
Anotācija 

          Scenārijs izstrādāts tā, lai jebkurš radošs cilvēks varētu to 
izmantot un novadīt Tēva dienas pasākumu, kuru Latvijā atzīmē 
katru gadu septembra otrajā svētdienā. 

          Šo pasākumu varētu novadīt jebkurā mācību iestādē. 

          Darba mērķis:     Godināt tēvus. 

          Darba uzdevumi:  

• Izstrādāt projekta darbu „Mans tētis”, uzzinot pēc 
iespējas vairāk par tēta bērnību, skolas gadiem, 
hobijiem, profesiju u.c., veicot intervijas, izpēti. 

• Izstrādāt Tēva dienas scenāriju. 

         Scenārijs tātad pielietojams Tēva dienas atzīmēšanai un 
ģimenes godināšanai, iepriekš gan ieguldot lielu darbu 
pasākuma sagatavošanā. 

        Rezultātā bērni varētu būt uzzinājuši vairāk par savu tēti, 
kas saliedētu ģimeni. Šie svētki varētu izvērsties par skaistiem 
un sirsnīgiem ģimenes svētkiem. Bērni parādītu cieņu un 
mīlestību saviem vecākiem. 

  



 

Tēva dienas scenārijs 

Sagatavošanās: 

• 1.septembrī pasniegt tētim ielūgumu (to sagatavojām 
maijā) uz pasākumu (tētis ielūgts kopā ar mammu). Mīļi 
būtu uzaicināt arī vectētiņu ar vecmāmiņu. Norunājām, 
ka tēti brīdināsim jau 1.augustā. 

• Sagatavot zīmējumu izstādi par tētiem, uzrakstīt 
novēlējumus tētiem. 

• Dienu pirms pasākuma noformēt telpu. 
• Izcept vai pasūtīt lielu torti. 
• Sagatavot viktorīnu, konkursu, spēles. 
• Izvēlēties mūziku pasākumam. 
• Sagatavot svētku mielastu. 
• Sagatavot dāvaniņas konkursu, spēļu dalībniekiem, 

apbalvojumus tētiem. 
• Sagatavot Tēva dienas dāvanas. 
• Uzņemt filmu par tēti, kurš vēlas. 
• Sagatavot talantu koncertu (dejas, dziesmas...). 
• Var arī parādīt teātra izrādi, kura tika iestudēta Teātra 

dienai. 
• Jau februārī esam izstrādājuši projekta darbu „Mans 

tētis.” 



 

Scenārijs: 

1.   Skan mūzika.  
2.   Svētku uzruna. 
3.   Koncerts. 
4.    Svētku mielasts. 
5.   Individuālās prezentācijas „Mans tētis”. 
6.   Klases prezentācija. 
7.   Viktorīna, spēles, konkursi. Apbalvošana. 
8.   Teātra izrāde. 
9.   Filmu demonstrēšana. 
10. Tētu sveikšana. 
11. Vārds tētiem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervijas jautājumi: 

1. Kurš b/d bija tavs labākais draugs? 
2. Kā sauca b/d audzinātājas? 
3. Kas b/d patika visvairāk? 
4. Kas b/d nepatika? 
5. Kurš skolā bija tavs labākais draugs un kāpēc? 
6. Kā sauca tavas klases audzinātājas? 
7. Ko par viņām atceries? 
8. Kas skolā nepatika? 
9. Kas skolā patika visvairāk? 
10. Kas palīdzēja izvēlēties profesiju? 
11. Kur un kā iepazinies ar mammu? 
12. Kurš ir tavs mīļākais gadalaiks? 
13. Kura ir tava mīļākā krāsa? 
14. Kurš ir tavs mīļākais dziedātājs, dziesma, aktieris, 

filma? 
15. Tavs mīļākais sporta veids un sportists? 
16. Tavs mīļākais dzīvnieks? 
17. Mīļākā grāmata un rakstnieks? 
18. Kurš ir mīļākais ēdiens? 
19. Ko tu pats proti pagatavot? 



20. Kurās valstīs tu esi bijis? 
21. Uz kurieni tu vēl gribētu aizbraukt un ko redzēt? 
22. Tava mīļākā mašīnas marka? 
23. Ko tev ļoti patīk darīt? 
24. Kāds ir tavs lielākais sapnis? 
25. Par ko tu vari pateikt saviem vecākiem paldies? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Projekta darbā katrs skolēns veica pētījumu un 
vāca materiālus par savu tēti: 
   

1. Tētis fotogrāfijās. 
2. Tēta dzimtas koks. 
3. Tēta bērnība un skolas gadi. 
4. Tēta profesija. 
5. Aizraušanās, hobiji. 
6. Intervija ar tēti. 
7. Ko es esmu iemācījies no sava tēta. 
8. Mana tēta diplomi un atzinības raksti. 


