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Izlasi un atbildi uz jautājumiem! 

Rainis 

Grāmata. 

 

Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata, ar viņu 

labākās spēles un mīļākā saruna. Nu te tā uz galda uzlikta, bet 

ne nieka tā nesaka. Varbūt tai kauns. Pie auss to pielikšu. Nu, 

grāmatiņ, stāsti, kas jauns! Nekā es nedzirdu.  

Ar mani gan tik mānījās. – „Nē, grāmatā visu dienu 

jāmācās! Tad varēsi pavadīt sarunās!” 

Nu nē, tad labāk ar sunīti skrienu, nekā grāmatā skatos visu 

dienu. 

 

Jautājumi. 

1. Kāpēc meitene grāmatiņu liek pie auss? 

2. Kāpēc grāmata viņai nekā nevar pateikt? 

3. Kas jāprot, lai varētu sarunāties ar grāmatu? 

4. Paņem A4 lapu! 

5. Lapas vidū (augšā) uzraksti savas mīļākās grāmatas 

nosaukumu! 

6. Uzraksti 5 teikumus par savu mīļāko grāmatu un uzzīmē to! 

 

 

Paldies par darbu!   

  



Izlasi un atbildi uz jautājumiem! 

Pēc Jāņa Kalniņa 

Kāpostu stādīšana. 

 

 Māte un Vilma stādīja kāpostus mīkstajā, melnajā zemē. 

Mēs ar Martu tos aplējām. Tīrumā nebijām vieni. Pa vagām 

staigāja strazdi. Reizēm atlidoja cielaviņas. Te viņas atrada 

daudz ēdama. Mēs strādājām ilgi.  

„Tu varēji nākt palīgā,” es uzsaucu Ainai. Drīz Aina nāca 

palīgā laistīt tikko iestādītos kāpostus. Nevarēja ļaut tiem 

karstajā saulē novīst un iznīkt. 

 
Vārdu atslēdziņa. 

Tīrums -  lauks, zemes daļa, kas paredzēta dažādu augu audzēšanai. 

 

Jautājumi. 

1. Ko dara māte un Vilma? 

2. Ko dara zēns un Marta? 

3. Kas vēl staigā pa vagām? 

4. Kāpēc Ainai jānāk palīgā? 

5. Pastāsti, vai esi kādreiz palīdzējis dārza darbos? 

 

 
 

 

Paldies par darbu!  

  

MĀJAS STRAZDS BALTĀ CIELAVA 



Izlasi un atbildi uz jautājumiem! 

Bērna stāsts 

Būdiņa mežā. 

 

 Reiz mēs ar brāli nolēmām celt mežā būdiņu. Izvēlējāmies 

labu vietiņu pie kāda kadiķīša. Tur bija daudz eglīšu. Mēs cēlām 

māju no skujām. Viegli jau nebija. Mocījāmies visu nedēļu. 

Beidzot būdiņa bija gatava. Mēs par savu darbu bijām ļoti lepni. 

Nolēmām, ka par būdiņu nevienam neko neteiksim.  

 Kādu reizi mēs atkal gājām uz mežu apraudzīt būdiņu. Bet 

ko mēs tur ieraudzījām! Skujas bija izsvaidītas, viss sajaukts. 

Mūsu mazais cirvītis arī bija pazudis. 

Lūk, kādu bēdīgu gadījumu mēs piedzīvojām! 

 
Vārdu atslēdziņa. 

Kadiķis -  sauc arī par paegli. Tas ir skujkoks (Latvijā biežāk sastopams kā 

krūms ar skujām). 

 

 

Jautājumi.  

1. Ko nolēma brālis ar māsu? 

2. Kur viņi izraudzījās vietu būdiņai? 

3. No kā bērni cēla būdiņu? 

4. Ko bērni nolēma? 

5. Kā viss beidzās? 

6. Vai bērni drīkstēja iet vieni uz mežu? Kāpēc? 

7. Uzraksti 5 teikumus par mežu! Ko Tev patīk darīt mežā! 

 

Paldies par darbu!  
 

 

 



Izlasi pasaku un atbildi uz jautājumiem! 

Latviešu tautas pasaka. 

Gliemezis. 

Reiz zvēru ķēniņš rīkoja dzīres un salūdza visādus zvērus. 

Sanāca visi, tikai gliemeža nebija. 

Otrā dienā ķēniņš satika gliemezi un prasīja, kādēļ šis neesot 

bijis dzīrēs. Gliemezis atbildēja: tādēļ nenācis, ka mājās esot labāk 

nekā viesos. Zvēru ķēniņš sadusmojās. Viņš nikni sacīja: ”Nu tad 

nes vienmēr savu māju līdzi uz muguras!” 

No tā laika gliemezis tiešām savu māju nes uz muguras. 
 

Vārdu atslēdziņa. 

Dzīres – plašas, jautras svinības ar mielastu (mielasts ir ēdieni un 

dzērieni viesībās). 

Būt viesos – nozīmē ciemoties, būt viesim pie draugiem, paziņām. 
 

Jautājumi. 

1. Kas piedalījās zvēru ķēniņa svinībās? 

2. Kas nebija ieradies? 

3. Ko otrā dienā noskaidroja ķēniņš? 

4. Kāpēc gliemezis nenāca uz dzīrēm? 

5. Kas jādara gliemezim, lai viņš vienmēr būtu mājās? 

 

Kad esi atbildējis uz jautājumiem vari noklausīties pasaku šeit: 
 

http://www.pasakas.net/teikas/dzivas-radibas/k/kadel-gliemezis-nes-savu-maju-uz-

muguras/ 

 

Uz A4 lapas uzzīmē gliemezi! 

 

Paldies par darbu!   

http://www.pasakas.net/teikas/dzivas-radibas/k/kadel-gliemezis-nes-savu-maju-uz-muguras/
http://www.pasakas.net/teikas/dzivas-radibas/k/kadel-gliemezis-nes-savu-maju-uz-muguras/


 

Izlasi pasaku un atbildi uz jautājumiem! 

Pēc Dzidras Rinkules-Zemzares 

Suņuks. 

Beidzot arī Jānītim ir suns! To viņam uzdāvināja krusttēvs, 

piekodinādams: 

„Nu, tad izaudzini par kārtīgu suni!” 

Jānītis mācīs sunim grozu nest, caur ripu lēkt, kamaniņas vilkt 

un daudz ko citu. Tikai pašreiz suņuks vēl ir tik mazs, ka neko lāgā 

nesaprot. Kad viņu grib mācīt sēdēt, suņuks saimniekam laiza zodu. 

Reizēm suņuks skrien pakaļ taurenim. Citreiz viņš grib satvert 

sienāzi vai vaboli. Nesen viņš lēkāja pakaļ vardei un gandrīz ievēlās 

dīķī. 

Lai nu kā, bet Jānītim ar suņuku uztraukumu netrūkst. 
 

Vārdu atslēdziņa. 

Piekodināt nozīmē stingri pateikt, lai ko dara, piemēram, izaudzina 

labu suni. 

Lāgā neprot – var teikt arī – īsti neprot. 
 

Jautājumi. 

1. Kā Jānītis tika pie suņa? 

2. Ko Jānītis grib iemācīt savam sunim? 

3. Ko dara suņuks pats? 

4. Pastāsti kādu gadījumu ar mazu sunīti! 

 

 

Uz A4 lapas uzzīmē zēnu un sunīti! 
 

 

 

Paldies par darbu!  
 

 



Izlasi pasaku un atbildi uz jautājumiem! 

Pēc Jāņa Kalniņa 

Pavasara puķes. 

Gaiša un silta spīdēja saule. Kopā ar krustmāti gājām gar pļavas 

malu. Rūsganajā zemē šur tur mirdzēja dzeltenas actiņas. 

„Tās ir māllēpenītes,” sacīja krustmāte. 

„Re, zilās puķītes!” es iekliedzos aiz pārsteiguma. Ai, cik 

daudz tās ziedēja mežmalā! 

Kādā dienā ieraugām gaiļpiešus. Tās ir pavisam savādas puķes. 

Viņas lien ārā no zemes un nepaceļ savu galvu. Viņas skatās atpakaļ 

zemē kā miega pilnas. Tikai pēc dažām dienām tās pierod pie 

pasaules gaišuma un paskatās debesu zilumā. 
 

Vārdu atslēdziņa. 

Rūsgans ir dzeltenīgi sarkanbrūns, piemēram, zeme pavasarī, kad 

vēl nav sazaļojusi zāle. 

Zilās puķītes – tās ir zilās vizbulītes. 

Gaiļpiešus sauc arī par gaiļbiksītēm. 
 

Jautājumi. 

1. Kādas pavasara puķes apbrīnoja zēns ar krustmāti? 

2. Kuras puķītes mirdzēja kā dzeltenas actiņas? 

3. Kur ziedēja zilās vizbulītes? 

4. Kāpēc gaiļpieši izskatās aizmiguši? 

5. Kādas puķes vēl zied pavasarī? Uzzīmē! 

 

Paldies par darbu!  

 

  

MĀLLĒPES 

ZILĀS VIZBULĪTES 
GAIĻPIEŠI/GAIĻBIKSĪTES 



Izlasi dzejoli un atbildi uz jautājumiem! 

Vilis Plūdonis 

 Pavasara lietutiņš.  
 

Klau, līksmodams, smiedams 

Iet pavasara lietutiņš, 

Kā nerātns puisēniņš 

Dzen jokus viņš. 

 

  Lēkādams, diedams 

  Pa kūlu tas čabina, 

Pa jumtu grabina, 

Visvisu, kurp iedams, 

Laukā labina. 

 

Pie zemes durtiņām 

Pieklauvē klusi: 

„Ko, zālīt, vēl dusi? 

Jau ziema ir pagājusi- 

Nāc laukā! Nāc laukā!” 

Vārdu atslēdziņa. 

Diet nozīmē dejot, arī strauji kustēties, virpuļot. 

Kūla – pagājušā gada zāle. 

Labināt – laipni pierunāt kādu kaut ko darīt. 

Dusēt – gulēt miegā, atpūsties. 

 

Jautājumi. 

1. Kā staigā pa zemi pavasara lietutiņš? 

2. Ar ko salīdzināts lietutiņš? 

3. Ko dara pavasara lietus? 

4. Pastāsti, kas notiek pēc pavasara lietus! 
 

 
 

Paldies par darbu!  

  



Izlasi pasaku un atbildi uz jautājumiem! 

Pēc Jāņa Širmaņa 

Prieks. 

Aiz mana loga aug kupla eglīte. Pirms gadiem trim es to tur 

iestādīju. Toreiz kaimiņiene brīnījās: 

„Kāpēc tu tur egli stādi? No tās nekāda labuma nebūs. Tik 

apgrūtinājums zāles pļāvējam.” 

„Ar rokām taustāma labuma nebūs. Acīm prieks gan var 

gadīties,” es jautri atsaucos. 

„Kur tāds radīsies?” 

„Varbūt eglītes galotnē apsēdīsies kāds putniņš. Viņš sauks: čir-

čir! Sveiciens putnu valodā. 

Citā dienā eglītes galotnē šūposies vējš: š-š-u-ū... Skaidra vēja 

valoda. Un man būs prieks.” 

 

Jautājumi.  

1. Par ko brīnījās kaimiņiene? 

2. Kādu prieku dod eglīte aiz loga? 

3. Uzraksti, kādi koki aug tavā sētā! 

4. Nosauc kokus, kam ir skujas! 

5. Kā tu saproti vārdus ar rokām taustāms labums? 

 

Paņem A4 lapu!  

Lapas vidū uzzīmē egli! 

Egles labajā pusē uzzīmē māju! 

Egles kreisajā pusē uzzīmē puisi vai meiteni! 

Virs egles uzzīmē putnu! 

 

Paldies par darbu!  

  



IZLASI PASAKU!   

Skaidrīte Kaldupe  

Pasaka par baltegli  

Tā bija savāda egle, maigākas skujas nekā citām, klusāka, 

mīkstāka valoda. Laikam tāda bija arī egles sirds, tāpēc visi viņu 

mīlēja.   

Tuvumā neauga citi koki, bet draugu eglītei milzum daudz. 

Zeltaina stērste* ielaidās zaros: “Nu, pašūpo mani, eglīt!”.  

Egle lieca zarus tik viegli, it kā baiļodamās aizbaidīt putna prieku.  

Stērste atnāca viesos ik dienas.  

“Paglāb mani no vēja, tev tādas mīkstas, biezas skujas.”  

čiepstēja zvirbuļpuika, un egle izpleta zarus kā lielus, zaļus spārnus.  

“Nomet man kādu no savām rasas lāsēm!”  lūdzās rasas podiņš* 

un draudzīgi pastiepa uz egles pusi savas gaiši zaļās plaukstas.  

“Pagaidi rīta stundu, tad rasa visdzidrākā.” attrauca mazais koks 

un visu nakti negulēja, lai ausmas stundā raspodiņam uzdāvinātu 

savu visspodrāko rasas pilienu.   

Rudens lietavas bija nemīlīgas un dzedras. Vēl vēlāk nāca 

salnas naktis un smējās par kokiem, kam tādas mīkstas sirdis. Eglīte 

nesala, eglīte domāja par vasaru un draugiem.   

  

   
 *rasas podiņš – augs, raspodiņš  *stērste - putns  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 Izlasi!  

Latviešu tautas pasaka 

Gudrais zemnieks 

Zemnieks, pa ceļu iedams, nokūst un apsēžas ceļmalā uz liela akmens 

atpūsties. Atnāk velns un uzkliedz: “Kā tu drīksti uz mana krēsla sēdēt?”  

Zemnieks atbild droši: “Ko tu kliedz? Vai tu gribi, lai es tevi par 

putekļiem saberžu?”  

Velnam jau metas bailes, un viņš nu runā mierīgā balsī: “Kas tev no tā 

par labumu būs?”  

“Labums būs tas, ka es varēšu mierīgi sēdēt un atpūsties.”  

“Kur tā iedams?”  

“Biju pie drauga naudas aizņemties, bet neatradu mājā.”  

“Ja tu būsi ar mani labs, tad es varu tev naudu aizdot.”  

“Labi, dod tik šurpu!”  

“Bet rudenī, kad kokiem nobirst lapas, tu man atkal atnes to naudu!” 

“Labi, esmu ar mieru.”  

Velns nu atnes zemniekam lielu maisu naudas, un tas, saņēmis naudu, 

iet mierīgi uz māju. Atnāk jau rudens, bet zemnieks nemaz nedomā par 

savu parādu. Velns gaida, gaida, bet zemnieks kā nenāk, tā nenāk. Ziemā 

zemniekam iznāk atkal braukt pa to pašu ceļu pie sava drauga. Piebraucot 

pie lielā akmens, nāk viņam velns pretī un saka: “Laiks jau sen ir pagājis, 

bet tu man neesi savu parādu atmaksājis.”  

Zemnieks atbild: “Gaidi, kad būs laiks, tad savu parādu samaksāšu.”  

“Bet kokiem jau sen lapas ir nobirušas.”  

“Egles un priedes ir tomēr vēl zaļas.”  

Tā nu velns gaida vēl šodien, kad arī eglēm un priedēm nobirs skujas, 

lai varētu dabūt savu naudu atpakaļ.   

    

  



  

  

 

  

  



 

Izlasi un atbildi uz jautājumiem! Vārds, uzvārds: 

Klase:  

Reiz dzīvoja lācis. Jaukās dienas viņš pavadīja kopā ar draugiem. Tad atnāca ziema. 

Lācēns iekārtojās ziemas guļai. Bija auksti. Ziemelis centās piekļūt lāča namiņam. 

Ķepainis neko nejuta. Miedziņā bija silti. Viņš gulēja un sapņoja par jauko vasaru. 

1. Par kādu dzīvnieku ir šis stāsts? 

 A. par ezi B. 

2. Ar ko lācis pavadīja jaukās 
dienas? 

 par lāci C. par peli 

 A. ar ģimeni B. 

3. Ko darīja lācēns, kad atnāca 
ziema? 

 ar citiem dzīvniekiem   C.  ar draugiem 

 A. spēlējās ar draugiem  B. 

4. Kas centās piekļūt lāča 
namiņam? 
 

 paslēpās mežā C. iekārtojās ziemas 
guļai 

 A. Ziemelis     

5. Vai lācis juta aukstumu? 

B. Vilks C. Vējš 

 A. Jā B.  Nē 
  

 

 

 

 



 

1. Vēro televīzijas programmu! Atbildi uz jautājumiem! 

TV3  SESTDIENA 24.04.2021 

07:30  
08:05  
09:00  
09:25  
10:00  
10:15  
10:50  
13:30   
15:20  
17:30   
19:20  
20:00  
20:30   
20:35   
20:40  
23:20 

Leksija un Lotija. Atjautīgās detektīves (animācijas seriāls) 
Zvaigžņu kari: dumpinieki 3 (animācijas seriāls) 
Lielās Talkas atklāšana 
Ceļā ar Baronu *(atkārtojums) 
Zebra *(atkārtojums) 
Manas mājas ar IKEA 4 *(atkārtojums) 
Balss maskā 2 *(atkārtojums) 
Atgriezties mājās pavasarī (filma)  
Iepazīsties, mani vecāki (filma)  
Pībodija kungs un Šērmans (animācijas filma)  
Izgaršo Latviju 4 
TV3 ziņas Sestdienā 
Sporta ziņas 
Laika ziņas  
Es mīlu Tevi, Latvija! 7 
Satikšanās vieta: Kāzas (filma) 

 

a) Cikos sākas raidījums “Ceļā ar Baronu”? 

b) Cikos beidzas raidījums “Manas mājas ar IKEA”? 

c) Cik minūtes ilgs ir raidījums “Zebra”? 

d) Kuru raidījumu ir iespējams noskatīties, ja televizoru ieslēdz 10:50? 

e) Tu vēlies skatīties “Es mīlu tevi, Latvija!”. Cikos tev ir iespēja to skatīties? 

f) Cik filmu var noskatīties sestdienā? 

g) Cik ilgi iet ziņu pārraides? 
 

 

 

2. Vēro nodarbību laikus! Papildini teikumus! 

 

 

 

 sākas beidzas 
Ansamblis 

  

IT draugs 

  
Mūsdienu 
dejas 

  

Visagrāk sākas ……………………. pulciņš. 

Visvēlāk beidzas …………………... pulciņš. 

Pulksten 15:10 beidzas …………... pulciņš. 

Katra nodarbība pulciņā ilgst ……. minūtes. 

 



Uzdevums: Izpēti iepirkumu čeku un atbildi uz jautājumiem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kāda bija pirkuma kopējā summa? ______________________________________________ 

2. Kādā veikalā ir veikts pirkums? ________________________________________________ 

3. Kas bija dārgākais pirkums? ___________________________________________________ 

4. Vai tika iegādāti kādi pārtikas produkti? Ja jā, tad kādi? _____________________________ 

5. Ko varētu darīt ar iegādātajām lietām? ___________________________________________ 

 

Uzraksti pirkumu sarakstu, kas nepieciešams, lai pagatavotu tavus mīļākos salātus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Darba lapa literatūrā 

 

Teika –  ir pasakai, leģendai vai nostāstam līdzīgs folkloras žanrs, kas biežāk balstās uz vēsturiskiem 

notikumiem, atainojot dažādu priekšmetu un parādību izcelsmi. 

      Vārdnīca! 

 Sirošana – laupīt. 

 Vaņģinieks –  gūsteknis, cilvēks, kuru sagūstījis pretinieks.  

 

Teika par Grobiņas viduslaiku pili. 
  

"Kādreiz Grobiņas pils esot bijusi ļoti skaista un bagāta. 

Pils apakšā esot bijušas divas apakšzemes ejas: viena vedusi uz 

baznīcu, otra - uz Iļģu kapiem. Šai pilī reiz dzīvojis kāds 

bruņinieks, kam bijusi ļoti skaista meita. Pils īpašnieks izprecējis 

savu meitu kādam dižciltīgam jauneklim, bet meitenei jauneklis 

neesot paticis. Bruņinieks ar saviem padotajiem nodarbojies ar 

sirošanu, iegūtos vaņģiniekus sūtījuši visgrūtākos darbus padarīt. 

Nepaklausīgie vaņģinieki turēti apakšzemes ieslodzījumam. 

Reiz starp atvestajiem vaņģiniekiem bijis kāds jauns, 

skaists puisis, kas negribējis pakļauties. Viņu ieslodzījuši vienā no 

apakšzemes pagrabiem. Jaunajai kundzei jauneklis iepaticies, un 

viņa nolēmusi viņu glābt. Drošsirdīgā sieviete aizvedusi jaunekli pa apakšzemes ejām uz Iļģu kapiem. Jauneklis 

izglābies, bet jauno kundzi tēvs un vīrs ieslodzījuši kādā apakšzemes ejā un eju aizmūrējuši. Vēl tagad Grobiņas 

pils apkārtnē dažkārt dzirdami vaidi, kas nākot it kā no apakšzemes." 

  

 Aizpildi tabulu! Atrodi teikuma turpinājumu.  
 

Teikums turpinājums Teikums turpinājums 

Kādreiz Grobiņas pils 

esot bijusi… 

 Nepaklausīgie 

vaņģinieki turēti 

apakšzemes… 

 

Pils apakšā esot bijušas 

divas apakšzemes 

ejas:.. 

 Drošsirdīgā sieviete 

aizvedusi jaunekli… 

 

Pils īpašnieks 

izprecējis savu 

meitu… 

 Jauneklis izglābies, bet 

jauno kundzi tēvs un 

vīrs… 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Pasaka
https://lv.wikipedia.org/wiki/Le%C4%A3enda
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Nost%C4%81sts&action=edit&redlink=1
https://tezaurs.lv/#/sv/?g%C5%ABsteknis


Darba lapa literatūrā. 

Lasi pasakas fragmentu un aizpildi tabulu. Pēc latviešu tautas pasakas „Saule, Sals un Vējš”. 

Iekrāsotie vārdi Tev palīdzēs izpildīt uzdevumu.  

Cilvēks ilgi domāja un beidzot izdomāja: „Labāk būs, ja sacīšu, ka paklanījos Vējam. Lai Saule ir cik 

karsta būdama, kad Vējš sāk pūst, uzreiz laiks paliek vēsāks. Lai arī Sals stipri saldē, kad Vējš sāk pūst no 

dienvidu puses, pēc brīža paliek siltāks.” Pēc īsa brīža cilvēks sacīja: „Es paklanījos Vējam.” Saulei tas 

nemaz nepatika, un viņa piedraudēja cilvēkam: „To tu pieminēsi visu savu mūžu, ka Vēju atzini par 

labāku!” Vējš mierināja cilvēku, sacīdams: „Nebaidies ne no Saules, ne no Sala! Ja viņi gribēs tev ko ļaunu 

darīt, tad tikai piemini mani!” Vasarā Saule izlēma cilvēkam atriebties un vērsa savus starus uz cilvēku ar 

vislielāko spēku. Cilvēkam palika tik karsti, ka nekur glābties. Ne ārā, ne istabā nav spirgtuma. Jāiet ūdenī 

atvēsināties, bet cik ilgi tad ūdenī sēdēsi? Te cilvēks iedomājās par Vēju: „Kaut jel vējiņš sāktu pūst, nebūtu 

vairs tik karsti!” Tūdaļ Vējš sāka pūst no ziemeļu puses, un tajā pašā brīdī laiks kļuva vēsāks. Cilvēks atkal 

turpināja darīt savus darbus. Saulei bija jāatzīst, ka Vējš tomēr ir stiprāks. Ziemā savukārt Sals gribēja 

atriebties cilvēkam. Viņš uzsūtīja tādu aukstumu, ka, pat istabā sēžot, bija kažoks jāvelk mugurā. Cilvēks 

atcerējās Vēju. Viņš sacīja: „Ja Vējš sāktu pūst, tad arī mākoņi staigātu un aukstums paliktu mazāks.” Drīz 

arī Vējš sāka pūst no dienvidu puses. Sacēlās sniegputenis, un aukstums kļuva mazāks. Nu arī Sals redzēja, 

ka Vējš ir varenāks. Saule un Sals saprata, ka ir kļūdījušies. Stiprākais ir tas, kas nelielās ar savu spēku. 

Tikai darbā var redzēt, kam ir vairāk spēka. Kopš tā laika Saule, Sals un Vējš nestrīdas un ļauj cilvēkam 

strādāt.  

 

 

Apgalvojums Jā Nē 
Ja atbilde bija NĒ, tad 

ieraksti pareizo atbildi te: 

Kad Vējš sāk pūst no 

dienvidu puses uzreiz paliek 

vēsāks. 

   

Vasarā Saule izlēma 

cilvēkam pateikties. 

   

Cilvēkam palika tik karsti. 
   

Vējš sāka pūst no ziemeļu 

puses, un tajā pašā brīdī 

laiks kļuva vēl karstāks. 

   

Saulei bija jāatzīst, ka Vējš 

ir vājāks. 

   

Arī Sals saprata, ka Vējš ir 

varenāks. 

   



Dažāda veida uzdevumi! 

1. uzdevums  

Aplūko attēlu! Pastāsti! 

2.uzdevums 

Ievieto dotajos teikumos piemērotus prievārdus : uz, pie, zem, blakus 

Lelle atrodas ____ meitenei.  

Kalendārs pielikts ___ sienas. 

Aizkari pielikti ___ loga. 

Puķe nolikta ___ palodzes. 

Čības stāv ____ gultas. 

Džemperis ir nolikts ___ krēsla. 

Radiatori atrodas ___ palodzes. 

 

 



2. uzdevums 

Pārvērt attēlu par vārdu pareizā locījumā!  

 

Es izkrāsoju 4  _________ 

 

Manā dārzā aug viena ____________ 

 

Debesīs uzspīdēja dzeltena ____________ 

 

 

Pēc lietus iemirdzas krāsaina ____________ 

 

 

3. uzdevums 

Aplūko attēlus, uzraksti vārdu savienojumus!  

Piemērs!  

 

 

Baltas kurpes                         _______________                       _________________ 

 

 

 

 

 

 ____________________    _________________  _________________ 

 



4. uzdevums.  Lasi un zīmē!  

 

Pa upi peld brūna  laiva.  

Upē peld 2 dzeltenas zivis.   

Laivā sēž zēns vārdā Rūdis.  

Viņam ap kaklu ir zaļa šalle un galvā sarkana cepure. 

Pie debesīm spīd dzeltena saule.  

  

 

 

 



 

G__rdais  “Sk__dr_  pūzn_s” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S__stāvd__ļ__s: 

2  p_ciņas  cep__mu "Selga" 

1 bundža vār__ta iebiezinātā piena 

1 sviesta p__ciņa 

š__k__lāde 

 

Soli pa solim:  

 C__pum__s   s__lauž mazos g__bal__ņos. Vārītu iebiezināto pienu uzsild__ un  

s__mais__ ar  sviest__. 

 Kr__mā  iemais__ salauztos cep__mus un kārtīgi izmais__. 

 No m__sas  ar rok__m   izveido  ”pūznīšu” form__.  

 Tos pārlej ar izkausēt_ šokolād__. Liek  l__dussk__pī  un sastindzina. 

 

 

https://www.delfi.lv/tasty/receptes/sastavdalas/cepumi/
https://www.delfi.lv/tasty/receptes/sastavdalas/iebiezinatais-piens/
https://www.delfi.lv/tasty/receptes/sastavdalas/sviests/
https://www.delfi.lv/tasty/receptes/sastavdalas/sokolade/


Darba lapa literatūrā 

1. uzdevums. 

Lasi tekstu!  

 

Meža saimnieks Brūnais lācis pēc savas gaitas ir 

pēdminis. Vairums dzīvnieku ejot skar zemi tikai ar pēdas 

priekšējo daļu, tas ir, pirkstiem. Lāča pēda pēc formas un 

lieluma līdzīga cilvēka pēdai. Pētnieki taigā novērojuši, ka lāči 

ir ļoti ziņkārīgi dzīvnieki. Iznākuši no saviem biezokņiem, tie 

pa gabalu ne reizi vien skatījušies, ko dara cilvēki. Tad atkal 

lēnām aizčāpojuši. Reiz brūnais lācis piegājis klāt mazai 

meitenītei, kas lasījusi brūklenes, apostījis viņu un tikpat 

mierīgi atkal aizgājis projām. Miga lācim mēdz būt dažādās 

vietās – zem kritušu koku stumbriem, to zarotnē, žagaru kaudzē, bieži vien arī kuplā eglīšu jaunaudzē. Te sniega 

un zaru mājoklī janvārī vai februārī piedzimst mazie lācēni. Dažus mēnešus tie pavada kopā ar māti ik minūti, jo 

tā no migas nemaz neiziet. Pavasarī, marta otrajā pusē, lāči savas migas atstāj un tūlīt dodas uz sūnu purvu 

dzērvenēs. Iebaudījis ogas, lācis dodas uz upmalu, kur pavasara ūdeņi malā izskalojuši ziemā nobeigušās zivis. 

Līdz ar putniem, mežacūkām un citiem zvēriem lācis novāc arī sniegā iesalušo dzīvnieku atliekas. Tāpat mielojas 

ar jaunajiem dzinumiem un zālaugu stiebriem. Bet vasarā, kā jau tas zināms, lācis labprāt mielojas ar medu. 

Brūnais lācis, kaut pēc izskata smagnējs un lēns, skrienot var sasniegt ātrumu 60 kilometri stundā, veikli rāpjas 

kokā un peld. Dzīvo 30–50 gadu. Salīdzinot ar citiem dzīvniekiem, tas nav ne pārāk daudz, ne pārāk maz.                                                                                   

(Pēc Dz. Rinkules-Zemzares.) 

 

 

2. uzdevums 

Lasi apgalvojumu  un apvelc vai ieraksti  pareizo atbildi! 

1. Meža saimnieks Brūnais lācis pēc savas gaitas ir: 

a) mednieks; 

b)  pēdminis; 

c) lēcējs. 

2. Lāča pēda pēc formas un lieluma līdzīga 

a) cilvēka pēdai; 

b) vilka pēdai; 

c) lapsas pēdai. 



3. Miga lācim mēdz būt: 

a) žagaru kaudzē, bieži un kuplā eglīšu jaunaudzē; 

b) zem kritušu koku stumbriem, to zarotnē; 

c) zem kritušu koku stumbriem, to zarotnē, žagaru kaudzē, bieži vien arī kuplā eglīšu jaunaudzē. 

4. Mazie lācēni piedzimst: 

a) janvārī vai februārī; 

b) martā vai aprīlī; 

c) jūnijā vai jūlijā. 

5. Lācis ēd (atrodi tekstā atbildi un ieraksti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Brūnais lācis, skrienot var sasniegt ātrumu: 

a) 50 km/h; 

b) 70 k/h; 

c) 60 km/h. 

3. uzdevums. * 

Palīdzi lācim nonākt līdz medum!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Darba lapa literatūrā.  

 

1. uzdevums.  

Lasi rindkopas, sakārto tekstu pareizā secībā!  

Elfi ir ļoti noslēpumaini. Cilvēkiem un citiem radījumiem viņi vispār 

nerādās, tādēļ ziņas par viņiem dažādos avotos bieži vien ir 

atšķirīgas un neprecīzas. Taču galvenās rakstura īpašības var saskatīt, 

Elfiem raksturīgas pārdabisko būtņu īpašības – fantastisks spēks un 

gudrība.  

 

Spārnotie elfi dzīvo tālu kalnos vai jebkur citur tālu prom no cilvēkiem Tur tie veido savas 

noslēpumainās pilsētas, kuras vienkāršiem mirstīgiem nav lemts redzēt. 

   

Elfi ir neliela auguma būtnes ar smailām ausī un nelieliem spārniem. Viņi nēsā gaišas 

drēbes, un viņiem ir apmetņi, kuri ir austi no īpaša materiāla, kas padara nēsātāju praktiski 

neredzamu 

 

Elfi ir pārdabiskas būtnes. Senākās ziņas par tiem ir sastopamas senos angļu un skandināvu 

tekstos. Latviski tos dažkārt sauc par rūķiem.  

 

 

2. uzdevums.  

Pabeidz teikumus, atšifrējot vārdus. (saliec burtus pareizā secībā, lai sanāktu vārds)  

Elfi ir ļoti _________(inaimupēlson) 

Elfi ir _________________(drigu) 

Spārnotie elfi dzīvo ___________(kolasn) 

Viņi nēsā gaišas ________________(ērdlebs) 

Latviski tos dažkārt sauc par _______ (ķūriem) 


