
Kā tavā ģimenē tiek sadalīti mājās 

veicamie darbi ?

1. darba lapa

Mans 

vārds

 Pabeidz tabulu!

 Atzīmē tabulā ar      tos mājas darbus, kurus katrs veic tavā 

ģimenē! 
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Kā tu varētu palīdzēt saimniekot?

2. darba lapa

Mans 

vārds

Es protu 

un varu...

 Pārbaudi, vai savus pierakstus veici pie dažādiem darbiem vai – 

pie viena un tā paša!

 Pieraksti pie tā mājās veicamā darba, kuru

* vislabāk proti izdarīt – «PROTU»;

* vislabāk tev patīk darīt – «PATĪK»;

* visbiežāk mājās dari – «DARU»!
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Saimniekot kopā vai atsevišķi?

3. darba lapa

Mans 

vārds

 Aprēķini!

Cik laika kopā ir jāpatērē, lai izdarītu šos darbus, ja tos ģimenē veic 

viens cilvēks, un cik – ja tos sadalītu starp ģimenes locekļiem?

Ja dara viens:

Iepirkšanās     -1 stunda

Vakariņu gatavošana -1 stunda

Dzīvokļa uzkopšana   -1,5 stundas

Dārza celiņa notīrīšana -15 minūtes

Veļas gludināšana    -1 stunda

Trauku mazgāšana    -15 minūtes

Ja dara vienlaicīgi kopā:

Iepērkas tētis -1 stunda

Vakariņas gatavo mamma   -1 stunda

Dzīvokli uzkopj Madara   -1,5 stundas

Dārza celiņu notīra vectēvs -15 minūtes

Veļu gludina vecmāmiņa -1 stunda

Traukus mazgā Rolfs -15 minūtes

KOPĀ jāpatērē: ............stundas un ...............minūtes

*   naudu

*   laiku

+
 Atzīmē ar       , kādu, tavuprāt, labumu ģimene iegūst no kopīgas 

saimniekošanas!

*   kopības sajūtu ģimenē

*   prieku
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KOPĀ jāpatērē: ............stundas un ...............minūtes



Madara gatavojas svētkiem

4. darba lapa

Mans 

vārds

uzzīmēt apsveikuma kartīti

izcept piparkūkas

izgatavot svētku rotājumus

samīļot tuvu cilvēku

uzklāt galdu

 Vai tu to arī proti izdarīt?

    Atzīmē ar        vai         !+ -

+
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Laika plānošana

5. darba lapa

Mans 

vārds

Palīdzi Madarai saplānot laiku tā, lai viņa var izdarīt visus darbus!

 Iezīmē pulkstenī pareizo laiku!

Madara sāka gatavoties svētkiem  plkst. 16:00

Apsveikuma kartītes zīmēšana –  0 minūtes.

* Rotājumus jāsāk izgatavot plkst. .......................

Rotājumu izgatavošana aizņem 1 stundu.

* Piparkūkas jāsāk cept plkst. ....................... 

Piparkūku cepšana – 1 stunda.

* Jāsaskaņo galda klāšana plkst. .................

 Saskaņošana  – 10 minūtes.

* Svētku galds jāsāk klāt plkst. .....................

Galda klāšana –  0 minūtes.

* Ģimene pie svētku galda jāaicina plkst. ..................
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Ienākumu un izdevumu plānošana

6. darba lapa

Mans 

vārds

 Aprēķini, vai Madarai pietiks nauda rotājumu un kartiņas 

izgatavošanai?

Madaras ienākumi:

Brālis iedeva  10 eiro centus

Mamma uzdāvināja  20 eiro centus

Madara neiztērēja saldumos 20 eiro centus

__________

KOPĀ ..................

Madaras izdevumi:

Krāsaina lentīte  15 eiro centi

Papīrs kartiņai    5 eiro centi

Trīs kāsaini zīmuļi 25 eiro centi

__________

KOPĀ ..................

Ienākumi  -  izdevumi  = naudas atlikums maciņā

...............  -  ................. = .....................................
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Secinājums: 

Madarai (pietiks / nepietiks) nauda rotājumu un kartiņas izgatavošanai.



Izrotā eglīti!

7. darba lapa

Mans 

vārds

 Uzzīmē, kādas dāvanas zem eglītes tu vēlētos atstāt saviem 

mīļajiem cilvēkiem?

 Uzraksti, ko tu apņemies nākamgad jaunu iemācīties vai 

izdarīt?

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

                             

                               

 Pastāsti, kāpēc tu to apņēmies  iemācīties vai izdarīt ?
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