
Izveido savu krājkasīti!
1. darba lapa

Mans 

vārds

1. Izmērcē avīžpapīra loksnes 

pagatavotajā miltu un ūdens 

«putriņā»!

Tev būs nepieciešams:
 citrona lielumā piepūsts rotaļu balons,
 1 glāze miltu un 1 glāze ūdens, kas 

samaisīti vienmērīgā putriņā,
 5 avīzes lapas, kas sagrieztas 10 cm garās 

un 2 cm platās strēmelēs,
 glāze,
 krāsains papīrs.

2. Aplīmē balonu ar divām kārtām 

avīžpapīra. Atstāj «sivēna» mugurā 

apmēram 3 cm garu joslu, kur vēlāk 

izveidot krājkasītes atverīti! 

Neaizmirsti aplīmēt arī balona mezglu!
3. Pagatavo nelielus papīra 

konusiņus – «kājas un ausis»! 

Rūpīgi pielīmē tos pie «sivēna» 

ķermeņa!

4. Tagad aplīmē «sivēnu» ar trešo – 

krāsainā papīra slāni, noslēdzot arī 

«kājas un ausis»!

5. Pagriez «sivēnu» – krājkasīti 

gaisā, uzliec uz glāzes un ļauj tam 

trīs dienas kārtīgi izžūt!

6. Pēc trim dienām caur atvērumu mugurā 

pārdur balonu – un tava krājkasīte ir gatava! 

Tā kā šim «sivēnam» ir tikai viena atvere, 

tad, kad nolemsi izmantot sakrāto naudu, tev 

būs atkal jātaisa  jauns «sivēns» – krājkase!

Apdomīgs bankas klients



Nauda «pelna» naudu
2. darba lapa

Mans 

vārds

 Saskaiti monētas! 

 Katrai piecu eiro centu summai apvelc aplīti!

Rolfa nopelnītā nauda procentos:

 Saskaiti, cik apļi (5 eiro centu kaudzītes) tev kopā sanāca!

 Iekrāso tik tukšos aplīšus, cik 1 eiro centa monētas tētis iedos 

Rolfam!
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Tētis apsolīja, ka par katriem sakrātiem 5 eiro centiem 

iedos vēl 1 centu kā procentus.

Rolfs izbēra naudu no krājkasītes un saskaitīja.

 Palīdzi Rolfam aprēķināt, cik naudas viņš saņems    

procentos!



Naudas aizņemšanās
3. darba lapa

Mans 

vārds

Palīdzi Rolfam izdomāt, kā šajā situācijā rīkoties! 

 Ar bultiņu norādi, tavuprāt, pareizos lēmumus!

Rolfs aizņēmās no klases biedra Pētera 50 eiro centus, 

lai nopirktu izejmateriālus dāvanas izgatavošanai 

mammai.

Pēteris pēc pāris dienām prasa naudu atdot, bet Rolfam 

tās nav.

 Kā tu būtu ieteicis Rolfam  rīkoties?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

izstāstīt  mammai 
taisnību

aizņemties no māsas, lai 
atdotu Pēterim parādu

nenopirkt dažas dienas saldumus 
un ietaupīto naudu atdot Pēterim
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pateikt Pēterim, ka naudu
vispār neatdos

atdot Pēterim parādu, bet nenopirkt 
veikalā maizi, ko lūdza mamma

pateikt mammai, ka naudu pazaudēja
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