīmē sākumu un beigas. Ziemassvētkos tas ir gada sākums un 

beigas, bet tāpat to izmanto arī bērēs un kāzās. Izrotā egli ar pašu darinātiem puzuriem un salmu 

rotājumiem.  
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Liela nozīme Ziemas saulgriežos ir kailumam, tāpēc tiek iets pirtī un pēc tam skriets ar basām 

kājām pa sniegu. Arī tas ir attīrīšanās rituāls un tuvošanās citai pasaulei.  

Šajā vakarā var iet arī rotaļās. Rotaļās galvenie tēli ir Saule, Mēness, Kaza, Vilks. Vilks 

simbolizē vīrišķo, bet Kaza – sievišķo pasaules sākumu. Rotaļas, ko spēlē Ziemas saulgriežos, 

simbolizē auglības rituāls, vecā aiziešanu un jaunā atnākšanu.  

Ļoti svarīgs latviešu Ziemassvētku rituāls ir zīlēšana. Zīlēšana piesaista veiksmi un pareģo 

nākamo gadu. Pirmie Ziemassvētki ir īpaši svarīgi, jo tieši tad nosaka, cik labs būs nākamais 

saimnieciskais gads. 

Piemēram, tradicionāls zīlēšanas veids ir šāds - saliek zem bļodiņām priekšmetus, kas simbolizē 

kādu notikumu (maize vai atslēgas - pārticība, gredzens - laulības, lupatiņa - plānāks un 

trūcīgāks gads), tad ar savu roku, izvēloties bļodiņu, izvēlas savu likteni. Zīlēšana bija vēl viens 

veids cīņai ar ļaunajiem gariem un veiksmes piesaistīšanai. Sevišķi ar zīlēšanu noņēmās 

neprecētās meitas, kas vēlējās uzzināt, kurš būs viņu izredzētais. 

 

 

23. decembris – masku gājieni  

Tiek vilktas maskas, un ļaudis iet maskoties pie kaimiņiem. Pārtapšana citā tēlā, uzvelkot masku, 

ļauj “izdauzīties” un palaist ārā to, kas ir sakrājies pa gadu. Pēc tam masku var noņemt un atkal 

dzīvot mierīgu un kārtīgu dzīvi. Senos laikos iešana maskotos tērpos pie kaimiņiem bija veids, 

kā jaunieši viens otru varēja noskatīt. 

Populārākie masku gājiena personāži ir Dzērve, Lācis, Vilks, Kaza Aita, Zirgs, Sietiņš, Rudzu 

kūlītis, Siena kaudze, Slota, Žīds, Čigāniete. Tipisks Ziemas saulgriežu tēls ir Lācis, kas 

simbolizē visu, kas ir saistīts ar auglību, Vilks un Kaza ataino pretstatus - gaismu un tumsu, 

vīrišķo un sievišķo, un Čigāniete, kas latviešu tradīcijās tiek uzskatīta par piederīgu citai 

pasaulei, ienes jaunu dzīvību un radošumu. Dzērve masku gājienā simbolizē gudrību, apdomību 

un prātu.  

  

Raksta tapšanā izmantota informācija no LR1 raidījuma "Laika ratu riti" 
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Ziemassvētku pantiņi lieliem un maziem, ko skaitīt pie eglītes.      

 
 
 

Putniņi pārlidoja, 

Vakars nolaidās. 

Visos ciema logos 

Sveces iedegās. 

Tie bija Ziemassvētki, 

Kas tur ieradās 

Un ar savu gaismu 

Namos apmetās.  

(Broņislava Martuževa)  

 

*** 
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Sidraba lietiņš 

Klusi kokli spēlē vēji,  

mostas mežs un atkal dus, 

Dieviņ, tu pār zemi sēji 

Ziemasvvētku brīnumus.  

 

Spoža, spoža zvaigžņu dzija, 

rokas, kuras visu prot, -  

pašu Laimu ieraudzīju, 

gaismas cimdus uzadot.  

 

Un es zinu, ka tā bija,  

un es atkal saku tā:  

- Sidrabiņa lietiņš lija 

Ziemassvētku vakarā  

(Vitauts Ļūdēns) 

  

*** 

Ziemassvētku rūķītis 

Sidraba mēnestiņš 

Veļas pa gaisu. 

Sētā nāk rūķīt's 

ar dāvanu maisu.  

 

Atnāca, nolika 

Priekšnamā klusi 

Un aizgāja tālāk  

Uz kaimiņa pusi.  

 

Ne manīja sētnieks,  

Ne ierējās suns, -  

Bet, kur tas bija bijis,  

Gaiši iededzās guns.   (Vilis Plūdonis) 
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Svecīte 

Ja man būtu viena svecīte,  

Es nelūgtu Sala vecīti, 

Lai apēd viņš vienu svecīti.  

Bet, ja viņš par šo pantiņu 

Man gribētu dot vienu mantiņu,  

Es palūgtu Sala vecīti, 

Lai atnes vēl vienu svecīti.  

Un, ja viņam arī nebūtu bail, 

Tad eglē, kur plastmasas spuldzītes gail,  

Mēs abi ar Sala vecīti 

Katrs aizdegtu vienu svecīti.  

(Inese Zandere)  

 

*** 

Lai svēts un kluss ir 

Ziemassvētku vakars… 

Un mierīgs, labs, lai mājās  

ienāk Jaunais gads! 

 

***  

Ieliec egles zarā sveci 

Lai par mīlestību deg! 

Un kā klusa ziedēšana 

Gaisma tavu sirdi sedz. 

(M. Sviķe) 

 

*** 

Jau kuro gadu iedegsies sveces,  

Izkūpēs skuju smarža. 

Un brīdis ap mums taps 

Patiesāks, baltāks, tīrāks.  

(J. More) 
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 *** 

Liec, Laimiņa, ko likdama,  

Vecā gada vakarā,  

Neliec zeltu, ne sudrabu, 

Noliec labu veselību.  

 

*** 

Sidrabiņa lietiņš lija 

Vecā gada vakarā - 

Visi sīki žagariņi 

Sidrabiņa pielijuši. 

Cik lāsītes sidrabā 

Tik gadā balstu dienu!  

 

 

Eksperimenti. 

Зимнее море. 
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Вам понадобятся: 

• 2 пластиковых стаканчика, 

• холодильник, 

• маркер, 

• ложка, 

• соль 

• вода. 

Заполните стаканы водой наполовину. В один добавьте столовую ложку соли и 

размешайте, отметьте его галочкой. Уберите стаканы в морозильную камеру на три часа. 

Полностью замёрзнет только пресная вода, где нет соли. Вот почему солёные моря и 

океаны зимой не замерзают! 

 

Таяние ледников. 

 

Вам понадобятся: 

• кубики льда, 

• тарелка, 

• стакан, 

• вода. 
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Поставьте стакан на тарелку в тёплое место. Насыпьте в стакан лёд и заполните 

полностью водой. Спустя время лёд растает, но вода через края не польётся. Талая вода 

займёт столько же места в стакане, сколько занимают кубики льда. 

 

Сквозь лёд. 

 
 

Вам понадобятся: 

• кубик льда, 

• тонкая нить, 

• стакан, 

• две ложки. 

Оба конца нитки привяжите к ложкам. Переверните стакан и в центр положите лёд. 

Поставьте стакан в холодильник. Поперёк кубика льда положите нитку — так, чтобы 

ложки одинаково свисали с обеих сторон. Через несколько часов нитка пройдёт сквозь 

кубик, но он при этом останется целым. 

Всё дело в том, что под тяжестью нитки лёд тает, а потом, когда нитка спускается ниже, 

он вновь застывает. 
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Otrdiena. 

 

Lasīšanai:  

Сказка на ночь про гнома 
Автор: Ирис Ревю 

Жил-был гном. Он был маленького роста, умный и важный. Звали его Гром Громыч. Гром 

Громыч всегда ходил в синей курточке, красных штанах, синей шляпе и отличных 

кожаных сапогах. У Гром Громыча была очень важная работа – он охранял богатства, 

находящиеся под землей. 

Там было серебро, золото и другие драгоценности. Всё хранилось в подземных пещерах. 

Гром Громыч нужды ни в чем не знал, жил припеваючи. 

Но вот однажды ему стало скучно. Он нашёл в лесу небольшой чурбачок и сделал из него 

барабан. Ах, как громко звучал барабан! Скука Гром Громыча быстро прошла. 

Однажды гном проснулся очень рано. Его верный барабан лежал рядом и молчал. 

Нежную песню пел соловей, тихонько стрекотали кузнечики. Где-то вдалеке квакала 

лягушка. 

— Как много звуков! – подумал гном. Ему вдруг захотелось, чтобы и барабан звучал не 

один. 

— Хорошо, если был бы целый оркестр, а я бы в нем играл на барабане. Но в лесу нет 

настоящих музыкантов и музыкальных инструментов. 

Гром Громыч подумал-подумал… и пошел к детям. Он быстро нашел детей, которые 

умеют играть на дудочке, балалайке, кларнете и других музыкальных инструментах. В 

детском оркестре Гром Громыч стал играть на барабанах. 

Он так и остался с детьми. И пусть земные богатства сейчас никто не охраняет, всё равно 

они надежно спрятаны, зато Гром Громыч помолодел на целых сто лет. Помолодел 

потому, что стал музыкантом, а ещё и потому, что глядя на детей, стал кушать овощи и 

фрукты, заниматься физкультурой. Он вовремя ложился спать. 

Перед сном Гром Громыч заходил в дома к своим маленьким музыкантам и рассказывал 

им сказки на ночь. О чём? Да обо всём на свете. А потом просил крепко-накрепко закрыть 

глаза и сладко спать. 

Я думаю, что и тебя, дружок, он попросил бы крепко-накрепко закрыть глаза и засыпать 

поскорее. И он точно сказал бы тебе: «Спокойной ночи!»           
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«Laidiet ārā! Laidiet ārā!» Kāds sauca un sita pa mājiņas durvīm. Bet šī balss baltajam 

Sārtacītim likās tā kā pazīstama. 

«Vai tu tas esi, Krunkuli?» trusēns jautāja, slēpdamies aveņu krūmos. 

«Jā, tas es esmu!» atbildēja balss aiz mājiņas durvīm, «es - Krunkulis, vecais pārslu rūķis!» 

Tad Sārtacītis kļuva jau drošāks. Viņš pielīda pie durvīm un pārmetoši teica: «Kāpēc tu tik 

nejauki dauzies? Tā nemaz neiederas Ziemassvētku vakarā!» 

«Kā lai es nedauzos!» aiz durvīm vaimanāja Krunkulis, «es esmu iekrampēts pats savā mājā un 

netieku ārā. Citi pārslu rūķi dedzina izcirtumā eglīti. Tikai es viens esmu ieslodzīts un netieku 

ārā.» 

Un Krunkulis atkal sāka tā bungot pa durvīm, ka sniegi bira no gobas zariem un krita uz mājeles 

jumta. 

Tad Sārtacītis attaisīja ārējo durvju krampīti un atvēra Krunkuļa durvis. Vecais rūķis izlīda ārā 

tīri nosvīdis no lielās bungošanas. Vispirms viņš ilgi un pamatīgi slaucīja pieri kabatas lakatā, 

ieelpoja svaigo Ziemassvētku nakts gaisu un pēc tam teica: 

«Mani te no ārpuses iekrampēja nejaukais sesks. Viņš jau vienmēr esot lielījies, ka man reiz 

pamatīgi atriebšoties.» 

«Par ko tad?»  trusēns jautāja, ziņkārīgi ūsiņas pastiepis. Nu vecais Krunkulis arī visu izstāstīja. 

Reiz viņš esot seskam krietni sadevis par to, ko tas nodarījis raibajai vistai. 

Tad Krunkulis pasmaidīja: «Labi, Sārtacīt, ka tu mani izlaidi ārā!» rūķis teica, «nu es tev 

atlīdzināšu!» Krunkulis ņēma Sārtacīti pie rokas un veda uz izcirtumu, kur liels pulks pārslu rūķu 

dedzināja Ziemassvētku eglīti. 

       Cik tas bija brīnišķīgi! Sārtacītis vēl nekad nebija redzējis tik krāšņi izrotātu svētku eglīti. 

No zara uz zariņu stiepās viegli sarmas tīkliņi, vizuļoja dimanta lāstekas, zari un pazares bija 

pilnas neskaitāmām svecītēm. Bet pašā eglītes galā mirgoja Ziemassvētku zvaigzne. Tā bija 

nolaidusies no debesīm un uzspraudusies zaļajā galotnē, dalīdama zelta starus uz visām pusēm.  

No negaidītā pārsteiguma baltais trusītis bija tīri apstulbis. Viņš grozīja sārtās acis, kustināja 

strupo astīti, un abas ausis viņam bija uzslējušās gluži stāvus. 

Ak, tie tik bija Ziemassvētki! Tādus baltais trusēns vēl nekad nebija piedzīvojis. Viņš grauza 

rūķu cepumus, ēda biezpiena maizītes un dzēra dzidru ābolu sulu. Viņš dancoja, viņš gāja rotaļās 

un meta gaisā kūleņus, lai labajiem rūķiem būtu par ko pasmieties. Visvairāk smējās vecais 

Krunkulis. Un katru reizi, kad viņš smejas, tad viņa vaigos sametās mīlīgas piena krunciņas.  

Tā Ziemassvētku vakars pagāja vienos priekos. Tikai, kad izkūpēja pēdējā svecīte, tad priekiem 

bija jābeidzas, un rūķi pamazām izklīda. Ari Ziemassvētku zvaigzne pacēlās augšup un ielīda 

mākoņos. Izcirtumā palika tikai Krunkulis un baltais trusēns. Tad vecais pārslu rūķis piebāza 

Sārtacītim maisu ar mīkstām rožmaizītēm, brūnām piparkūkām, un spožām Ziemassvētku 

konfektēm, un šīs rūķu konfektes bija vēl skaistākas par tām, kuras runcis salicis savas tirgotavas 

logā. 

«Nākošgad gaidīšu tevi atkal!» Krunkulis atvadoties trusītim teica. 

Tas bija ļoti liels dāvanu maiss, kuru Sārtacītis aizstiepa sev līdzi uz trušu alu. Nu arī trušu tēvs 

omulīgi grauza piparkūkas, raibā trušu māte ēda mīkstās rožmaizītes un mazie trusēni izdalīja 

savā starpā spožās konfektes. 

Tagad bieži vien Sārtacītis tup, salicis baltās priekšķepas, domā par pārslu rūķu eglīti, par 

brīnišķīgo Ziemassvētku zvaigzni un gaida atkal nākošos Ziemassvētkus. 
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Trešdiena. 

 
Idejas laikapavadīšanai:    
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Ceturtdiena. 
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Piektdiena. 
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