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IEVADS 

 

 Mācību līdzeklis „Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 1. 

klasē izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu” ir 

tapis kā palīgs skolotājiem, lai gan to veiksmīgi var izmantot gan skolēni, gan viľu 

ģimenes locekļi, kā arī ikviens, kas pašmācības ceļā apgūst latviešu valodu. Tas ir 

pieejams elektroniskā formā.  

Balsta konspektos ir ietverts mācību priekšmeta standartos paredzētais 

mācību satura (leksiskais un gramatiskais) minimums, kas ir jāapgūst 1. klasē. 

Balsta konspektu izmantošanas iespējas: mācību satura apguvei gan klasē, gan 

mājās patstāvīgi, ja bērns ir kavējis mācību stundas; atbalstam skolēnam mājas 

darbu un klases darbu izpildē, atbilţu, stāstījuma un apraksta veidošanā; sadarbībai 

ar skolēnu ģimenes locekļiem; paškontrolei no vecāku puses; mācību satura 

atkārtošanai pirms kārtējiem, mācību gada noslēguma kontroldarbiem, pirms valsts 

diagnosticējošamiem darbiem 3. un 6. klasē; darba lapu, uzdevumu u.tml. 

veidošanai; satura vizualizācijas nodrošināšanai, individuālās pieejas īstenošanai; 

pēctecības nodrošināšanai starp pirmsskolu un sākumskolu u.c. 

Skolotājs šo mācību materiālu var izmantot elastīgi, izvēloties skolēnu 

līmenim un interesēm atbilstīgus uzdevumus. 

Autores cer, ka mācību līdzeklī „Balsta konspekti latviešu valodas 

kvalitatīvai apguvei 1. klasē izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību 

izglītības programmu” iekļautais materiāls uzrunās gan skolotājus, gan skolēnus un 

viľu ģimenes locekļus un rosinās ar interesi apgūt latviešu valodu. 

 

 

Sagatavošanā: „Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 2. klasē 

izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu” 

 

 

 

 



Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 1.klasē izglītības iestādēs,                                                       
kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

 

4 
 

SATURS 

1. Iepazīšanās, sasveicināšanās...........................................................................6 

2. Mana ģimene ..................................................................................................8 

3. Apģērbs. Izskats ...........................................................................................13 

4. Pārtika. Ēdienreizes.......................................................................................15 

5. Spēles un rotaļas............................................................................................18 

6. Ķermeľa daļas. Personiskā higiēna...............................................................20 

7. Apkārtne........................................................................................................22 

8. Gadalaiki ......................................................................................................24 

9. Mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki .............................................................42 

10. Transporta līdzekļi, zīmes un uzraksti ..........................................................50 

11.  Ikdiena skolā ...............................................................................................52 

Pielikumi: 

1. pielikums 1.tēmai „Iepazīšanās, sasveicināšanās”. Darba lapa 

„Sasveicināšanās” .......................................................................................57 

2.pielikums 1.tēmai „Iepazīšanās, sasveicināšanās”. Darba lapa 

„Iepazīšanās” ...............................................................................................58 

3. pielikums 1.tēmai „Iepazīšanās, sasveicināšanās”. Darba lapa „Makvīna 

personas lieta” ..............................................................................................61 

4. pielikums 2.tēmai „Mana ģimene”. Darba lapa „Ģimene” ......................63 

5. pielikums 2.tēmai „Mana ģimene”. Darba lapa „Stāstījums par sevi” .....65 

6. pielikums 2.tēmai „Mana ģimene”. Darba lapa. Gramatiski vingrinājumi. 

Tas, tā, tie, tās. Ģenitīvs. ..............................................................................66 

7. pielikums 3.tēmai „Apģērbs. Izskats”. Darba lapa „Apģērbs”.................69 

8. pielikums 4.tēmai „Pārtika. Ēdienreizes”. Darba lapa „Pārtika”..............71 

9. pielikums 4.tēmai „Pārtika. Ēdienreizes”. Darba lapa „Pārtika. 

Gramatiskie vingrinājumi”...........................................................................74 

10. pielikums 5.tēmai „Spēles un rotaļas”. Darba lapa „Spēles un rotaļas”.77 

11. pielikums 6.tēmai „Ķermeľa daļas. Personiskā higiēna”. Darba lapa 

„Ķermeľa daļas. Personiskā higiēna”..........................................................83 

12. pielikums 7.tēmai „Apkārtne”. Darba lapa „Mana tuvākā apkārtne”....85 

13. pielikums 8.tēmai „Gadalaiki”. Darba lapa „Gadalaiki”.......................89 

14. pielikums 8.tēmai „Gadalaiki”. Darba lapa „Ziema”............................92 

15. pielikums 8.tēmai „Gadalaiki”. Darba lapa „Daša ziemā”....................95 



Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 1.klasē izglītības iestādēs,                                                        
kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

 

5 
 

16. pielikums 8.tēmai „Gadalaiki”. Darba lapa „Pavasaris”......................97 

17. pielikums 8.tēmai „Gadalaiki”. Darba lapa „Vasara”..........................100 

18. pielikums 8.tēmai „Gadalaiki”. Darba lapa „Rudens”.........................102 

19. pielikums 9.tēmai „Mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki”. Darba lapa 

„Mājdzīvnieki”..........................................................................................104 

20. pielikums 9.tēmai „Mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki”. Darba lapa 

„Mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki”.......................................................106 

21. pielikums 9.tēmai „Mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki”. Darba lapa 

„Kas es esmu?”..........................................................................................108 

22. pielikums 9.tēmai „Mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki”. Pārbaudes 

darbs. „Mājdzīvnieki”................................................................................110 

23. pielikums 10.tēmai „Transporta līdzekļi, zīmes un uzraksti”. Darba  

lapa. „Transporta līdzekļi, zīmes un uzraksti”...........................................111 

24. pielikums 11.tēmai „Ikdiena skolā”. Darba lapa. „Ikdiena skolā”......114 

25. pielikums 8.tēmai „Gadalaiki”. „Gadalaiki”. Prezentācija. 

26. pielikums 8.tēmai „Gadalaiki”. „Ziemassvētki”. Prezentācija. 

Izmantoto avotu saraksts ....................................................................................122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 1.klasē izglītības iestādēs,                                                       
kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

 

6 
 

1. IEPAZĪŠANĀS, SASVEICINĀŠANĀS 

1.1. Sasveicināšanās  
 

Iegaumē, apvelc un uzraksti! 

LABS + RĪTS = LABRĪT! (ДОБРОЕ УТРО!) 

     LABRĪT! ________________________________ 

LABA + DIENA = LABDIEN! (ДОБРЫЙ ДЕНЬ!) 

    LABDIEN! ______________________________  

LABS + VAKARS = LABVAKAR! (ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!) 

         LABVAKAR! ____________________________            

LABA + NAKTS = AR LABU NAKTI! (СПОКОЙНОЙ НОЧИ!) 

 AR LABU NAKTI! _____________________________     

UZ REDZĒŠANOS! ATĀ! (_________________________________________) 

                   UZ REDZĒŠANOS! ATĀ!! _____________________                                 
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1.2. Iepazīšanās 

 

Informācija par sevi: 

1. Kā tevi sauc? (Как тебя зовут?) 

Mani sauc...............      Mani sauc ________________ 

2. Kas tu esi? (Кто ты?) 

Es esmu zēns                    / meitene                         Es esmu __________________                                         

 

 

 

3. Cik tev gadu? (Сколько тебе лет?) 

Man ir 7 (septiľi)/ 6 (seši)/ 8(astoľi) gadi.       Man ir  _______________ gadi                                                                

4. Kur tu dzīvo? (Где ты живѐшь?) 

Es dzīvoju Latvijā  Daugavpilī  

Es dzīvoju __________________________________________  

5. Kas tev garšo? (Что тебе нравится на вкус?) 

Man garšo ābols/i; banāns/i; ananāss/i; ķirši.... 

Man garšo __________________________________________ 

6. Kā tev klājas/iet? (Как твои дела?) 

Paldies, .......  

lieliski (великолепно) 

labi (хорошо) 

slikti (плохо) 

________________________

__ 

________________________

__ 

________________________

__ 
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2. MANA ĢIMENE 

2.1. Ģimene 

Vecāki – родители  

Māmiľa/mamma – мама  

Tētis – папа  

Brālis – брат  

Māsa – сестра  

Meita – дочка  

Dēls – сын  

Dvīľi – близнецы  

Tante – тѐтя  

Tēvocis/onkulis – дядя  

Krustmāte – крѐстная мать  

Krusttēvs – крѐстный отец  

Krustmeita – крестница  

Krustdēls – крестник  

Māsīca – двоюродная сестра  

Brālēns – двоюродный брат  

Vecmāmiľa/omīte – бабушка  

Vectēvs/opis – дедушка  

Mazbērni – внуки  

Mazdēls – внук  

Mazmeita – внучка  

 

 

Māmiľa, mamma 

 

Tētis 

 

Vecmāmiľa, omīte 

 

Vectēvs, opis 

 

Dēls, mazdēls, brālis 

 

Meita, mazmeita, māsa 

 
 

 

1.Kāda ir ģimene? 

 Liela 

 Maza 

 Draudzīga 

 

 

2.Kas viľš/a ir? 
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Viľš ir celtnieks 

 

Viľš ir pavārs 

 

Viľš ir pastnieks 

 

Viľš ir ugunsdzēsējs 

 

Viľš ir policists 

 

Viľš ir šoferis 

 

Viľš ir fotogrāfs 

 

Viľš ir tiesnesis 

 

Viľš ir ārsts 

 

Viľš ir atslēdznieks 

 

Viľa ir zobārste 

 

Viľa ir aukle 

 

Viľa ir vetārste 

 

Viľa ir šuvēja  

 

Viľa ir skolotāja 

 

Viľa ir medmāsa 

 

Viľa ir sekretāre 

 

Viľa ir friziere 

 

Viľa ir oficiante 

 

Viľa ir dziedātāja 
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2.2. Dzīvesvieta 

 

 Kur tu dzīvo?/Kurā pilsētā tu dzīvo?  

 Kāda ir tava adrese? 

 Cik stāvu ir tavai mājai? 

 

Turpini teikumus!  

Es dzīvoju . Es dzīvoju  ielā.  

Manai mājai ir  stāvi. 

   

Pastāsti par savu dzīvesvietu! 

Es dzīvoju Daugavpilī. 

 Es dzīvoju _______________________ ielā.  

Manai mājai ir _____ stāvi. 

 

Veido dialogu ar sola biedru! 

- Kur tu dzīvo?/Kurā pilsētā tu dzīvo?  

- ____________. 

- Kāda ir tava adrese? 

- ____________. 

- Cik stāvu ir tavai mājai? 

- ____________ . 

 

 

 



Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 1.klasē izglītības iestādēs,                                                        
kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

 

11 
 

                    - s, - š 

    Tas ir      -is 

                   - us 

          

     Tie ir     -i 

            

       Tā ir      - a 

                      - e  

          

       Tās ir     -as 

                      - es 

 

Tas ir   tētis  

            vectēvs 

            brālis 

            dēls 

            krusttēvs 

            krustdēls 

            mazdēls 

            brālēns 

Tie ir    brāļi 

             vecāki 

             krustvecāki 

 

 

Tā ir    māmiľa, mamma 

            māsa 

            vecmāmiľa, omīte 

            meita 

            krustmāte 

            krustmeita 

            māsīca 

            mazmeita    

Tās ir    māsas 

              vecmāmiľas 

              meitas 

              māsīcas  

 

  

Ģenitīva lietojums 
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Skaitļi 

 

VIENS 

 

SEŠI 

 

DIVI 

 

SEPTIĽI 

 

TRĪS 

 

ASTOĽI 

 

ČETRI 

 

DEVIĽI 

 

PIECI 

 

DESMIT 
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3. APĢĒRBS. IZSKATS 

 

1.Sanumurē ! Iekrāso, kādā krāsā ir apģērbs (SARKANA, BALTA, ZAĻA, ZILA, 

DZELTENA, ROZĀ, ORANŢA, MELNA, PELĒKA, VIOLETA)! 

 

  
    

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

  
 

    
8 9 10 11 12 13 14 

       

      
 

15 16 17 18 19 20 21 

 

 

 SPORTA KURPES   KREKLS  KURPES  SARAFĀNS 

 ŠALLE UN CIMDI   KREKLIĽŠ  SVĀRKI  KLEITA  

 SPORTA FORMA   ZĀBAKI  NAĢENE  DŢEMPERIS 

 ZEĶUBIKSES   VĒJJAKA  CEPURE  BIKSES   

 VESTE        ŠORTI        ZEĶES        BLŪZE        JAKA 
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2. Ko tu velc/ģērb? 

Es velku/ģērbju (ko?) ....... (krekls–kreklu, dţemperis–dţemperi, cimdi–cimdus, 

jaka–jaku, blūze–blūzi, kurpes–kurpes).  

SILTĀ UN SAULAINĀ LAIKĀ es velku/ģērbju ____________________         

 AUKSTĀ ZIEMAS DIENĀ es velku/ģērbju __________________ 

 

3.Kāds apģērbs patīk/nepatīk? 

MEITENĒM MEITENĒM UN 

ZĒNIEM 

ZĒNIEM 

   

   

   

 

4.JĀNIM ir ....., ILZEI ir ..... 

 

GAIŠI/TUMŠI MATI   GARŠ /ĪSS PIESTĀV /NEPIESTĀV 

 

5.Raksturo! Stāsti! 
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4. PĀRTIKA. ĒDIENREIZES 

4.1. Pārtikas veikalā 

 
konfektes  saldējums  sāls 

 
šokolāde  milti  pipari 

 
piparkūkas 

 

eļļa  maize 

 

kūkas  limonāde  vistas gaļa 

 

torte  cukurs  pelmeľi 

 
piens  

 

 biezpiens 

 

 krējums 

 

 

jogurts  siers 

 

 kefīrs 

 

 

sviests 

 

 sieriľš 

 

 putraimi 

 

auzu 

pārslas  

majonēze 

 

tomātu 

mērce 
 

 

 Kas?   Kā?  Ko? 
  

 siers  siera  sieru 

 milti  miltu  miltus 

 kartupelis kartupeļa kartupeli 

 medus  medus medu 

 gaļa  gaļas  gaļu 

 kūkas  kūku  kūkas 

 torte  tortes  torti 

 avenes  aveľu  avenes  

 zivs  zivs  zivi 

Veikalā ir (kas?)..... 

Veikalā es pērku (ko?)..... 

Māmiľa veikalā pērk (ko?).... 

Šodien veikalā nav (kā?).... 

Māmiľa nenopirka (ko?)... 

Man garšo/negaršo (kas?)... 

Es ēdu/neēdu (ko?).... 
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4.2. Dārzeľi, augļi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dārzeņi 

gurķis 

 

 kartupelis 

 

 dilles  

kāposti 

 

 ķirbis 

 

 sīpolloki 

 

tomāts 

t 

 sīpols  zirľi  

biete  ķiploks  pupas  

redīss 

 

 burkāns 

 

 pupiľas  

Augļi, ogas 

āboli  zemenes  apelsīni  

bumbieri  avenes  citroni  

ķirši  mellenes  mandarīni  

plūmes  ērkšķogas 

 

banāni  

upenes  jāľogas 

 

arbūzi  
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4.3. Ēdienreizes 

Brokastis Pusdienas Vakariľas 

maize 

 

zupa  pankūkas  

sviestmaize  salāti  pica  

smalkmaizīte  makaroni  pīrādziľi  

desa 

 

griķi  ievārījums  

olas  rīsi  medus 

 

biezputra 

 

kotletes  sēnes  

tēja  cepta gaļa  rozīnes 

 

kafija  cīsiľi  rieksti  

kakao  zivs  sacepums 

 

cepumi  kompots  sula 
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5. SPĒLES UN ROTAĻAS 

 

spēle/-es – игра 

rotaļa/-as – игра 

rotaļlieta/-as – игрушка 

vilciens/-i – поезд  

lelle /-es – кукла 

lācis/-či – медведь 

balons/-i – шар 

bumba/-as – мяч 

mašīna/-as – машина 

traktors/-i – трактор 

klucīši (kluči) – детские 

кубики (обрубок) 

paslēpes – прятки 

atpūsties – отдохнуть 

 

braukt – ехать  

zīmēt – рисовать  

krāsot – красить  

spēlēt/spēlēties – играть 

peldēt – плавать 

dejot – танцевать  

lasīt – читать 

 

skaista – красивая 

liels – большой 

mazs – маленький 

man ir– у меня есть 

tev ir – у тебя есть 

man patīk – мне нравится 

man nepatīk – мне не нравится 

 

es protu, tu proti – я умею, ты умеешь 

es vēlos, tu vēlies – я хочу, ты хочешь 

 

Jā, es gribu… – Да, я хочу 

Nē, es negribu ... – Нет, я не хочу 

 

lēkt ar lecamauklu – скакать со скакалкой 

es lecu, tu lec – я прыгаю, ты прыгаешь  

 

pēc stundām – после уроков 

pa dienu – днѐм 

no rīta – утром 

 

Cik skaista! – Какая красивая! 

Ai, cik mīksta! – Какая мягкая! 

Cik garlaicīgi! – Как скучно! 

Ļoti interesanti! – Очень интересно! 

Paceliet, lūdzu, rokas! – Поднимите, пожалуйста, руки вверх! 

Nostājieties aplī! – Встаньте в круг!  

Ejam spēlēt paslēpes! – Идѐм играть в прятки! 

Nāc, spēlēsim/Nāc, spēlēsimies! – Идѐм играть! 
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1. Nosauc! 

Tas ir ________________ . Tā ir ________________ . 

Tas ir ________________  . Tā ir ________________  . 

Tas ir ________________  . Tā ir ________________ . 

Tas ir ________________  . Tā ir ________________  . 

Tie ir ________________ . Tās ir________________ . 

 

2. Vēro! Lasi! 

Piemērs:   Man/tev  ir lelle. Tā ir skaista. 

Man ir ……………….. (vilciens). .......... ir ……………….. . 

Man ir ………………..(bumba). .......... ir ……………….. . 

Man ir ……………….. (lācis). .......... ir ……………….. . 

Man ir ………………..(traktors). .......... ir ……………….. . 

Man ir ……………….. (puzle). .......... ir ……………….. . 

Man ir ……………….. (balons). .......... ir ……………….. . 

Man ir  ……………….. (mašīna). .......... ir ……………….. . 

Man ir ……………….. (kluči). .......... ir ……………….. . 

Man ir ……………….. (mozaīka). .......... ir ……………….. . 
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6. ĶERMEĽA DAĻAS. PERSONISKĀ HIGIĒNA 

 

Cilvēka ķermenis – тело человека Personiskā higiēna – личная гигиена 

kakls – шея  

roka (rokas) – рука (руки) 

kāja (kājas) – нога (ноги) 

vēders – живот  

mugura – спина  

pirksts (pirksti) – палец (пальцы) 

plecs (pleci) – плечо (плечи) 

galva – голова 

acs (acis) – глаз (глаза) 

auss (ausis) – ухо (уши) 

deguns – нос 

vaigs (vaigi) – щека (щѐки) 

zods – подбородок 

piere – лоб 

mati – волосы 

mute – рот 

lūpas – губы 

mēle – язык 

zobi – зубы 

mazgāties – умываться 

es mazgājos 

 

mazgāt – мыть, стирать 

es mazgāju 

 

tīrīt zobus – чистить зубы 

es tīru zobus 

 

ķemmēt – расчѐсывать 

es ķemmēju 

 

 

 

gari – длинные   tīrs – чистый 

īsi – короткие  netīrs – грязный 

tumši – тѐмные 

gaiši – светлые 
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1. Lasi! Savieno! 

ACS 

DEGUNS                                                                               

MUTE                                                                                 

ROKA 

AUSIS 

MATI 

KAKLS 

PIRKSTI 

PLECS 

KĀJAS 

 

 

1. Lasi! Savieno! 

                       
 

 

          
 

 

                        
 

 

 

 

kakls mati acis deguns ausis 

gari mazs īsi lielas zilas 

Tas ir 

Tie ir 

Tā ir 

Tās ir 
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7. APKĀRTNE 

apkārtne/-es - окрестность 

ceļš/-i – дорога 

parks/-i  – парк 

zāliens – газон 

koks/-i – дерево 

zieds – цветок 

puķe/-es – цветок 

daba – природа 

lapa/-as – лист 

pagalms/-i – двор 

kāpnes – лестница 

meţs/-i- лес 

upe /-es – река 

ezers/-i – озеро 

iela/-as  – улица 

ābele/-es – яблоня  

 

māja/-as – дом 

dzīvoklis/-i - квартира 

veikals/-i –магазин 

skola/-as – школа 

sporta zāle – спортивный зал 

bibliotēka/-as – библиотека 

muzejs/ -i – музей 

 

durvis – дверь  

logs/-i - окно 

skurstenis/-i – труба  

jumts/-i – крыша  

 

vāvere/-es - белка 

putns/-i – птица 

 

 

 

galds/-i – стол 

dīvāns/-i  – диван  

gulta/-as – кровать 

krēsls/-i – стул 

skapis/-ji – шкаф 

 

Klausies! – Cлушaй! 

Skaties! – Смотри! 

Atrodi! – Найди! 

Atver! – Открой! 

Aizver!- Закрой!  

 

pa labi – направо 

pa kreisi – налево 

priekšā – впереди 

 

iet – идти 

skriet – бежать 

 

        Atceries! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Kas? 

istaba 

skola 

sporta zāle 

veikals 

stadions 

muzejs 

bibliotēka 

parks 

mežs 

Kur? 

istabā 

skolā 

sporta zālē 

veikalā 

stadionā 

muzejā 

bibliotēkā 

parkā 

mežā 
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Skaties attēlus! Savieno! 

 

Daugavpils Bērnu 

bibliotēka „Zīlīte” 

 

Vienības laukums 

 

 

Vienības tilts, upe 

Daugava 

 

Pāvela Dubrovina parks 

 

 

Rīgas iela Daugavpilī  

 

 

Daugavpils autoosta 

 

 

Daugavpils dzelzceļa 

stacija 

 

Marka Rotko mākslas 

centrs  

 

Daugavpils slimnīca 

 

 

Daugavpils teātris 
 

 

Muzejs 

 

 

Skola 
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8. GADALAIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gadā   ir   4  gadalaiki  :  ZIEMA , PAVASARIS , VASARA , RUDENS : 

 

Ziemas   mēneši  :  decembris, janvāris, februāris 

Pavasara   mēneši  :  marts, aprīlis, maijs 

Vasaras   mēneši   :   jūnijs, jūlijs, augusts 

Rudens   mēneši  :    septembris, oktobris, novembris 
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8.1. Ziema 

 

Sniegs – снег  

Sniegpārslas – снежинки  

Kupenas – сугробы  

Snieg – идѐт снег  

Lāstekas – сосульки    

Ledus – лѐд  

Leduspuķes – узоры  на стекле   

Auksti – холодно  

Aukstums – холод 

Sals – мороз  

Sniega pikas – снежки  

Slidas – коньки  

Slidot – кататься на коньках 

Slēpes – лыжи  

Slēpot – кататься на лыжах 

Ragavas – санки, салазки 

Braukt ar ragaviľām – кататься на санках, 

на салазках 

Pikoties – играть в снежки 

 

Atceries!  

es    viņš, viņa, viņi, viņas 

Slidoju     slido 

Slēpoju     slēpo 

Pikojos     pikojas 

Braucu ar ragaviľām   brauc ar ragaviľām 

Ceļu sniegavīru    ceļ sniegavīru 
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1. Skaties attēlus un savieno tos ar attiecīgajiem vārdiem! 

 

Slido             Aukstums      Snieg                    Slēpo                 Pikojas 

 

 

 

 

 

 

Kupenas   Lāstekas  Ceļ sniegavīru  Sniegpārsla 

 

2. Lasi tekstu un atbildi uz jautājumiem! 

Ziemas mēneši ir decembris, janvāris, februāris. Dienas kļūst īsākas. Naktis 

ir garākas. Ir auksti. Snieg un puteľo. Pie jumtiem ir lāstekas. Logu rūtīs ir 

leduspuķes. Upes un ezerus pārklāj ledus. Bērni slēpo, slido, pikojas, ceļ 

sniegavīru, brauc ar ragaviľām. Dzīvnieki guļ ziemas miegu. Visi gaida 

Ziemassvētkus. 

1. Nosauc ziemas mēnešus! 

2. Kāds laiks ir ziemā?  

3. Ko bērni dara ziemā? 

4. Ko tev patīk darīt ziemā? 

5. Kādus svētkus svin ziemā? 
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8.2. Ziemassvētki 

 

Salatētis – Дед Мороз 

Dāvanas – подарки  

Egle – ѐлка  

Rotā egli – украшают ѐлку 

Rotājumi – украшения  

Virtene – гирлянда  

Zvaniľš – колокольчик, звоночек 

Čiekuri – шишки  

Zvaigznes – звѐзды  

Piparkūkas – пряники, рождественское печенье 

Cept piparkūkas – печь пряники, печенье 

Cept pīrādziľus – печь пирожки 

Gaidīt dāvanas – ждать  подарки 

Dāvināt dāvanas – дарить подарки 

 

 

Atceries!  

es    viņš, viņa, viņi, viņas 

rotāju eglīti                                              rotā 

gaidu Salatēti                                         gaida 

cepu piparkūkas                                     cep 

dziedu dziesmas                                     dzied                 

veidoju rotājumus                                   veido 
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1. Skaties attēlus un savieno tos ar attiecīgajiem vārdiem! 

Piparkūkas/Cep piparkūkas    Eglīte      Dāvanas       Zvaniľš/Zvaniľš skan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotā eglīti Čiekuri Salatētis  Virtene         Eglīšu rotājumi       Zvaigznītes 

 

2. Skaties attēlu un uzraksti 5 teikumus par Ziemassvētkiem! 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 



Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 1.klasē izglītības iestādēs,                                                        
kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

 

29 
 

8.3. Pavasaris 

Atkusnis – оттепель 

Kūst sniegs – тает снег 

Peļķes – лужи  

Dubļi – грязь  

Saulains – солнечный  

Kļūst siltāks – становится тѐплым 

Līst lietus – идѐт дождь 

Pūš vējš – дует ветер 

Apmācies – пасмурно  

Gājputni – перелѐтные птицы 

Atlido gājputni – прилетают перелѐтные птицы 

Ligzda – гнездо  

Vij ligzdu – вьѐт гнездо 

Putnu būrītis – скворечник 

Pūpoli – верба  

Zied puķes – цветут цветы 

Dzied putni – поют птицы 

Stārķis – аист  

Strazds – скворец  

Bezdelīga – ласточка  

Dzeguze – кукушка  

Tulpes – тюльпаны  

Narcises – нарциссы  

Krokusi – крокусы  

 

1. Turpini! 

       Kāda ?                                Kāds?                

Silta saule              liels  koks 

Spoţ_      saule                   brūn_         putns 

Zaļ_        zāle                    pelēk_      mākonis 

Skaist_   puķe                  silt_         lietus 

Liel_      ligzda                skaist_       būrītis 

Maz_      peļķe                  augst_        kalns 

Saule – saulains                                     

Mākoľi – mākoľ__          

Lietus – liet____                                

Vējš – vējain ____    
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2. Skaties attēlus un savieno tos ar attiecīgajiem vārdiem! 

Pūpoli  Gājputni         Tulpes  Narcises   Krokusi         Peļķe 

 

 

 

 

  

 

 

Putnu būrītis  Vij ligzdu         Spīd saule    Sniegpulkstenīte 

 

3. Lasi un atbildi uz jautājumiem! 

Pavasara mēneši ir marts, aprīlis, maijs. Kūst sniegs. Ir atkusnis, peļķes un 

dubļi. Dienas kļūst garākas. Atlido gājputni – stārķi, strazdi, dzērves. Daba 

pamostas. Kokiem plaukst lapas. Aug zāle. Sāk ziedēt pavasara puķes un pūpoli. 

1. Nosauc pavasara mēnešus! 

2. Kāds laiks ir pavasarī? 

3. Kas zied pavasarī? 

4. Ko dara gājputni?  
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8.4. Vasara 

karsts                puķes 

saulains       putni 

zied        taurenis 

dzied        mārīte 

zaļo        peldriľķis 

lido        peldkostīms 

rāpo        saulesbrilles 

sauļojas       peldbikses 

peldas                  jūra 

atpūšas       upe 

ceļ smilšu pilis      ezers 

šūpojas šūpolēs      ūdens 

brauc ar divriteni ( velosipēdu)           laiva 

sēľo (lasa sēnes)              lauki 

ogo (lasa ogas)      ekskursija 

pastaigājas       pārgājiens 

atrakciju parks      rotaļu laukums 

pagalms       smilšu kaste 
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karsts        жаркий     puķes     цветы 

saulains солнечный     putni    птицы 

zied  цветѐт     taureľi   бабочки 

dzied  поѐт      mārītes  божьи коровки 

zaļo  зеленеет     peldriľķis  спасательный круг 

lido  летают     peldkostīms  купальник 

rāpo  ползают     saulesbrilles  солнечные очки 

sauļojas загорают     peldbikses  плавки 

peldas  купаются     jūra    море 

atpūšas отдыхают     upe    река 

ceļ smilšu pilis строят песчаные замки ezers     озеро 

šūpojas šūpolēs качаются на качелях            ūdens   вода 

laiva   лодка      lauki    деревня  

sēľo (lasa sēnes)   собирают грибы   smilšu kaste   песочница           

ogo (lasa ogas) собирают   ягоды            ekskursija  экскурсия 

pastaigājas  гуляют     pārgājiens   поход 

atrakciju parks парк аттракционов   rotaļu laukums  игровая площадка 

pagalms двор  

brauc ar divriteni ( velosipēdu)    едет на велосипеде 
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1. Savieno teikumu daļas! Iekrāso tās! 

 
Spēlē      smilšu pilis. 

 

Spīd      puķes. 

 

Dzied      zāle. 

 

Lido      saule. 

 

Zied      ogas. 

 

Zaļo      putni. 

 

Lasa      taureľi 

 

Ceļ      paslēpes. 

 

2. Lasi tekstu! Atbildi uz jautājumiem! 

Vasaras mēneši ir jūnijs, jūlijs, augusts. Spīd spoţa saule. Debesīs ir balti 

mākoľi. Laiks ir silts. Daţreiz ir karsti. Zaļo zāle, koki un krūmi. Meţā, pļavā un 

dārzā zied puķes. Dzied putni. Lido taureľi, bites, mušas, odi.  

1. Kuri ir vasaras mēneši? 

2. Kāds laiks ir vasarā? 

3. Kādi ir mākoľi? 

4. Kāda ir saule? 

5. Kur zied puķes? 

6. Kas dzied vasarā? 

7. Kas lido vasarā? 
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3. Raksti galotnes! Iekrāso vārdu savienojumus! 

Kāds ir?    Kāda ir? 

Spoţ....   saule    Silt..... laiks 

Karst ..... diena    Zaļ..... egle 

Raib..... putns    Dzelten... taurenis 

Balt ..... mākonis    Sarkan.... oga 

Jaun.... velosipēds    Liel... upe 

Sald…. medus    Dzelten….. pienene 

Kādi ir? Kādas ir? 

Sarkan.... mārītes    Jaun.... peldriľķi 

Interesant...... ekskursijas   Sald...... avenes 

Skāb..... citroni    Augst....  koki 

Silt.....dienas    Zaļ...... priedes 

Liel....āboli     Raib..... kleitas     

 

4. Salīdzināsim! 

Pavasarī ir silts laiks, bet vasarā laiks ir vēl  siltāks . 

Mētelis ir silts, bet kaţoks ir vēl ………………………….. . 

Rudenī laiks ir auksts, bet ziemā laiks ir vēl ........................ . 

Ūdens upē ir tīrs, bet avotā ir vēl ……………………………… . 

Strazds ir liels putns, bet stārķis ir vēl …………………………….. . 

Pavasarī ir spoţa saule, bet vasarā saule ir vēl spoţāka. 
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Vistas ola ir liela, bet strausa ola ir vēl …………………………….. . 

Pavasarī diena ir gara, bet vasarā diena ir vēl ………………………………  

Bite ir maza, bet mārīte ir vēl ………………………………….. . 

 

5. Raksti galotnes! Turpini teikumus! 

Ko viľi dara?         Ko es daru? 

Bērni  pastaigājas                                        Es     pastaigājos 

Bērni   šūpoj......            Es   šūpoj.........  

Bērni  sauļoj.....            Es     sauļoj....... 

Bērni  spēlēj.....            Es   spēlēj........ 

Bērni  peld......                  Es    peld........ 

Bērni atpūš....           Es atpūš........ 

Bērni ceļ              Es ceļu   

Bērni brauc                   Es brauc..... 

Bērni spēlē             Es spēlēju 

Bērni ceļo                        Es ceļo.... 
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8.5. Rudens 

 

līst lietus     gājputni aizlido      

pūš vējš    

krīt lapas     aug sēnes 

pelēki mākoľi    dārzs 

dubļi      meţs 

peļķes              novāc raţu 

lasa sēnes     vēss 

lasa kastaľus 

lasa zīles     lietains 

lasa lapas     mākoľains 

dārzeľi     vējains 

augļi      ģērbjas 

biete      velk mugurā 

burkāns     velk kājās 

kāposts     gumijas zābaki 
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kartupelis     vējjaka 

kabacis     dţemperis 

tomāts     cepure 

ābols      šalle 

bumbieris     bikses 

plūme              lietussargs 

kļava      bērzs 

ozols    

egle      priede 
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līst lietus – идѐт дождь   gājputni – перелѐтные птицы  

pūš vējš – дует ветер   aug koki, sēnes – растут  деревья, грибы  

krīt lapas – падают листья  dārzs – сад 

pelēki mākoľi – серые тучи  meţs – лес 

dubļi – грязь    peļķes – лужи 

lasa sēnes – собирают грибы  novāc raţu – убирают урожай 

lasa kastaľus – собирают каштаны vēss – прохладный 

lasa zīles – собирают  жѐлуди  lietains – дождливый   

lasa lapas – собирают листья  mākoľains – облачный     

dārzeľi – овощи    vējains – ветреный 

augļi – фрукты    ģērbjas – одевается 

biete – свѐкла    velk mugurā – надевает 

burkāns – морковь    velk kājās – обувает 

kāposts – капуста    gumijas zābaki – резиновые сапоги 

kartupelis – картофель   vējjaka – куртка 

kabacis – кабачок    dţemperis – джемпер 

tomāts – помидор    cepure – шапка 

ābols – яблоко    šalle – шарф 

bumbieris – груша    bikses – брюки, штаны 

plūme  – слива    lietussargs – зонтик 

kļava – клѐн     bērzs – берѐза 

ozols – дуб     kastaľa – каштан 

egle – ель     priede – сосна    

aizlido uz siltajām zemēm – улетают в  тѐплые страны  
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1. Lasi tekstu! Atbildi uz jautājumiem! 

1. Rudens mēneši ir septembris, oktobris, novembris. Dienas kļūst īsākas un 

vēsākas. Naktis kļūst garākas un tumšākas. Bieţi līst lietus, pūš vējš. Debesīs 

ir pelēki mākoľi. Ielās (Ārā) ir dubļi un peļķes. 

 

1) Kuri ir rudens mēneši? 

2) Kāds laiks ir rudenī? 

3) Kādas kļūst dienas? 

4) Kādas kļūst naktis? 

5) Kas ir debesīs? 

6) Kādi ir mākoľi? 

7) Kas ir ielās (ārā)? 

 

2. Kokiem krīt sarkanas, dzeltenas, brūnas lapas. Meţā aug sēnes. Meţa 

dzīvnieki gatavojas ziemai. Gājputni aizlido uz siltajām zemēm. 

Dārzos novāc raţu: kartupeļus, kāpostus, bietes, burkānus, kabačus, tomātus, 

ābolus, bumbierus, plūmes. 

 

1) Kas aug meţā? 

2) Kādi koki aug meţā? 

3) Kādas lapas ir kļavām (bērziem, ozoliem)? 

4) Kas ir ozoliem (kastaľām)? 

5) Kas gatavojas ziemai? 

6) Kas aizlido uz siltajām zemēm? 

7) Ko dara dārzos? 

8) Kādus dārzeľus novāc dārzā rudenī? 

9) Kādus augļus novāc dārzā rudenī? 
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3. Rudenī es silti ģērbjos. Es velku mugurā dţemperi, bikses, vējjaku, sienu ap 

kaklu šalli, lieku galvā cepuri, velku kājās gumijas zābakus, ľemu 

lietussargu un eju pastaigāties. Parkā es lasu lapas, kastaľus  un zīles. Meţā 

es pastaigājos un lasu sēnes. 

 

1) Kā tu ģērbies rudenī? Kāpēc? 

2) Ko tu velc mugurā?  

3) Ko tu velc kājās?   

4) Ko tu liec galvā?  

5) Ko tu sien ap kaklu? 

6) Ko tu dari meţā?  

7) Ko tu dari parkā? 

8) Ko tu lasi parkā? 

9) Kāpēc tev patīk /nepatīk rudens? 

 

2. Veido daudzskaitli! Raksti! 

Lapa – lapas     dārzs – dārzi 

Kļava - ...........................   Bērzs - ........................... 

Liepa - ............................   Ozols - ............................ 

Kastaľa- ........................   Tomāts - ......................... 

Vējjaka - .........................   Lietussargs -.................... 

Iela - ...............................   Parks - ........................... 

Baravika - .......................   Meţs - ........................... 
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Sēne -  sēnes     Gurķis – gurķi 

Egle- ...........................   Kabacis - ........................   c/č  

Priede - .......................   Kartupelis - ....................    l/ļ 

Biete - ..........................   Kastanis-........................   n/ľ 

Zīle -.............................   Dţemperis-..................... 

Plūme- .........................   Bumbieris-...................... 

Šalle- ...........................   

Cepure-........................... 

 

3. Skaties attēlu! Raksti teikumus! 

 

1) Kāds gadalaiks ir ārā?  

2) Kāds laiks ir ārā?  

3) Ko bērni dara? 

4) Kā viľi jūtas? 

5) Vai tev patīk/nepatīk rudens? Kāpēc?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9. MĀJDZĪVNIEKI UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKI 

9.1. Mājdzīvnieki 

Mājdzīvnieki Ko ēd? Ko dod / dara? Kur dzīvo? Kāds/a ir? 

Zirgs, ķēve un 

kumeļš –конь, 

кобыла и 

жеребѐнок 

ēd sienu – сено 

ēd auzas – овѐс 

ēd zāli – траву 

zirgs velk vezumu – 

kонь тянет воз 

Stallī – в 

конюшне 

Stiprs/a 

Bullis, govs un 

teļš –бык, 

корова и 

телѐнок 

ēd sienu, zāli      govs dod pienu –

корова даѐт молоко 

Kūtī – в 

хлеву 

Brūna/a, 

raiba, 

liels/a 

Gailis, vista un 

cālis – петух, 

курица и 

цыплѐнок 

knābā graudus – 

клюет зерна 
gailis no rīta dzied un 

visus modina – петух 

по утрам поѐт и всех 

будит  

vista dēj olas –  

курица несѐт яйца 

kūtī skaists/a, 

krāsains/a 

Auns, aita un 

jērs – баран,  

овца и ягнѐнок 

ēd sienu, zāli      aita dod vilnu –  

овца даѐт шерсть 

kūtī pūkains/a, 

mīksts/a 

Āzis, kaza un 

kazlēns – козѐл, 

коза и козлѐнок 

ēd sienu, zāli      kaza dod pienu un 

vilnu – коза даѐт 

молоко и шерсть 

kūtī Ragains/a 

Vepris, cūka 

un sivēns – 

вепрь, свинья и 

поросѐнок 

ēd kartupeļus, 

ābolus 

cūka dod gaļu –свинья 

даѐт мясо 

kūtī netīrs/a 

Pīle un pīlēns – 

утка и утѐнок 

ēd zāli      pīle dēj olas un dod 

gaļu – 

yтка несѐт яйца и 

даѐт мясо 

kūtī maza, liela 

Suns, kuce un 

kucēns –  

собака и щенок 

grauţ kaulus – 

грызет кости 
suns sargā māju – 

собака стережѐт дом 

būdā / mājā 

– в будке / в 

доме 

gudrs, 

draudzīgs 

Kaķis, kaķene 

un kaķēns – 

кот, кошка и 

котѐнок 

lok pienu –

лакает молоко 

kaķis ķer peles – кот 

ловит мышей 

mājā / 

pagalmā 

в доме /  

во дворе 

mīļš, 

pūkains 
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1. Pastāsti! 
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9.2. Savvaļas dzīvnieki 
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1. Lasi un papildini, kas ir dzīvniekiem! 
 

 



Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 1.klasē izglītības iestādēs,                                                        
kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

 

47 
 

2. Veido un raksti dzīvnieku mazuļu vārdus! 
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TAS IR.....  

Это... 

TĀ IR.....  

Это..... 

 

GAILIS SUNS TEĻŠ  

 

 

KAZA PĪLE GOVS! 

 

1. Izpildi uzdevumu! Ievieto Tas vai Tā! 

_____ ir suns.   _____ ir pele.  _____ ir pīle.   _____ ir teļš.   _____ ir govs.   

_____ ir aita.   _____ ir zirgs.   _____ ir kaza.   _____ ir kucēns. _____ ir zoss.    

  
KAZA– коза 
PĪLE - утка 
!!! GOVS - корова 

KAZAS - козы 
PĪLES - утки 
!!! GOVIS -коровы 

  
ZIRGS– конь 
GAILIS - петух 
TEĻŠ– телёнок 

ZIRGI - кони 
GAIĻI - петухи 
TEĻI - телята 

 

2. Izpildi uzdevumu! Veido daudzskaitli! 

Vista -_____________________                 Gailis - _________________________ 

Kaza - _____________________                Vilks - _________________________ 

Aita - _____________________                  Suns - _________________________ 

Pīle - ______________________                 Teļš - _________________________ 

Pele - ______________________                Zirgs - _________________________ 

Cūka - ______________________               Sivēns- ________________________ 
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KAS?– кто/ что? KO? – кого / что? 

 

GRAUDS (- I) 

KAĶIS (- I) 

PUTNIĽŠ (-I) 

 

Man ir (kas?) kaķis. 

Man ir (kas?) kaķi. 

 

GRAUDU (-US) 

KAĶI (-US) 

PUTNIĽU (-US) 

 

Es baroju (ko?) kaķi. 

Es baroju (ko?) kaķus. 

 

AITA (-AS) 

PELE (-ES) 

 

Mājā dzīvo (kas?) pele. 

Mājā dzīvo (kas?) peles. 

 

AITU (-AS) 

PELI (- ES) 

 

Kaķis ķer (ko?) peli. 

Kaķis ķer (ko?) peles. 

 

KAS? – Кто / что? KUR? – Где? 

 

MEŢS- лес 

STALLIS 

 

Tas ir (kas?) meţs. 

 

MEŢĀ – в лесу 

STALLĪ 

 

Vilks dzīvo (kur?) meţā. 

 

MĀJA - дом 

ZEME 

 

Tā ir (kas?) māja. 

 

MĀJĀ– в доме 

ZEMĒ 

 

Suns dzīvo (kur?) mājā. 
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10. TRANSPORTA LĪDZEKĻI, ZĪMES UN UZRAKSTI 

 

Transporta līdzekļi – 

транспортные средства 

Uz ielas –  

на улице 

braukt – ехать 

lidot – лететь 

peldēt – плыть 

autobuss - автобус 

trolejbuss - троллейбус 

tramvajs - трамвай 

automašīna - автомобиль 

kuģis – корабль 

metro -метро 

velosipēds - велосипед 

lidmašīna – самолѐт 

 

iela – улица 

ietve – тротуар 

gājēju pāreja – пешеходный переход 

pietura – остановка 

krustojums – перекрѐсток 

šķērsot – пересекать 

luksofors – светофор 

gaisma – свет 

bīstami – опасно 

drīkst – можно 

nedrīkst – нельзя 

Stāvi! – Стой! 

Gaidi! – Жди! 

Ej! – Иди! 

 

 

Kas? Brauc ar ko? 

tramvajs ar tramvaju 

vilciens ar vilcienu 

trolejbuss ar trolejbusu 

motocikls ar motociklu 

autobuss ar autobusu 

mašīna ar mašīnu 

velosipēds ar velosipēdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es braucu eju kājām 

Tu brauc ej kājām 

Viľš, viľa brauc iet kājām 

Viľi, viľas brauc iet kājām 

Mēs braucam ejam kājām 

Jūs braucat ejat kājām 
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1. Nosauc transporta līdzekļus!  

 

Tas ir …....................................................................................................................... 

  

Tā ir …........................................................................................................................ 

 

               

                

                     

 

Uzraksti, ko tie dara? 

….............................................................................................brauc 

….............................................................................................lido 

….............................................................................................peld 
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11. IKDIENA SKOLĀ 

Mācību priekšmeti 

Latviešu valoda - латышский язык 

Krievu valoda - русский язык 

Angļu valoda - английский язык 

Mūzika - музыка 

Vizuālā māksla - визуальное искусство 

Mājturība un tehnoloģijas - домоводство и 

технологии 

Sociālās zinības - социальные знания 

Ētika - этика 

Kristīgā mācība - христианская этика 

Matemātika - математика 

Dabaszinības - природоведение 

Sports - спорт 

Klases stunda - классный час 

Stundu saraksts - расписание уроков 

Mācību līdzekļi un piederumi  

Grāmata - книга 

Dienasgrāmata - дневник 

Penālis - пенал 

Zīmulis - карандаш 

Pildspalva - ручка 

Dzēšgumija - ластик 

Burtnīca - тетрадь 

Lineāls - линейка 

Otiľa - кисточка 

Guaša krāsas - гуашь 

Akvareļkrāsa - акварельные краски 

Līme - клей 

Šķēres - ножницы 

Aplikāciju papīrs - бумага для аппликаций 

Krīts - мел 

Mēbeles un priekšmeti 

Klase- класс 

Sols - парта 

Krēsls - стул 

Skolotāja galds - учительский стол 

Tāfele - доска 

Dators - компьютер 

Pulkstenis – часы 

Skapis – шкаф 

Plaukts - полка 

Telpas 

Kabinets - кабинет 

Ēdnīca - столовая  

Sporta zāle – спортивный зал  

Aktu zāle - актовый зал 

Gaitenis - коридор 

Medmāsas kabinets – кабинет медсестры 

Garderobe - гардероб 

Nedēļas dienas 

Pirmdiena - понедельник 

Otrdiena - вторник 

Trešdiena - среда 

Ceturtdiena - четверг 

Piektdiena - пятница 

Sestdiena - суббота 

Svētdiena - воскресенье 

Kāds? – Какой? 

Kāda? – Какая? 

Šodien ir ...  – Сегодня... 

Vakar bija ... – Вчера было.... 

Rīt būs ... – Завтра будет... 

Es mācos ...  – Я учусь... 

Tu mācies ... -  Ты учишься... 

Rakstīt  - писать 

Lasīt - читать 

Domāt - думать 

Zīmēt - рисовать 

Griezt - резать 

Līmēt - клеить 

Atbildēt - отвечать 

Klausīties - слушать 

Stāstīt - рассказывать 

Dziedāt - петь 

Es rakstu, bērni raksta. 

Es lasu, bērni lasa.  

Es domāju, bērni domā. 

Es zīmēju, bērni zīmē. 

Es grieţu, bērni grieţ.  

Es līmēju, bērni līmē. 

Es atbildu, bērni atbild. 

Es klausos, bērni klausās. 

Es stāstu, bērni stāsta. 

Es dziedu, bērni dzied. 
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Atceries!  

 

 

 

 

 

 

Skaitīsim! 

 

 

 

 

 

 

 
Tā ir  

Zane mācās 

(kur?) 
 Tas ir  

Zane dzīvo 

(kur?) 

1. klase pirmā klase pirmajā klasē 1. stāvs pirmais stāvs pirmajā stāvā 

2. klase otrā klase otrajā klasē 2.  stāvs otrais stāvs otrajā  stāvā 

3. klase trešā klase trešajā klasē 3.  stāvs trešais stāvs trešajā  stāvā 

4. klase ceturtā klase ceturtajā klasē 4.  stāvs ceturtais stāvs ceturtajā  stāvā 

5. klase piektā klase piektajā klasē 5.  stāvs piektais stāvs piektajā  stāvā 

6. klase sestā klase sestajā klasē 6.  stāvs sestais stāvs sestajā  stāvā 

7. klase septītā klase septītajā klasē 7.  stāvs septītais stāvs septītajā  stāvā 

8. klase astotā klase astotajā klasē 8.  stāvs astotais stāvs astotajā  stāvā 

9. klase devītā klase devītajā klasē 9.  stāvs devītais stāvs devītajā  stāvā 

10. klase desmitā klase desmitajā klasē 10.  stāvs desmitais stāvs desmitajā  stāvā 

1 viena gumija  

2 divas gumijas  

3 trīs gumijas  

4 četras gumijas  

 ….  

10 desmit gumijas  
11 vienpadsmit gumijas  

Kas?                  Kā?                   Ar ko?                    Kur?    

kabinets          kabineta         ar kabinetu            kabinetā 

penālis            penāļa             ar penāli                 penālī 

klase                klases              ar klasi                      klasē 

soma               somas              ar somu                  somā 

šķēres             šķēru                ar šķērēm 
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1. Lasi! Pasvītro vārdu savienojumus, kuros ir skaitļi! 

 

Šodien ir piecas stundas. Pirmā stunda ir latviešu valoda. Uz sola ir viena 

grāmata, viena dienasgrāmata, viena burtnīca, viens penālis. Penālī ir seši zīmuļi, 

divas pildspalvas, viens lineāls, divas dzēšgumijas. Somā ir trīs grāmatas, piecas 

burtnīcas, līme.  

Klasē ir divpadsmit soli, divdesmit pieci krēsli, trīs skapji, divi plaukti, viens 

skolotājas galds, divas tāfeles. Uz skolotājas galda ir viens dators, divas grāmatas, 

divdesmit divas burtnīcas, piecas pildspalvas, četri zīmuļi, divas dienasgrāmatas.  

Skapī ir trīs plaukti. Pirmajā plauktā atrodas skolēnu burtnīcas, otrajā plauktā 

ir daudz grāmatu, bet trešajā plauktā ir daţādas rotaļlietas. 

 Latviešu valodas stundā skolēni lasa, raksta, domā, atbild uz jautājumiem, 

stāsta.  

 

 

 

 

1 viens krēsls 
 

2 divi krēsli 
 

3 trīs krēsli 
 

4 četri krēsli 
 

 ….  

10 desmit krēsli 
 

11 
vienpadsmit 

krēsli  
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2. Lasi!  

1. klases stundu saraksts 

 Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

1. Matemātika  Dabaszinības Mūzika Sociālās zinības Latviešu valoda 

2. Latviešu valoda Sports  Matemātika Krievu valoda Dabaszinības 

3. Krievu valoda Latviešu valoda Krievu valoda Matemātika Mūzika 

4. Vizuālā māksla 
Mājturība un 

tehnoloģijas 

Ētika/kristīgā 

mācība 
Angļu valoda Matemātika 

5.    Sports Klases stunda 

 

Vēro stundu sarakstu! Stāsti!  

Šodien ir pirmdiena. Šodien ir četras stundas. Pirmā stunda ir matemātika. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Turpini teikumu!  

Kādas stundas ir šodien? 

Šodien ir ___________________________________________________________  

Kādas stundas bija vakar? 

Vakar bija _________________________________________________________  

Kādas stundas būs rīt? 

Rīt būs_____________________________________________________________   

 

Kāda nedēļas diena ir šodien? Šodien ir __________________________________ 

Kāda nedēļas diena bija vakar? Vakar bija ________________________________ 

Kāda nedēļas diena būs rīt? Rīt būs ______________________________________  



Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 1.klasē izglītības iestādēs,                                                       
kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

 

56 
 

 

4. Skaiti! Raksti! 

 

________________________________ 

 

________________________________________  

 

 ________________________________________________  

 

___________________________  

 ___________________________________________________  

 

 ___________________________________________________ 

 

 

    ___________________________________________________________ 
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1.pielikums 

1.tēma „IEPAZĪŠANĀS, SASVEICINĀŠANĀS” 

Darba lapa. „Sasveicināšanās” 
 

1.uzdevums. Savieno! 

 

 

 

 

2.uzdevums. ”Rēķini piemērus”! Uzraksti izveidotos vārdus! 

LABS+ RĪTS =  _____________________________! 

LABA+ DIENA = _____________________________! 

LABS+ VAKARS =  _____________________________! 

 

3.uzdevums. Ko viņi saka? Kāpēc?  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                              

VAKARS 

DIENA 

 

 

RĪTS 

NAKTS 
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2.pielikums 

1.tēma „IEPAZĪŠANĀS, SASVEICINĀŠANĀS” 

Darba lapa. „Iepazīšanās” 
 

KĀ TEVI SAUC?               MANI SAUC  ______________________________ 

 

1.uzdevums. Kā viņus sauc? Savieno, uzraksti un pastāsti! 

           

           

 

                     

 

_____________    _______________    _______________       _______________        

Kā viľu sauc? Viľu sauc .......... 

 

2.uzdevums. Kā viņiem klājas? Savieno!  

KAĶIM klājas...    ZAĶIM klājas..      MEITENEI klājas...  

 

 

 

 

 

SLIKTI 

 LIELISKI 

 

LABI 

 

LUNTIKS KEŠA PEPA MIKI 
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3.uzdevums. Ko viņi stāsta par sevi? Ko tu vari par viņiem pastāstīt! 

Viľu sauc TOMS Viľu sauc ANNA 

Viľš ir _____________ 

 

                        Viľa ir _____________ 

Viľam ir 7 (__________________) gadi Viľai ir 8 (__________________) gadi 

Viľš dzīvo _______________ Viľa dzīvo _______________ 

Viľam garšo _________ Viľai garšo ___________ 

 

Paraugs (Iedomājies, ka tu esi Toms. Iedomājies, ka tu esi Anna) 

1. Es esmu Toms. Es esmu zēns. Man ir septiņi gadi. Es dzīvoju Amerikā. Man 

garšo pica. 

Es esmu Anna. Es esmu meitene. Man ir astoņi gadi. Es dzīvoju Anglijā. 

Man garšo burgers. 

2. Viņu sauc Toms. Viņš ir zēns. Viņam ir septiņi gadi. Viņš dzīvo Amerikā. 

Viņam garšo pica. 

Viņu sauc Anna. Viņa ir meitene. Viņai ir astoņi gadi. Viņa dzīvo Anglijā. 

Viņai garšo burgers.  

 

4.uzdevums. Atbildi uz klasesbiedru jautājumiem: Kā tevi sauc? Kas tu esi? Cik 

tev gadu? Kur tu dzīvo? Kas tev garšo? 
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5.uzdevums. Atbildi uz klasesbiedru jautājumiem: Kā viņu sauc? Kas viņš/a ir? 

Cik viņam/ai gadu? Kur viņš/a dzīvo? Kas viņam/ai garšo? 

 

6.uzdevums.Pastāsti par viņiem pēc 1. un 2.parauga! 

OTTO MONTA 

 
 

8 6 

  

  

 

7.uzdevums.Aizpildi tabulu par sevi un savu draugu/draudzeni! Pastāsti! 

Vārds 
 

Vārds 
 

Kas tu esi? 
 

Kas viľš/a ir? 
 

Cik tev gadu? 
 

Cik viľam/ai gadu? 
 

Kur tu dzīvo? 
 

Kur viľš/a dzīvo? 
 

Kas tev garšo? 
 

Kas viľam/ai garšo? 
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3.pielikums 

1.tēma „IEPAZĪŠANĀS, SASVEICINĀŠANĀS” 

Darba lapa. „Makvīna personas lieta” 
 

Sveiki! Mani sauc Zibens Makvīns. Es esmu superīgs, 

neparasts vāģis. Es esmu ļoti ātrs un moderns. Es aktīvi 

piedalos sacensībās. Es dzīvoju Radiatormiestā. Es mācos 

Sacīkšu skolā, ātruma klasē. Man ļoti patīk dot intervijas. Man 

garšo 95.degviela. 

Mans labākais draugs ir Metriľš. Metriľam patīk fantazēt.                                          

1. Lasi tekstu! Pasvītro pareizo variantu! 

 Kā sauc galveno varoni? 

Makvīns  Zibens  Zibens Makvīns 

 Kāpēc Makvīna iesauka ir „Zibens”? Tāpēc ka viľš ir..... 

ātrs                          lēns                 skaļš 

 Kas ir Makvīns? 

vāģis                  busiľš                    tramvajs 

2. Izlasi apgalvojumus un aizpildi tabulu! 

Apgalvojumi Jā Nē 

Makvīns ir parasts vāģis.   

Makvīns brauc lēni.   

Makvīna draugu sauc Meteors.   

Makvīns mācās Sacīkšu skolā.   

Makvīnam patīk dot intervijas.   

Makvīnam garšo limonāde.   
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3. Uzraksti stāstījumu par sevi pēc Makvīna stāsta parauga! Pasvītrotajās 

vietās uzraksti informāciju par sevi! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Vārdi: 

Lietvārdi Īpašības vārdi Darbības vārdi 

zibens – молния superīgs – суперский  piedalos – участвую 

vāģis – тачка (машина) moderns – современный  dzīvoju – живу 

busiņš – бусик (автобус) ātrs – быстрый mācos – учусь 

Tramvajs - трамвай lēns – медленный  dot – давать 

sacensības – соревнования    fantazēt – фантазировать  

sacīkstes – состязания    

Skola - школа   

Klase - класс   

ātrums – скорость    

intervija – интервью    

degviela – бензин    

galvenais varonis – главный герой   

iesauka – прозвище, кличка   
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4.pielikums 

2.tēma „MANA ĢIMENE” 

Darba lapa. „Ģimene” 
 

1.uzdevums. Skaties un stāsti! 

 Tā ir mana mamma. Manu mammu 

sauc Marina. Viľa ir ārste. 

 Tas ir mans tētis. Manu tēti sauc 

Oļegs. Viľš ir policists. 

  Tā ir vecmāmiľa. Manu vecmāmiľu 

sauc Anna. Viľa ir pensionāre. 

 Tā ir mana māsa. Māsu sauc Vika. 

Viľa ir skolniece. 

  Manā ģimenē ir suns un kaķis. 

  Manu suni sauc Argo. 

  Manu kaķi sauc Hugo. 

 

2.uzdevums. Pastāsti par Evas ģimeni! 
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3.uzdevums. Pastāsti par šo ģimeni! 

 

 

4.uzdevums. Pastāsti par savu ģimeni! (atnes savas ģimenes fotogrāfiju vai 

uzzīmē savu ģimeni) 
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5.pielikums 

2.tēma „MANA ĢIMENE” 

Darba lapa. „Stāstījums par sevi” 
 

1.uzdevums. Papildini teikumus! 

Mani sauc ______________. Man ir ______________ gadi. Manā ģimenē ir 

māmiľa, ______________, ______________, ______________. Manu māmiľu 

sauc ______________. Viľa ir _____________. Manu tēti sauc ______________. 

Viľš ir _______________. Mana ģimene ir (kāda?) ______________. Es dzīvoju 

_______________ ielā. Manai mājai ir ______________ stāvi. 

 

2.uzdevums. Veido dialogu ar sola biedru! 

- Kā tevi sauc? 

- _____________________________________________________________. 

- Cik tev ir gadu? 

- _____________________________________________________________. 

- Kāda ir tava ģimene? 

- _____________________________________________________________. 

- Cik cilvēku ir tavā ģimenē? 

- _____________________________________________________________. 

- Kā sauc tavu māmiľu un tēti? 

- _____________________________________________________________. 

- Kas pēc profesijas ir tava māmiľa un tētis? 

- _____________________________________________________________. 

- Kāda ir tava mājas adrese? 

- _____________________________________________________________. 

- Cik stāvu ir tavai mājai? 

- _____________________________________________________________. 
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6.pielikums 

2.tēma „MANA ĢIMENE” 

Darba lapa. Gramatiski vingrinājumi. Tas, tā, tie, tās. Ģenitīvs.  
 

1.uzdevums. Ievieto atbilstošo vārdu tas, tie, tā, tās! 

____ ir māmiľa. ____ ir brālis. ____ ir tētis. ____ ir māsas. ____ ir brālēni. ____ ir 

vectētiľš. ____ ir vecmāmiľas. ____ ir tantes. ____ ir krustmāte. 

 

2.uzdevums. Veido teikumus pēc parauga! 

Piemēram, __Tā__  ir __māmiņa__. 

______ ir _________________________.  

 

______ ir  __________________________. 

 

______ ir  _________________________. 

 

______ ir ____________________________. 

 

______ ir  ______________________________. 
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3.uzdevums. Kā tas ir? 

(Māmiľa ) soma.      Māmiľas soma. 

(Tēvs) mašīna.          ___________________________________________ 

(Brālis) velosipēds.  ____________________________________________ 

(Vectēvs) suns.        ____________________________________________   

( Māsa) telefons.      ____________________________________________ 

(Brālēns) draugi.     ____________________________________________ 

(Māsīca) māja.      ____________________________________________  

(Krustmāte) ģimene.___________________________________________ 

(Vecmāmiľa) kaķis. __________________________________________ 

 

4.uzdevums. Lieto lietvārdu (KĀ?) 

 Es dzīvoju _______Rīgas______   ielā. 

 Inese dzīvo_________________  ielā. 

 Jānis dzīvo_________________   ielā. 

 Marina dzīvo________________   ielā. 
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 Emīls dzīvo _________________    ielā. 

 Elīna dzīvo__________________   ielā. 

 Uldis dzīvo__________________   ielā. 

 Kristīne dzīvo________________   ielā. 

 Mārtiľš dzīvo________________  ielā. 

 Marta dzīvo _________________  ielā. 
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7.pielikums 

3.tēma „APĢĒRBS. IZSKATS” 

Darba lapa. „Apģērbs” 
 

1.uzdevums. Burtu mīklā atrodi apģērbu nosaukumus! Iekrāso tos! 

 

G B I K S E S T R I O P 

H D U P V L I R E A Z F 

J Ţ E O Ā J K U R P E S 

C E P U R E E A I T Ķ A 

K M N P K K I O V B E R 

L P K C I M D I Ē L S A 

Ī E R T U K H L J Ū U F 

K R E K L I Ľ Š J Z O Ā 

Ā I K V B N M Z A E I N 

S S L Š O R T I K A E S 

N Č S T O Ū N H A B G A 

Ļ Ā P Z R O Ī K J G O I 

 

 

2.uzdevums.  Burti ir samainījušies vietām! Atjauno vārdus! Uzraksti tos! 

EKKLSR    _________________                       ESZEĶ ____________________  

IKRSĀV ___________________                       ŪBLZE ____________________  

PURECE ___________________                       AJKA _____________________  

TALEKI ____________________                      SIBEKS ___________________  

BAKIZĀ ___________________                        ALLEŠ ___________________ 
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3.uzdevums. No zilbēm veido apģērba nosaukumus!   Uzraksti tos! 

 

 KUR              TA             NE         KI          SVĀR            ZĀ          PES  

KLEI            BA             JA              NA           KI            KA           VĒJ         ĢE 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

4.uzdevums. Grupē vārdus! Ieraksti  tabulā!   

 JAKA, KREKLS, DŢEMPERIS, KURPES, ŠORTI, SVĀRKI, BIKSES, 

KREKLIĽŠ, ZEĶES, CIMDI, CEPURE, VĒJJAKA, SARAFĀNS, 

ZEĶUBIKSES, ZĀBAKI, BLŪZE. 

 

 

TĀ IR TAS IR TĀS IR TIE IR 
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8.pielikums 

4.tēma „PĀRTIKA. ĒDIENREIZES” 

Darba lapa. „Pārtika” 
 

1.uzdevums. Ieraksti trūkstošos burtus! 

pien__   ke__īrs   

sier__    svies__ __ 

bie__piens   kr__jums   

__ __gurts   sieri__š 

 

2. uzdevums. Sadali vārdos! 

p i e n s k r ē j u m s j o g u r t s s i e r s k e f ī r s s v i e s t s 

 

3.uzdevums. Sameklē un iekrāso 9 dārzeņus! 

C U K Ā P O S T I 

M E A Š S L Z Ţ K 

Ķ I R B I S S L O 

F G T O M Ā T I P 

S G U R Ķ I S N B 

P U P I Ľ A S D E 

U F E C R T U J S 

P R L N V T V E A 

L D I L L E S R T 

F H S Ī P O L S G 
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4.uzdevums. Savieno pareizi! 

ķirbji     tomāti      plūmes 

   

   bumbieri    dilles 

gurķi           citroni 

 

    

DĀRZEĽI     AUGĻI 

 

āboli          ķirši 

           sīpoli 

  

   ķiploki      apelsīni 

 

5.uzdevums. Lasi! 

            

Vectētiľa dārzā izauga      ,   ,                          ,                 ,                     

 

,   ,    ,    un    .  

Bet vecmāmiľai augļu dārzā izauga ,    ,  un . 

 

6.uzdevums. Turpini teikumus! 

Man garšo (kas?) ____________________________________________________ 

 

Man negaršo (kas?) ________________________________________________ 
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7.uzdevums. Atzīmē ar krustiņu x , kas tev garšo vai negaršo! Pastāsti! 

Apgalvojumi Garšo Negaršo 

pankūkas ar krējumu   

pankūkas ar ievārījumu   

pankūkas ar banāniem   

pankūkas ar medu   

pīrādziľi ar gaļu   

pīrādziľi ar sēnēm   

pīrādziľi ar āboliem   

smalkmaizīte ar rozīnēm   

smalkmaizīte ar riekstiem   

 

8.uzdevums. Atzīmē! 

Mamma šodien ceps pankūkas. Ko viľa pirks veikalā? Mamma pirks (ko?)... 

x pienu 

 gurķus 

 biezpienu 

 konfektes 

 olas 

 maizi 

 miltus 
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9.pielikums 

4.tēma „PĀRTIKA. ĒDIENREIZES” 

Darba lapa. „Pārtika. Gramatiskie vingrinājumi” 
 

1.uzdevums. Cik ir…? Lasi! 

pupa – pupas 

 

biete– bietes 

 

gurķis – gurķi 

 

2.uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! Veido jautājumus! 

Paraugs: Vai citrons ir skābs? Jā, citrons ir skābs.  

Vai avenes ir melnas? Nē, avenes ir sarkanas.  

Vai citrons ir salds?... 

Vai banāni ir dzelteni?... 

Vai arbūzi ir skābi?... 

Vai upenes ir baltas?... 

 

3.uzdevums. Atbildi uz jautājumiem!  

Ko tu ēd brokastīs?      kas? 

Brokastīs es ēdu (ko?)…     biezpiens, cepumi 

maize, biezputra, olas 

Ko tu dzer brokastīs?      ko? 

Brokastīs es dzeru (ko?)…   biezpienu,cepumus, 

maizi, biezputru, olas  
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4.uzdevums. Palūdz klasesbiedram! 

Padod man, lūdzu, (ko?)...  

 

5.uzdevums. Turpini ar vienu vārdu! 

Paraugs: garšīgi rīsi 

Garšīgs (kas?)_____________________________________ 

Garšīga (kas?)_____________________________________ 

Garšīgi (kas?)_____________________________________ 

Garšīgas (kas?)___________________________________ 

 

6.uzdevums. Lasi! Atbildi uz jautājumu! 

                                             Ēdienkarte 

Zupas:                         Salāti: 

biešu zupa                    biešu salāti 

kāpostu zupa                kāpostu salāti 

dārzeľu zupa                dārzeľu salāti 

zirľu zupa                     burkānu salāti 

piena zupa 

 

Ko tu ēd? 

Brokastīs es ēdu (ko?) ... 

Pusdienās es ēdu (ko?)… 

Vakariľās es ēdu (ko?) ... 

 

 

 

Kas? 

zivs, zivis 

 

Ko? 

zivi, zivis 
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7.uzdevums. Palūdz klasesbiedriem! 

Pasniedziet man, lūdzu, (ko?)  ar (ko?)    

 

                   ar     

 

              ar     

 

8.uzdevums. Lasi un atbildi uz jautājumu „Cik maksā?” 

 

Cena – 3eiro Cena – 1 eiro 

 

Cena – 5 eiro                         Cena – 4 eiro 

 

 

Cik maksā ?    maksā  _____ eiro. 

 

Cik maksā                        ?                            maksā _____ eiro. 

 

Cik maksā                         ?                           maksā _____ eiro. 

 

Cik maksā                          ?                         maksā _____ eiro. 

 

 

 

Cik maksā? 

Vienu eiro 

Divus eiro 

Trīs eiro(!) 

Četrus eiro 
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10.pielikums 

5.tēma „SPĒLES UN ROTAĻAS” 

Darba lapa. „Spēles un rotaļas” 
 

1.uzdevums. Lasi! 

             Kas?                                                            Ar ko?                                                         

     ātrs vilciens                  Es spēlējos  ar    ātro vilcienu                               

    brūns lācis                    Tu spēlējies  ar           brūno lāci 

     liels traktors                                              lielo traktoru 

     dzeltens balons                                         dzelteno balonu 

     krāsaini kluči                                            krāsainajiem klučiem 

     mīksta bumba                                           mīksto bumbu 

     skaista lelle                                               skaisto lelli 

     koka mozaīkas                                                koka mozaīku  

    jauna mašīna      jauno mašīnu 

 krāsainas puzles     krāsainajām puzlēm 

                                              

2.uzdevums. Runājiet dialogā! Izmanto vārdus no iepriekšējā uzdevuma! 

Man patīk (kas?)……. 

Es spēlējos (ar ko?)…. 

Kas tev patīk? 

Man patīk (kas?) lelle. Es spēlējos (ar ko?) ar lelli.               

Cik garlaicīgi! Man lelles nepatīk. Es spēlējos (ar ko?)……………. .     

 Cik interesanti! Man patīk (kas?) ………. . Es spēlējos (ar ko?) …………..  . 
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3.uzdevums. Raksti! Papildini! 

Es spēlējos ar ……………………….  . 

Mana draudzene spēlējas ar ………………… .  . 

Mans draugs spēlējas ar ……………………….. . 

 

4.uzdevums. Lasi! Papildini! 

Ko tev patīk darīt brīvajā laikā? (zīmēt, spēlēt bumbu, peldēt, dziedāt, krāsot, 

dejot). 

Man patīk lasīt. 

Man patīk …………………… .  

Man patīk ……………………. . 

Man patīk …………………... . 

Man patīk …………………… . 

Man patīk ……………………. . 

 

5.uzdevums. Jautājiet un atbildiet!  

Vai tu proti zīmēt  ?                Jā/Nē, es (ne)protu zīmēt…………..... . 

Vai tu proti lasīt   ?              Jā/Nē, es (ne)protu lasīt ……………. . 

Vai tu proti peldēt  ?        Jā/Nē, es (ne)protu peldēt……………. .. 

Vai tu proti krāsot   ?                     Jā/Nē , es (ne) protu krāsot …………. . 

Vai tu proti spēlēt ?        Jā/Nē, es (ne)protu spēlēt ………… . .  . 
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6.uzdevums. Iesim rotaļās! 

Jā, es gribu/ vēlos …. 

Nē, es negribu/ nevēlos …. 

 Vai tu gribi rotaļāties/spēlēties? 

 Jā, es gribu rotaļāties.  

Juris māca draugiem rotaļu ―Vilks un kaza‖. 

Nostājieties aplī!Tad visi ejiet pa apli, un ik pēc panta mainiet virzienu.  

Ejam rotaļāties!                                    

 

Rotaļas apraksts. 

                                                               Rotaļa “Vilks un kaza” 

   Rotaļnieki izveido dārziņu — Kaza vidū, Vilks ārpusē. Visi iet pa apli, ik pantā 

mainot virzienu. Dārziņš apstājas, vilks iet pie katra pāra un pie sadotajām rokām 

prasa: „Kam tie vārti?‖ Viņam atbild, ka tie esot kazas, zaķa, aitas, teļa, govs utt. 

vārti. Beidzot kāds saka: „Tie ir vilka vārti!‖ Vilks, to tik gaidījis, skrien pa 

vārtiem iekšā un pūlas noķert Kazu, bet šī mūk pa citiem vārtiem. Kaza drīkst 

skriet cauri visiem vārtiem (tikai ne cauri vieniem un tiem pašiem ārā un tūlīt 

iekšā), Vilks — tikai cauri saviem. Vilks grib iekļūt arī caur citiem vārtiem, bet 

viņu nelaiţ. 

Ja beidzot Vilks noķer Kazu, rotaļu var sākt no gala — ar jaunu Vilku un jaunu 

Kazu. 
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Vilciľš savu zobentiľ 

Gar akmeni trīdināj. 

 

Šķic, kaziľa meţiľā, 

Lielu lapu lupināt. 

 

Bet tik pate piesargies, 

No meţa junkuriľ. 

 

Tu, kaziľa pate zini, 

Kāds vilciľam mundieriľš. 

 

Īsi, strupi kamzolīši, 

Pazolēti zābaciľ’. 

 

7.uzdevums. Runājiet lomās! 

  Vai  jums patika rotaļa “Vilks un kaza”? 

Ļoti interesanti! Man patika šī rotaļa. Es gribu vēl spēlēties. 

    Man arī ļoti patika šī rotaļa. Es gribu vēl citas iemācīties. 

    Cik garlaicīgi! Man gan nepatika šī rotaļa. 
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8.uzdevums. Atceries! 

         

 

 

 

 

 

 

 

9.uzdevums. Lasi tekstu! Aizpildi tukšās vietas! 

Klāt pavasara brīvdienas! Saulīte spoţi spīd un ārā ir silts laiks. Andrejs un 

Ilona brauc ar velosipēdu. Sofija lec ar lecamauklu. Artūrs un Vladlens spēlē 

sporta stadionā futbolu. Raimonds un Ţanis stāv vārtos. Jānis ar saviem draugiem 

pagalmā spēlē paslēpes. Anna ar Zani spēlē badmintonu.  

1. Sofija _______________________________________________________ . 

2. ______________________ sporta stadionā__________________________. 

3. _______________________ Ţanis ________________________________ . 

4. _____________ ar saviem draugiem pagalmā _______________________ .  

5. ______________________________ Zani ________________ badmintonu. 

 

10.uzdevums. Raksti! Ievieto pareizo vārdu teikumā! (braucu, lecu, spēlēju, 

atpūšos, lasu)! 

Es …………………ar lecamauklu. 

Es ………………… futbolu stadionā. 

Es ………………… ar velosipēdu! 

Es ………………… ar ģimeni pie upes. 

Vakaros es ………………… grāmatu. 

Tagad 

es lecu, atpūšos, spēlēju, braucu 

 tu lec, atpūties, spēlē, brauc 

viņš, viņa lec, atpūšas, spēlē, brauc 

viņi, viņas lec, atpūšas, spēlē, brauc 

mēs lecam, atpūšamies, spēlējam, 

braucam 
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10.uzdevums. Atbildi, ko tu proti? 

Es (ne)protu……..   . 

  Es (ne)protu spēlēt futbolu.      Es (ne)protu lēkt ar lecamauklu. 

Es (ne)protu braukt ar velosipēdu. Es (ne)protu spēlēt flautu.    

    Es (ne)protu spēlēt badmintonu.    Es (ne)protu zīmēt dzīvniekus.   

 

11.uzdevums. Runājiet dialogā! Pēc tam veidojiet savu dialogu! 

1) Anna, ejam laukā spēlēt paslēpes?  

         Labi, ejam. 

 

2) Juri, ejam spēlēt dambreti? 

     Nē, es negribu spēlēt dambreti.  

 

3)  Nāc, spēlēsim badmintonu? 

         Labi, ejam spēlēt badmintonu. 
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11.pielikums 

6.tēma „ĶERMEĽA DAĻAS. PERSONISKĀ HIGIĒNA” 

Darba lapa. „Ķermeņa daļas. Personiskā higiēna” 
 

1.uzdevums. Nosauc un uzraksti cilvēka ķermeņa daļas! 

1 viens _____________________________________________ 

1 viena _____________________________________________ 

2 divi ______________________________________________ 

2 divas _____________________________________________ 

10 desmit ___________________________________________ 

 

2.uzdevums. Papildini! (Cik? vai Kāds/a/i/as?) 

Man ir ________________________________________________________ acis, 

______________________________________________________________ mati, 

_____________________________________________________________ ausis, 

____________________________________________________________ deguns. 

 

3.uzdevums. Lasi! Papildini teikumus! 

         nomazgāties 

mazgājos 

No rīta es …    tīra mute 

Man ir …     nomazgāt rokas 

mazgāju rokas 

netīras rokas 

Es aizmirsu…    iztīrīt zobus  

Man ir …    tīru zobus 

saķemmēt matus 

ķemmēju matus  
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4.uzdevums. Aplūko attēlus, sanumurē tos pareizā secībā un pastāsti, kā Vilim 

sākas diena! 

 
 

5.uzdevums. Papildini teikumus par sevi! 

 

Vakaros, pirms gulēt iešanas, es ______________________________________ __ 

Man ir ____________________________________________________________ 

Pēc tam es _________________________________________________________ 

Man ir ____________________________________________________________ 

Es aizmirsu/neko neaizmirsu ___________________________________________ 

Tad es _____________________________________________________________ 

Man ir ____________________________________________________________ 

Tagad es esmu ______________________________________________________ 
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12.pielikums 

7.tēma „APKĀRTNE” 

Darba lapa. „Mana tuvākā apkārtne” 

 

1.uzdevums. Pastāsti par savu pilsētu! 

Manā pilsētā ir ... (kas?) .... 

 

 

 

 

 

 

2.uzdevums. Pastāsti, kur atrodas tava dzīvesvieta! 

Mana dzīvesvieta atrodas pie... (kā?) 

  

  

  

1.  

 

 

3.uzdevums. Lasi! Papildini teikumus! Raksti! 

Mana skola ir ______________________________________________________. 

Mašīnas stāv _______________________________________________________. 

Pie teātra __________________________________________________________. 

Pie veikala _________________________________________________________. 

 

 

Iegaumē! 

TAS ir teātris, muzejs, mākslas 

centrs, parks, tilts, laukums 

TĀ ir skola, slimnīca, stacija, 

autoosta, bibliotēka, upe 

 

Iegaumē! 

 -a        teātra, muzeja... 

pie -as     slimnīcas, stacijas... 

 -es      upes... 
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4.uzdevums. Vēro! Stāsti! 

 

 

Piemēram: Tā ir skola. Pie skolas..... 

 

5.uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! Kas ir mūsu pilsētā? Lasi! 

Mūsu pilsētā ir ………………..(bibliotēka). Tā atrodas pie teātra. 

Mūsu pilsētā ir ………………..(veikals). Tas atrodas pie _____________(banka) . 

Mūsu pilsētā ir ……………….(sporta zāle). Tā atrodas pie____________ (tirgus). 

Mūsu pilsētā ir ………………(parks). Tas atrodas pie _____________ (autoosta). 

Mūsu pilsētā ir …………….(stadions). Tas atrodas pie ______________(veikals). 

Mūsu pilsētā ir ………………(Ledus halle). Tā atrodas pie ____________ (parks). 

Mūsu pilsētā ir ………………(muzejs). Tas atrodas pie _______________ (skola). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

skola, iela, zāliens, sporta zāle, ābeles, durvis 
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5.uzdevums. Vēro! Stāsti! 

 

 

 

 

 

 

 Mana māja atrodas pilsētā. Kur tu dzīvo? 

Mana māja atrodas  laukos. Es dzīvoju laukos. 

 

 

Atceries! 

 kas?                       kur? 

pilsēta                   pilsētā 

lauki                    laukos 

 



Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 1.klasē izglītības iestādēs,                                                       
kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

 

88 
 

6.uzdevums. Apskati attēlu! Pastāsti! 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iegaumē! 

Skaties! – es skatos 

Klausies! –es klausos 

Raksti! – es rakstu 

 

Lasi! –es lasu 

Zīmē! – es zīmēju 

Atrodi! – es atrodu 
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13.pielikums 

8.tēma „GADALAIKI” 

Darba lapa. „Gadalaiki” 

 

1.uzdevums. Kādas krāsas tu redzi katrā gadalaikā? Krāso un zīmē! Paskaidro, 

pamato savu izvēli! (Ziema ir balta tāpēc, ka………….) 

ZIEMA 

 

 

 

 

 

 

PAVASARIS 

VASARA 

 

 

 

 

 

 

RUDENS 
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2.uzdevums. Savieno vārdus un attēlus! 

saule                    lietus                         sniegs                   lapas                      vējš 
  

 

           spīd                            krīt                         snieg                  pūš                    līst     
 

                            
 

3.uzdevums. Lasi teikumus. Blakus teikumam ieraksti attēla numuru! Ar zilu 

krāsu pasvītro teikumus par ziemu, ar brūnu – par rudeni, ar zaļu – par 

pavasari, ar dzeltenu – par vasaru! 

Atlido gājputni.                 _1._ 

Kokiem plaukst lapas.     ____ 

Snieg sniegs, bērni pikojas.  ____ 

Ir silti, var sauļoties un peldēties. ____ 

Zied tulpes, krokusi.    ____ 

Bieţi līst lietus, aug sēnes.   ____ 

Ir peļķes un dubļi.    ____ 

Aizlido gājputni.     ____ 

Kokiem krīt lapas.     ____ 

1.   2.    3.     4.  

5.         6.           7.            8.    
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4.uzdevums. Izlasi un papildini teikumus! 

Pērle ir skaista zilo papagaiļu meitene. Viľa dzīvo Rio. Savu 

dzimšanas dienu Pērle svin kad ārā ir ļoti silti, dzied putni, 

kokiem ir zaļas lapas, meţā aug ogas. 

Kad Fionai bija 8 gadi, viľa slidoja un spēlēja hokeju! Savā 

dzimšanas dienā Fionai patika tradīcija – spēlēt hokeju ar pagalma 

zēniem. Ārā parasti ir stiprs sals un snieg sniegs, bet Fiona ir ļoti 

priecīga! 

Maiks Vazovskis ir ļoti gudrs mošķis. Viľam ir 7 

gadi un viľam patīk lasīt grāmatas. Savā dzimšanas 

dienā viľš iet uz parku kopā ar draugu Dţeimsu 

Sallivanu. Parkā ir ļoti skaisti! Uz zemes ir sarkanas, 

dzeltenas, oranţas un brūnas lapas. Tur Maiks un 

Dţeimss spēlē paslēpes. 

Dţeimss Sallivans ir stiprs mošķis. Viľš mācās 

2.šausmu klasē. Viľam garšo tortes. Savā dzimšanas 

dienā, kura ir aprīlī, viľš var apēst pat piecas tortes! 

Uzraksti kurā gadalaikā mūsu varoņiem ir dzimšanas diena! 

Pērles dzimšanas diena ir ________________________.  

Fionas dzimšanas diena ir _______________________. 

Dţeimsa Sallivana dzimšanas diena ir ____________________.  

Maika Vazovska dzimšanas diena ir _______________________. 
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14.pielikums 

8.tēma „GADALAIKI” 

Darba lapa. „Ziema” 

 

1.uzdevuma. Vārdu virknē atrodi vārdus! Ko bērni dara ziemā? Raksti! 

Slēposlidopikojasbraucarragaviľāmceļsniegavīru 

        

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2.uzdevums. Uzmini, kas ir dāvanu maisā? Veido vārdus un uzraksti tos! 

bum      grā      ba      ta      ma      glo      lā      buss      cis      sli      cim      das      di 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.uzdevums. Veido teikumus! Raksti! 

ir      Ziemā       auksti. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

eglīte     skaista     Cik  ! 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

tu           dari        Ko        ziemā  ? 

____________________________________________________ 
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4.uzdevums. Turpini teikumus! Ieraksti  dotos  vārdus! 

īsākas, leduspuķes, ragaviņām, decembris, sniegs, janvāris, ledus, februāris, 

slēpo, slido 

Ziemas mēneši ir ................................................................................................ . 

Dienas kļūst................................................................... . 

Snieg ................................................ . 

Uz upēm un ezeriem ir ............................................................................. . 

Logu rūtīs ir baltas ........................................... . 

Ziemā bērni ................................................. un ............................................ . 

No kalna brauc ar .................................. . 

 

5.uzdevums. Sagriez kartītes! Atrodi teikuma turpinājumu! Raksti burtnīcā 

teikumus! 

Sākums Ziemas mēneši ir 

decembris, 

janvāris, 

februāris. 

Snieg  

sniegs. Bērni ceļ sniegavīru. Zem egles 

ir dāvanas. Māmiľa cep 
kraukšķīgas 

piparkūkas. 
Bērni dzied 

„Zvaniľš skan”. Visi gaida Salatēti. 
Priecīgus 

Ziemassvētkus! 



Balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei 1.klasē izglītības iestādēs,                                                       
kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

 

94 
 

6.uzdevums. Atrodi „ziemas” vārdus!       

A S N I E G S M O 

D O B M K S A K A 

E O L O A J L U T 

R G I P U R S P L 

T H A P U I O E E 

L Ā S T E K A N D 

U V C Z I E M A U 

I P U T E N I S S 

P Ā R S L A S R I 

 

                    

 

LEDUS 

KUPENAS 

SALS 

SNIEGS 

LĀSTEKA 

ZIEMA 

PUTENIS 

PĀRSLAS 

 

                                                                                        

7.uzdevums. Turpini teikumus!      

Tagad ir __________________________ . 

Snieg ______________________________ . 

Ārā ir stiprs ______________________ . 

Ezeros ir _______________________ . 

Uz zemes ir________________________ . 

Krīt ___________________________ . 
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15.pielikums 

8.tēma „GADALAIKI” 

Darba lapa. „Daša ziemā” 

 

1.uzdevums. Uzvelc Dašai ceļotājai piemērotu apģērbu!  

Darbam izmanto krāsainus zīmuļus! 

 

Ārā ir sals un Dašai ir ļoti auksti!  

Uzliec Dašai sarkanu siltu cepuri! 

Apsien zaļu šalli! 

 Uzvelc brūnas bikses un dzeltenus zābakus! 

 Rokās Dašai ir zili cimdi. 

Mugurā silts melns mētelis. 

’’Paldies, draugs! Man tagad ir silti!”         

  

2.uzdevums. Palīdzi Dašai pareizi ievietot burtus vārdos! 

Z _  _ MA                              _ ĀSTEKA                                        SN _  _ GS       

                             

PUTEN _   _                          KU _ ENAS                                      LE _ US 

 

P _ RSL _ S                           L _ DUS _ UĶ _ S                            S _ LS 
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3.uzdevums. Izlasi tekstu un atbildi uz jautājumiem! 

 Atnāca ziema. Pagalmā ir ļoti skaisti! Uz zemes ir lielas baltas kupenas. 

Snieg sniegs. No rīta Daša slēpoja, bet viľas draugs Zābaciľš slidoja. Kad viľi 

atnāca mājās, viľus jau gaidīja Diego. Viľš cepa piparkūkas. Vakarā visi kopā viľi 

svinēs Ziemassvētkus! 

Kāds gadalaiks ir ārā?_________________________________________________ 

Kas ir uz zemes?_____________________________________________________ 

Ko darīja Daša no rīta?________________________________________________ 

Ko cepa Diego?_____________________________________________________ 

Ko bērni svinēs vakarā?_______________________________________________ 

 

4.uzdevums. Uzraksti, ko tu dari ziemā! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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16.pielikums 

8.tēma „GADALAIKI” 

Darba lapa. „Pavasaris” 

 

1.uzdevums. Turpini teikumus! 

Pavasarī atlido  ––––––––––––––––––––––––.  ( ā   j   u  n  i  g   p    t  ) 

Uz kalna zied   –––––––––––––––––––––––––.  (  ū  o    p    l    i    p  ) 

Skaisti  dzied   ––––––––––––––––––––––   (s     r     t    a    d    z   i  ) 

Vai tur kūko   –––––––––––––––––––––––?   (  d    g    z    g    e    u   e ) 

Putni kokā vij   ––––––––––––––––––––––. (    i     l   z    g     d     u ) 

                                                                                                                                                                                         
 

 

2.uzdevums. Kas dzied pavasarī? Sadali burtu virkni vārdos! Raksti!  

 

Stārķisdzeguzelakstīgalazīlītebezdelīgastrazds 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.uzdevums. Savieno! 

Stārķis vij ligzdu                                                  pūpoli.                                 

Skaisti zied                                                             gājputni. 

Uz kalna ir                                                              uz  jumta 

Spoţi spīd                                                               tulpes 

Pavasarī atlido                                                       saule. 
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4.uzdevums. Uzmini nu! 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

4. 

 

5. 

 

5.uzdevums. Veido teikumus! 

marts  ir  maijs  Pavasara  aprīlis  mēneši. 

__________________________________________________________________ 

 

svilpo  skaisti  Bērzā  strazds. 

__________________________________________________________________ 

 

pūpoli  Cik  skaisti zied! 

 

 

6.uzdevums. Pasvītro teikumam atbilstošu variantu! 

 

Pavasaris. 

Dienas kļūst siltākas /aukstākas.   

Pavasara mēneši ir decembris, janvāris, februāris / marts, aprīlis, maijs. 

Naktis ir garākas / īsākas . 

Gājputni atlido / aizlido . 

Dārzā zied gladiolas / krokusi . 

Bieţi snieg sniegs / līst lietus . 

Pavasarī svin Lieldienas / Mārtiľus . 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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7.uzdevums. Sagriez kartītes! Atrodi teikuma turpinājumu! Uzraksti burtnīcā 

teikumus! 

 

Sākums Kūst sniegs. Atlido 

gājputni. Zied pūpoli. Strazdi 

skaisti dzied. Spoţi spīd saule. Lieldienu zaķis 

atnes šokolādes 

olas. 
Lieldienās bērni ripina olas. Ir silti! 
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17.pielikums 

8.tēma „GADALAIKI” 

Darba lapa. „Vasara” 

 
1.uzdevums. Lasi tekstu! Atbildi uz jautājumiem! 

Vasarā cilvēki sauļojas un peldas upē, ezerā vai jūrā. Viľiem ir saulesbrilles, 

skaisti peldkostīmi vai peldbikses. Maziem bērniem ir peldriľķi. Viľi mācās 

peldēt. Meţā lasa ogas: zemenes, avenes, mellenes, brūklenes. 

Skolēniem vasarā ir brīvlaiks. Bērni pastaigājas, spēlējas rotaļu laukumā, 

brauc ar velosipēdu, spēlē paslēpes, spēlē bumbu, šūpojas šūpolēs, ceļ pilis smilšu 

kastē, ceļo kopā ar saviem vecākiem. 

1. Ko dara cilvēki vasarā? (Kā atpūšas cilvēki?) 

2. Kas ir cilvēkiem? 

3. Kāpēc maziem bērniem ir peldriľķi? 

4. Ko dara cilvēki meţā? 

5. Kam vasarā ir brīvlaiks? 

6. Kā atpūšas bērni vasarā?  

7. Kā atpūties tu? 

 

Turpini teikumus! 

Vasaras mēneši ir ............................................, ............................................, 

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

Puķes zied (kur?) ............................................, ............................................, 

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

Zaļo (kas?) ............................................, ............................................, 

............................................ . 
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Meţā ir ogas: ............................................, ............................................, 

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

Cilvēki peldas (kur?) ............................................, ............................................, 

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

Lido (kas?) ............................................, ............................................, 

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

 
2.uzdevums. Uzzīmē vasaru! Uzraksti stāstījumu! 

       

 _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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18.pielikums 

8.tēma „GADALAIKI” 

Darba lapa. „Rudens” 

1.uzdevums. Atrodi teikuma daļas! Katru teikumu iekrāso citā krāsā! Raksti 

burtnīcā teikumus ar *! 

*1.Rudens mēneši ir 3.Naktis kļūst                  dubļi un peļķes. 

  * 4. Līst   aizlido uz siltajām zemēm.   *10.Dārzos 

*5. Pūš         9. Gājputni      lietus. 

pelēki mākoľi.   *7. Ielās ir   lapas.    

vējš.           2. Dienas kļūst             *8. Kokiem krīt 

novāc raţu.                             vēsākas un īsākas.  garākas un tumšākas.  

6. Debesīs ir                           septembris, oktobris, novembris. 

 

2.uzdevums. Lasi vārdus un  iekrāso  tos  zilā, sarkanā, zaļā vai oranžā krāsā!  

 

( -s, -is    zilā krāsā ;    -a, -e  sarkanā;  -i zaļā, -as,-es oranţā) 

 

Vilks, zaķis, vārna, priede, ozoli, ezis, burkāni, ogas, kļava, gurķis, sēnes, ābols, 

bumbieris, mājas, cepure, zīles, kastanis, grozi, ala, biete, pupas, tomāti, lapsa, 

saule, šalles, lietussargs, lapas, peļķe, zābaki, plūmes.         
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3.uzdevums. Aizpildi tabulu! 

Tas ir          Tā ir 

vilks vārna 

zaķis priede 

  

  

  

  

  

Tie ir Tās ir 

ozoli sēnes 

 mājas 
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19.pielikums 

9.tēma „MĀJDZĪVNIEKI UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKI” 

Darba lapa. „Mājdzīvnieki” 

 

1.uzdevums. Veido teikumus! 

velk  Zirgs  ratus ____________________________________________________ 

 dod  zāli  ēd  Govs  un  pienu __________________________________________ 

sargā  Suns  māju____________________________________________________ 

pīles  un  dzīvo  Vistas  kūtī ____________________________________________ 

Kaza  vilnu  un  dod  pienu_____________________________________________ 

 

2.uzdevums. Izvēlies pareizo variantu un apvelc! 

Suns dzīvo         buda   būda   būdā 

Lapsa dzīvo         meţs                     meţā                     meţu 

Zirgs dzīvo            stalī                      stallī                      stallis 

Govs dzīvo           kūtī                        kuti                       kūti 

Peles dzīvo        ala                     alā                         ālā   

Kaķis dzīvo     māja                     maja                       mājā  

 

3.uzdevums. Atrodi pareizo variantu un turpini teikumu! 

Govs dod___________________________                                                 vilnu 

Aita dod____________________________                              gaļu 

Cūka dod___________________________                                                  olas 

Vista dēj ____________________________               pienu                                    
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20.pielikums 

9.tēma „MĀJDZĪVNIEKI UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKI” 

Darba lapa. „Mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki” 
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21.pielikums 

9.tēma „MĀJDZĪVNIEKI UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKI” 

Darba lapa. „Kas es esmu?” 

1.uzdevums. Lasi tekstu! Atmini, par kuru dzīvnieku to raksta! Uzraksti! 
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2.uzdevums. Uzmini krustvārdu mīklu! 
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22.pielikums 

9.tēma „MĀJDZĪVNIEKI UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKI” 

Pārbaudes darbs. „Mājdzīvnieki” 
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23.pielikums 

10.tēma „TRANSPORTA LĪDZEKĻI, ZĪMES UN 

UZRAKSTI” 

Darba lapa. „Transporta līdzekļi, zīmes un uzraksti” 

 

1.uzdevums. Papildini teikumus! 

Mašīna ____________________ pa ceļu. Kuģis ____________________ pa jūru .  

Helikopters ____________________ pa gaisu. Laiva ____________________ pa 

ezeru. Tramvajs ____________________ pa sliedēm. 

 

2.uzdevums. Atbildi uz jautājumiem!  

Ar ko brauc pilsētā? 

Ar ko brauc laukos?  

Ar ko tu brauc uz skolu? 

Ar ko tu brauc ciemos pie vecvecākiem (tantes,…)? 
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3.uzdevums. Vēro! Stāsti! Raksti! 

              
 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ja ir sarkana gaisma, tad ………. 

Ja ir dzeltena gaisma, tad ………. 

Ja ir zaļa gaisma, tad …….… 

 

gaidi. 

ej. 

stāvi. 
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4.uzdevums. Pasaki, ko nedrīkst darīt šajās situācijās! Pabeidz teikumu! 

 

       
 

        
 

       
 

Aizliegts  ________________________________________________________ ! 

 

Nedrīkst   ________________________________________________________ ! 
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24.pielikums 

11.tēma „IKDIENA SKOLĀ” 

Darba lapa. „Ikdiena skolā” 

1.uzdevums. Lasi!  

Zanei ir septiľi gadi. Viľa ir skolniece. Meitene mācās pirmajā klasē. Skola 

atrodas Daugavpilī. Skolai ir trīs stāvi. Pirmajā stāvā atrodas garderobe, ēdnīca, 

sporta zāle, baseins. Otrajā stāvā ir daudz kabinetu un medmāsas kabinets. Trešajā 

stāvā ir aktu zāle, bibliotēka, kabineti. Zanes klase mācās otrajā stāvā.   

 

Tā ir Zanes klase. Uzraksti, kas atrodas klasē! 

 
Klasē ir _________________________________________________________  

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________   
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2.uzdevums. Tās ir skolas telpas. Nosauc tās! Kas tur atrodas? Ko te dara? 

 

 

Tā ir _______________________________. 

Bibliotēkā ir _________________________  

____________________________________  

____________________________________  

Skolēni te ___________________________  

____________________________________ 

 

 

 

Tā ir ______________________________ . 

Aktu zālē ir _________________________  

___________________________________  

___________________________________ 

Skolēni te ___________________________  

___________________________________ 

 

 

Tā ir ______________________________ . 

Garderobē ir _________________________  

___________________________________ 

___________________________________ 

Skolēni te ___________________________  

___________________________________ 

 

 

  

Tas ir ______________________________. 

Medmāsas kabinetā ir _________________ 

___________________________________  

Skolēni te ___________________________  

___________________________________ 
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Tā ir ________________________________ .  

Sporta zālē ir ________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Skolēni te _____________________________  

______________________________________ 

 

 

Tā ir ________________________________. 

Ēdnīcā ir _____________________________  

_____________________________________  

_____________________________________ 

Skolēni te ____________________________ 

_____________________________________ 

 

 

3.uzdevums. Tā ir Zanes soma. Uzraksti, kas atrodas somā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somā ir ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
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4.uzdevums. Tas ir Zanes penālis. Uzraksti, kas atrodas penālī! 

 

 

 

 

 

 

Penālī ir ___________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

 

5.uzdevums. Nosauc mācību piederumus! Kurā mācību stundā tie noder? 

Uzraksti! 

   

__________________________________________  

 

 

 

 

 _________________________________________  

 

 

 

 

 

 

      ________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________________________________ 
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6.uzdevums. Uzzīmē, kas nepieciešams šajās stundās?  

   

 

Krievu valoda  

 

 

 

Dabaszinības  

 

 

 

Sports   

 

 

 

7.uzdevums. Ko likt skolas somā? Savieno! Nosauc! 
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8.uzdevums. Lasi!  

Zanei ir 7 gadi. Viľa ir skolniece. Meitene mācās  1. klasē. Skola atrodas 

Daugavpilī. Skolai ir 3 stāvi. 1. stāvā atrodas garderobe, ēdnīca, sporta zāle, 

baseins.  2. stāvā ir daudz kabinetu un medmāsas kabinets.  3.  stāvā ir aktu zāle, 

bibliotēka, kabineti.  

Matemātikas kabinetā ir 12 soli, 25 krēsli, 1 skolotājas galds. Pie sienas ir 2 

tāfeles, 1 pulkstenis, 3 plaukti, 2 skapji. 

 

9.uzdevums. Uzraksti savu stundu sarakstu!  

 

 Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

10.uzdevums. Kas tev ir? Ko tu dari?   

 

 Man ir otiņa. Es zīmēju ar otiņu. 

 

 

________________________________________________________  

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

     _______________________________________________________ 
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11.uzdevums. Kas ir uz sola? Ko es daru? 

Matemātikas stundā uz sola ir _________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Es lasu, rakstu ar pildspalvu, ___________________________________________  

__________________________________________________________________  

Sociālo zinību stundā  ________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Es ________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Latviešu valodas stundā ______________________________________________  

__________________________________________________________________  

Es ________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Vizuālās mākslas  stundā ______________________________________________  

__________________________________________________________________  

Es ________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

12.uzdevums. Izsvītro visus burtus „o” ! Uzraksti vārdus! 

 

Zoīmoulois  poildsopaolva  olinoeālos  loīmoe  šķēoroeos  dzēošguomioja  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

  

13.uzdevums. Kas ir Zanes somā! Atšifrē! Uzraksti!  

 

Īlzumsi,   ilenlsā,  armatāg, elispān, urnbīcsat,  ķrseēš, īmle.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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14.uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! Veido stāstījumu par sevi un skolu! 

 

Kā tevi sauc? 

Cik tev ir gadu? 

Kas tu esi? 

Vai tu mācies skolā? 

Cik stāvu ir skolai? 

Kas ir pirmajā stāvā? 

Kas ir otrajā stāvā? 

                                                                                      

15.uzdevums. Krāso! 

                               
 

Pirmais zīmulis ir zaļā krāsā. 

Piektais zīmulis ir sarkanā krāsā. 

Desmitais zīmulis ir dzeltenā krāsā. 

Astotais zīmulis ir melnā krāsā. 

Otrais zīmulis ir oranţā krāsā. 

Trīs zīmuļi ir zilā krāsā. 

Trīs zīmuļi ir baltā krāsā. 
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Izmantoto avotu saraksts 

 Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Avots. Latviešu valoda 1.klasei 

mazākumtautību skolā. LVAVA – 2009 

 

 L.Grigule,A.Ječa „Latviešu valoda 3.klasei ar krievu mācību valodu”, R., 

„Zvaigzne” 1993.g.104.lpp. 

 

 Еча А., Пурене М. Дидактический раздаточный материал по 

латышскому языку для IV класса. – Рига, «Звайгзне», 1981, с.17. 

 

 Еча А., Шпрунка Л. Дидактический раздаточный материал по 

латышскому языку для II класса. -  Рига, «Звайгзне», 1983, с.10. 

 

 http://pixshark.com/numbers-clipart.htm 

 

 http://www.shutterstock.com/similar-169588730/stock-vector-people-icon-

professions-icons-worker-set-eps-vector-format.html 

 

 Internetresursi (attēli, fotogrāfijas un zīmējumi) 

 

 Pedagogu izstrādātie materiāli 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pixshark.com/numbers-clipart.htm
http://www.shutterstock.com/similar-169588730/stock-vector-people-icon-professions-icons-worker-set-eps-vector-format.html
http://www.shutterstock.com/similar-169588730/stock-vector-people-icon-professions-icons-worker-set-eps-vector-format.html
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Piezīmēm. 


