Nāc, nākdama Liela diena...
Integrēta mācību nodarbība latviešu valodā 7.ca klasei,
09.04.2020.
Integrētie mācību priekšmeti: sociālās zinības, literatūra, matemātika un vizuālā māksla.
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Rīgas 3.speciālā pamatskola
06.04.2020

1

Gaidām Lieldienas
Visjaukākais brīdis – svētku gaidīšana un gatavošanās tiem.
Ko darīsim, gaidot Lieldienas?

Pasvītro darāmos darbus!
cepsim pīrāgus

krāsosim olas

gatavosim apsveikumus
adīsim zeķes
sēņosim

gulēsim

kārsim šupoles

darināsim maskas

greznosim eglīti

kārtosim mājas

mācīsimies tautasdziesmas

skriesim apkārt mājai

K.Konceviča, Rīgas 3.speciālā pamatskola

Šūpošanās
Šūpošanos Lieldienās parasti pavada jautrība un apdziedāšanās, kam arī
piemīt attīroša un atjaunojoša iedarbība. Bet, lai notiktu šī visiem
pazīstamā un patīkamā nodarbe - šūpošanās, jāveic sagatavošanās darbi un
īpašas rituālas darbības.
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Šūpošanās
Šūpoļu kāršanai jau iepriekš
izraudzījās piemērotu vietu.
Parasti tas bija kāds kalns,
lai jau no tālienes tās varētu
ieraudzīt.
Latviešiem pazīstami vairāki
šūpoļu veidi. Viens no
vienkāršākajiem variantiem
ir līgačas – šķūnī pie sijas
piestiprina virvi divās vietās,
bet virves apakšā iestiprina
dēlīti, uz kura sēdēt.
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Šūpošanās
Cits veids – starp diviem tuvu
augošiem kokiem jeb
“āžiem”, kas apakšā sadzīti
zemē, bet augšā savienoti
kopā, pārliek stipru
šķērsbomi. Šim bomim uzver
divus bērza klūgu vainagus.
Katrā vainagā piestiprina
bērza kārti. Kāršu apakšējos
galus savieno dēlītis vai arī
ragavu belzienam līdzīgs
savienojums, kur
šūpojamam sēdēt vai stāvēt.
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Šūpošanās
Vēl cits šūpoļu veids ir, kad pār
šķērsbomi liek divās vietās
virvi, lai bomim vienā pusē
nokarājas līdz zemei virves
gali, bet otrā pusē virves
vidusdaļa. Tad paņem
pagaru dēli, kuram vienu
galu piesien virves
vidusdaļā, bet otru virves
galos. Šūpotāji nostājas dēļa
galos, bet šūpojamie dēļa
vidū. Kad šūpoles pakārtas,
tās svinīgi izpušķo ar
dzīpariem, prievītēm,
jostiņām, plaucētiem
zariņiem, pūpoliem.
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Šūpošanās
Šūpolēm ziedo olu, šūpoļu
kārējus apdāvina ar cimdu
pāriem. Pirms vēl kāds ir
kāpis šūpolēs, puišiem ir
iespēja izzīlēt, kā klāsies
nākamajā gadā. To dara metot
olu pār šūpoļu dziedru. Ja olu
pašam metējam izdodas
noķert, var cerēt uz labu
gadu.
Pirmos parasti izšūpo saimnieku
un saimnieci, tad arī visus
pārējos. Pie kam, jo augstāk
šūpo, jo labāka raža.
Savukārt, lai lini augtu gari
un līdzeni, šūpoles
nedrīkstēja apturēt, tām
vajadzēja apstāties pašām.
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Lieldienu ticējumi un paražas


Kas Lieldienu olas ēd bez sāls, tas visu vasaru melos.



Vajag Lieldieās daudz šūpoties, tad visu gadu nenāks miegs.



Bērniem jāēd daudz olu, lai augtu veseli kā olas.



Lieldienās ar olām ir jāmainās, citādi vistas nedēs un cāļi neaugs.



Lieldienās vajag katram šūpoties, jo vairāk, jo labāk. Kad šūpojas, tad
vasarā odi nelien acīs un lopi labi barojas.



Kurš pirmās Lieldienas rītā pirmais iziet laukā, tam tai gadā laba laime.



Lieldienās sitas ar olām – kam ola stiprāka, tas ilgāk dzīvos.
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Manas Lieldienas
Liela diena, liela diena,
Kad tā diena paliek liela?
Nu es zinu, nu es zinu:
Tad, kad šūpoles kar zarā,
Tad, kad pūpolus nes mājās,
Tad, kad olas krāso raibu raibās,
Tad, kad pati diena paliek liela,
Lielāka par nakti,
Lielāka par ziemu,
Lielāka – par mani! /V.Rūmnieks/

Diena

Mani darbi

Pūpolu svētdiena

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Zaļā ceturtdiena
Lielā piektdiena
Klusā sestdiena
Lielā diena
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Mājas darbs Lieldienu brīvdienām
 Lieldienu rītā nopērt ar pūpolu zariem mājiniekus!
 Kārtīgi izšūpoties!
 Apēst daudz raibu olu!
 Vinnēt olu sišanā vismaz divas reizes!

 Spēlēt olu ripināšanas rotaļu ar mājiniekiem!
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