Lieldienas

– brīdis, kad mostas daba. Pēc
Lieldienām diena kļūst garāka par nakti.
Mēs zinām, ka Lieldienu svinēšanas datums mainās ik
gadu. Bet vai visi zinām, ka tās ir Kristīgās baznīcas
svinētās Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās svētki?
Taču tie, kas meklē mūsu latviskās saknes, balstoties
uz latviešu folkloru, svin Lielo dienu jeb Pavasara
saulgriežus. Saulgrieži sakrīt ar gadalaika maiņu – un
tie vienmēr ir laikā no 20.03. – 22.03.
Tāpat kā daudzas lietas mūsu dzīvē, arī Lieldienu tradīcijas un to svinēšanas datumi nav
nosakāmi viennozīmīgi. Šeit nav pareizās vai nepareizās atbildes. Drīzāk varam runāt par
integrāciju, kurā dažādas tradīcijas ir savijušās tik cieši, ka tās atdalīt vairs nav iespējams.
Katrs izvēlas to, kas viņam tuvāks – latvisko, kristīgo, vai vienkārši svinēt tā, kā sirds aicina –
lai būtu prieks un gaišas emocijas. Jebkurā gadījumā - sākas pavasaris, un tas jau ir iemesls
priekam!
Arī mēs pirmsskolas iestādē Lieldienu tradīciju izvēlē veidojam
„raibu karuseli”, kurā ir kaut kas no latviskā, kaut kas no kristīgā,
arī no ārzemēm ienākušās tradīcijas (Lieldienu zaķis). Lieldienās
mēs šūpojamies, krāsojam olas, lai pēc tam tās ripinātu un beigās
apēstu, dziedam dziesmas, ejam rotaļās, skandējam tautas
dziesmas, tiekamies ar Lieldienu Zaķi. Cenšamies padziļināti
izzināt latviskās tradīcijas un dzīvesziņu. Liels darbs tiek paveikts
pirms Lieldienām – apgūstot dziesmas un rotaļas, ko svētkos izmantot. Viss ir vērsts uz to, lai
bērni gūtu pozitīvas emocijas un vienlaikus tiktu veicināta viņu izziņas interese. Tāpat esam
elastīgi Lieldienu svinēšanas datuma izvēlē. Ir grupas, kas vēlas svinēt Saulgriežu laikā. Citas
grupas svin pēc kristīgajām Lieldienām, kad bērni ir nosvinējuši svētkus mājās, viņiem jau ir
pieredze un atmiņas, ar kurām dalīties. Taču grupās, kur Lieldienu svinēšana notiek Klusajā
nedēļā, grupu skolotājas vispirms izzina vecāku viedokli, lai svētku pasākums pirmsskolas
izglītības iestādē nebūtu pretrunā ar ģimenes reliģisko pārliecību.
Pozitīvi un sadarbību veicinoši ir tas, ka dažas grupas uz Lieldienu svinēšanu aicina arī
vecākus. Protams, ļoti svarīga ir sadarbība grupas personāla starpā – šajos pasākumos
skolotājām neiztikt bez skolotāja palīga atbalsta. Pasākumus koordinē mūzikas skolotājas un
izglītības metodiķe. Tā visi kopā mēs radām interesantus, izzinošus un audzinošus pasākumus
bērniem.
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