
Nāc, nākdama Liela diena... 

Integrēta mācību nodarbība latviešu valodā 7.ca klasei, 
06.04.2020. 

 
Integrētie mācību priekšmeti: sociālās zinības, literatūra, matemātika un vizuālā māksla. 

 

Kristīne Konceviča, 

Rīgas 3.speciālā pamatskola 
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Lieldienu simboli un tradīcijas 

Pavasara saulgrieži. Tumsa un gaisma ir līdzsvarā. 
Atnākot Lielai dienai, ļaudis gavilē,  meitas dzied klusos vakaros,  

apdziedot dabas atmodu, puķes un ļaužu attieksmes. 

 

Lieldienu piederumi – olas un plācenis –  

simbolizē SAULI. Atdzimšanu. Jaunu  

dzīvību. Latviešu dainas runā par zelta,  

sudraba un baltām olām. Šīs krāsas simolizē enerģijas: zelta –Dieva enerģiju,  

sudraba – Māras, bet balta – Laimes enerģiju. 

 

Nozīmīgākie Lieldienu priekšdarbi ir ēdienu gatavošana, olu krāsošana  un  

šupoļu kāršana.  
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Lieldienu simboli un tradīcijas 

Olu krāsošana. 

Olas jau kopš seniem laikiem 
simbolizēja auglību un jaunas 
dzīvības rašanos. Tādēļ tās arī tika 
izmantotas seno ēģiptiešu, persiešu 
un romiešu pavasara svētkos. 

Sākotnēji, pirms daudziem gadsimtiem, 
olas krāsoja sarkanas, ar šo spilgto 
krāsu simbolizējot Lieldienu prieku. 

Lai nu kā, bet Lieldienu olas ir saistītas 
ar seniem pavasara kultiem, un tās 
lieto, lai veicinātu veselību cilvēkiem 
un lopiem, pasargātu no dažādām 
nelaimēm. Par to liecina arī latviešu 
tautas ticējumi, kā, piemēram, „kad 
Lieldienu olām labi čaumala atlec, 
būs labi lini” vai „kam ola stiprāka, 
tas dzīvos ilgu mūžu.” 
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Lieldienu simboli un tradīcijas 

Lieldienu jaukākā izprieca ir 
šūpošanās, kas simbolizē dzīvības 
rita iekustināšanu. 

Gaisma un tumsa ir nonākusi līdzsvarā, 
savā ziņā tas ir apstāšanās brīdis, kas 
jāpārvar, tāpēc šūpošanās palīdz 
dabai pārkāpt šo vienādības brīdi un 
iekustināt dzīvības spēku. Jo augstāk 
šūposies, jo ražīgāks būs jaunais 
ritums.  

 

Kas to Lieldienu iešūpoja, 

Tam auga liniņi, kaņepītes. 

Ai, odiņi, masalīši, neēdiet šovasar: 

Jau es gan šūpojos, visas trīs Lieldieniņas. 
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Lieldienu simboli un tradīcijas 

Pēršana ar pūpoliem. 

Pirmie, kas modušies Lieldienas rītā, iet 
modināt gulētājus, kuri tiek šaustīti 
ar pūpolu zariem, jo tas veicina 
veselību  un modrību. Šaustītāji tiek 
apdāvināti ar olām un plāceņiem. 
Pamodušies ļaudis steidzās mazgāt 
seju tekošā ūdenī, jo šajā dienā 
ūdenim piemīt īpašs spēks. 

 

Es nopēru bāleliņu 

Ar baltiem pūpoliem, 

Lai aug mans bāleliņš 

Kā apaļš pūpoliņš. 
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Lieldienu simboli un tradīcijas 

Putnu dzīšana. 

Viena no Lieldienu rīta izdarībām ir 
putnu dzīšana – priecīgi gājieni lielā 
pulkā ar dziesmām un mūziku. Ar 
aizdenamiem putniem esot domātas 
raganas, skauģi un nelaimes, kā arī 
paša cilvēka sliktie ieradumi. 

 

Nākat, putni dzinēji,  

pa krūminu krūmiņiem; 

Aizdzeniet sīkus putnus  

pa zariņu zariņiem. 
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Jautājumi 

1. Vai Lieldienu olas aug pļavās? 
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Jautājumi 

2. Vai Lieldienu olas dej zaķis? 
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Jautājumi 

3. No kurienes tad rodas olas? 
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Jautājumi 

4. Cik attēlā ir olu? 
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Jautājumi 

5. Cik attēlā ir olu? 
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Jautājumi 

6. Cik attēlā ir olu? 
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Jautājumi 

7. Vai skaitlis atbilst skaitam? 
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Jautājumi 

8. Vai skaitlis atbilst skaitam? Cik pietrūkst? 
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Jautājumi 

10. Vai skaitlis atbilst skaitam? Cik pietrūkst? 
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Jautājumi 

9. Vai skaitlis atbilst skaitam? 
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PALDIES! 



Mājas darbs 

Uzdevumi: 
 
1. Uz albūma lapas uzzīmē vienu lielu olu un vienu mazu olu. Izgriez šīs 

abas olas un atstāj tās uz nākamo nodarbību.   
 
2.    Nākamajai nodarbībai sagatavo, lūdzu, arī  
- PVA līmi,  
- guašanas krāsu dzeltenā krāsā,  
- otu, 
- papīra salvetes ,  
- šķēres, 
- krāsaino papīru dzeltenā krāsā, 
- krāsaino papīru oranžā krāsā. 
- baltu lapu,  
- melnu flomāsteri. 
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