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Par autori:
Rebeka Lukošus (1995) studējusi glezniecību Latvijas Mākslas akadēmijā. 
Zīmē, izmantojot eļļas pasteļus, zīmējumus papildinot arī ar zīmuļa rakstiem 
un līnijām. Ilustrējusi Jāņa Rokpeļņa dzejoli „Iedomīgā radiniece” dzejas bilžu 
grāmatu sērijā „BIKIBUKS” un  Kārļa Vērdiņa poēmu bērniem „Dilles tante”, 
veidojusi komiksus par suni Urgu TV raidījumu ciklam „Pa straumei„ (sk. https://
www.lsm.lv/autors/rebeka-lukosus/). Strādā arī par vizuālās mākslas skolotāju. 
Rebeka Lukošus iekļaujas jaunās paaudzes ilustratoru „jaunajā vilnī”, kuri 
aizvien biežāk piedāvā pašu radītus stāstus. Arī šajā gadījumā bilžu grāmatas 
pamatā ir mākslinieces ideja, kurai ar redaktores un literārās konsultantes roku 
tekstā pārtapt palīdzējusi Inese Zandere. Izvēlētā tehnika un stilistika – Rebekas 
Lukošus mākslinieciskajam rokrakstam raksturīgās „nepaklausīgās” līnijas un krī-
tiņu neperfektie krāsu laukumi sasaucas ar stāsta sirsnīgi dauzonīgo  noskaņu.

Bilžu grāmatas notikumi norisinās vienas dienas ietvaros, tā ir svarīga diena grā-
matas varoņa dzīvē – viņa 80 gadu dzimšanas diena. Bērniem raksturīgais sap-
nis – kad man paliks 18, kļūšu pilngadīgs, darīšu, ko gribēšu, man vairs nebūs 
jāklausa vecāki, šeit ar labsirdīgu ironiju pārcelts uz veca vīra dzīvi. Viņš visu 
mūžu dzīvojis „tā, kā vajag” – tā, kā par pareizu uzskata citi, bērnībā vecāki, 
vēlāk – sieva, meitas, tagad – mazbērni, ir bijis paklausīgs. Bez liekas didaktikas, 
ar gaišu humora izjūtu autore ļauj vectēvam izrauties no rutīnas un kļūt nepa-
klausīgam, izbaudīt visus „aizliegtos augļus” – doties, kur deguns rāda, atkal 
sēsties pie mašīnas stūres, soļot gar jūru, netaupot veselību un neatpūšoties uz 
soliņiem, našķoties ar neveselīgu ēdienu, nokrāsot melnus savus sirmos matus. 
Tikpat dabiski no šīs brīvības izaug arī ilgošanās pēc tuvajiem cilvēkiem – drau-
giem un ģimenes, bez kuriem nepaklausības prieki zaudē savu valdzinājumu. 
Jubilārs atgriežas mājās, kur, izrādās, neviens negaida viņu ar pārmetumiem un 
pamācībām, bet gan ar prieku un dzimšanas dienas torti.  

Grāmata piemērota pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, sākot no 5 
gadu vecuma. 
Noskaties īsu video par grāmatu šeit!
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UZDEVUMI UN AKTIVITĀTES

Saruna „KĀPĒC VECTĒVS GRIBĒJA BŪT NEPAKLAUSĪGS?”  

Pārrunājiet: kas ir paklausība? Kas ir nepaklausība? Kas ir brīvība? 
Kas ir patstāvība?

Spēle „PAKLAUSĪT VAI NEPAKLAUSĪT?”

Spēles vadītājs izdomā dažādas pavēles un lūgumus, gan jēdzī-
gus, gan nejēdzīgus, piemēram: „Iemāci man braukt ar riteni!” 
„Apēd 20 hamburgerus!” „Iemet peļķē savu mugursomu!” „Ap-
sveic draugu dzimšanas dienā!” „Nozodz veikalā konfektes!” utt. 
Spēles dalībnieki apsēžas, ja ir ar mieru paklausīt, bet paliek stā-
vot, ja negrib paklausīt. Spēles vadītājs jebkurā brīdī drīkst kā-
dam pajautāt: „Kāpēc?” Ja spēlētājs nevar pamatot savu izvēli, 
jādod ķīla. 

Uzdevums „VECTĒVS VEIKALĀ”

Kādā veikalā vectēvs varēja nopirkt kolu un čipsus? Ko var nopirkt 
veikalos? 
 – Saimniecības preču veikalā 
 – Grāmatnīcā
 – Rotaļlietu veikalā
 – Lielveikalā
 – Auto veikalā
 – Pārtikas veikalā
 – Aptiekā
 – Būvmateriālu veikalā
 – Sporta preču veikalā

Uzdevums „KO STĀSTA AUSS, ACS, DEGUNS?”

Ko vectēvs varēja dzirdēt, redzēt, sasmaržot pļavā?
Ko vectēvs varēja dzirdēt, redzēt, sasmaržot mežā?
Ko vectēvs varēja dzirdēt, redzēt, sasmaržot pie jūras?
Ko vectēvs varēja dzirdēt, redzēt, sasmaržot frizētavā?
Ko vectēvs varēja dzirdēt, redzēt, sasmaržot savās mājās pie
svētku galda?

https://liels-un-mazs.myshopify.com/
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Pētniecisks uzdevums „KURŠ NO MUMS BIJA PIRMAIS?” 

Pārrunājiet jēdzienus dēls, meita, bērns, mazbērns, vectēvs, utt. 
vienas ģimenes kontekstā. 

Pasaki pareizo atbildi! Kas ir:
 –  tavas vecmāmiņas mazbērns? 
          (pareizā atbilde: ES)
 –  tava tēva tēvs? 
          (MANS VECTĒVS)
 –  tava vectēva dēls?
          (MANS TĒVS)
 –  tavas vecmāmiņas meita?
          (MANA MAMMA)

Sastādi savu dzimtas koku: bērni, vecāki, vecvecāki. Izveido laika 
skalu vienas ģimenes ietvaros – kurš piedzima ģimenē pirmais, 
kurš otrais, utt. Vēlams izmantot sarunā ģimenes locekļu fotogrā-
fijas, lai uzskatāmi redzamas paaudzes.

Iztēles vingrinājumi „TURPINI STĀSTU” un „IZSTĀSTI STĀSTU OTRĀDI”

„Es sapņoju, ka esmu nepaklausīgs/a kā vectēvs, un es daru tā…” 
Bērns veido savu stāstu – kā viņš pavadītu dienu.
Bērni stāsta stāstu, kā vectēvs pavadītu šo dienu, ja būtu
paklausīgs. 

Radošs uzdevums „Apsveikums vectēvam”

Bērni saņem dažādus uzdevumus, kas jāveic, lai iepriecinātu
vectēvu dzimšanas dienā:
 - Uzrakstīt sava vectēva labo darbu sarakstu
 - Uzrakstīt sava vectēva labo īpašību sarakstu
 - Uzzīmēt vectēvam apsveikuma kartīti
 - Uzzīmēt vectēva dzimšanas dienas torti
 - Sagatavot vectēvam priekšnesumu un nofilmēt to video 
 - Sagatavot vectēvam dāvanā interesanta ceļojuma maršrutu
 - Izdomāt vectēvam pārsteigumu – u.c.

https://liels-un-mazs.myshopify.com/
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Atstāstījuma treniņa spēle „PA VECTĒVA PĒDĀM”

Jāsagatavo attēli, kas atbilst grāmatas notikumiem: 

Bērni  ņem attēlus un stāsta, kā attēls ir saistīts ar notikumiem 
grāmatā. Pēc tam attēli jāsaliek pareizā notikumu secībā.

cepure zābaki veikals kolas pudele

parka soliņš taksometrs pļava mežs

jūra putnu pēdas smiltīs saldējums spogulis

vilciens dejotāji mobilais telefons torte

https://liels-un-mazs.myshopify.com/

