
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmās  
rotaļnodarbībās apgūstamās leksikas  

minimums latviešu valodā 
 

Materiāls izstrādāts Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē, 2016.g. 
Mērķis: veicināt latviešu valodas apguvi mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs.  
Uzdevumi: 

1) sniegt atbalstu pedagogiem integrētas valodas un satura apguves nodrošināšanai rotaļnodarbībās, 
2) veicināt pēctecību starp pirmskolu un sākumskolu latviešu valodas apguvē, 
3) veidot pamatu vecāku iesaistīšanai bērnu latviešu valodas apguvē. 

 

Materiālu ieteicams izmantot, plānojot rotaļnodarbības, latviešu valodas nodarbības, sadarbību ar vecākiem sākot no jaunākās vecuma grupas. 

Leksikas krājums var mainīties vai papildināties atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām. 

Svarīgākie uzdevumi: 

- apgūt vārdus, kas nosauc lietas un parādības bērna tuvākajā apkārtnē (tā ir mašīna), 
- apgūt vārdus, kas nosauc darbības, ko veic bērns ikdienā (es sēžu, skrienu, ēdu),  
- vairāk uzmanības veltīt vārdu izmantošanai vienkāršās sarunvalodas konstrukcijās (Ko tu dari? Kā sauc tavu lelli?), 
- veicināt bērnus stāstīt latviešu valodā par notiekošajām darbībām apkārt, par redzamo attēlā vai uz ekrāna (Zivtiņa peld. Anna spēlējas.), 
- valodas lietojumu saistīt ar vizualizāciju, kustībām, darbībām. 

 

Materiālu veidoja: 

Projekta vadītāja: Silvija Mickeviča –DPIP metodiķe bilingvālās izglītības jautājumos 
Ekspertu grupa: 

1. Anita Regža – Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece 
2. Vita Kazanova – Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece 
3. Kristīna Ivancova – Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece, bilingvālo mācību metodikas multiplikatore 
4. Kristīne Volodko – Mitina – Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece 
5. Diāna Vilmane – Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece 



6. Tatjana Kovaļčuka – Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece 
7. Jūlija Sivačova – Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece 

Darba grupa: 

1. Ieva Vitkova – Daugavpils 3. vidusskolas sākumskolas un latviešu valodas skolotāja 
2. Iveta Vasitova – J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas latviešu valodas skolotāja 
3. Vilma Tāraude – J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas latviešu valodas skolotāja 
4. Kristīna Ivancova – Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece, 
5. Aina Kucina – Daugavpils 15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece 
6. Tatjana Steļmaka – Daugavpils 9.vidusskolas sākumskolas skolotāja 
7. Marina Paļčevska – Daugavpils 15.vidusskolas latviešu valodas skolotāja 
8. Rita Cunska – Daugavpils 9.vidusskolas sākumskolas un latviešu valodas skolotāja 

 
Šī materiāla tapšanā piedalījās arī 

1. Č. Celitāne - Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādes latviešu valodas skolotāja 
2. V.Jegorova – Daugavpils 16.vidusskolas skolotāja 
3. O.Griņoka - Daugavpils 17.vidusskolas skolotāja 
4. I.Storožuka - Daugavpils 16.vidusskolas skolotāja 
5. S.Grizāne - Daugavpils 9.vidusskolas skolotāja 
6. S.Siļiņeviča – Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja 
7. V.Zikejeva - Daugavpils 15.vidusskolas skolotāja 
8. I.Spiridovskaja - Daugavpils 16.vidusskolas skolotāja 
9. J.Daļecka - Daugavpils 16.vidusskolas skolotāja 
10. L.Kovaļevska – Saskaņas pamatskolas skolotāja 
11. I.Smirnija - Daugavpils 11.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja 
12. J.Grigorjeva - Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja 

 

Materiālu vērtēja Daugavpils mazākumtautību skolu sākumskolas skolotāji un mazākumtautību pirmsskolas iestāžu skolotāji. 

 
 
 
 
 
 
 



 
N.p.k. Tēma Bērni saprot šādus 

izteicienus, jautājumus 
 

Bērni atbild, stāsta Nodarbības Vārdi, ko bērni izmanto 
savā runā 

1. Es esmu Cik tev gadu? Man ir 5/ 6/ 7 gadi. Sociālās zinības, 
ētika, 
mūzika 

Tas ir gads 
          zēns 
Tā ir meitene 
         iela 
četri, pieci, seši, septiņi 
 
labi/ slikti 
 
priecīgs/ priecīga 
skumīgs /skumīga 
bēdīgs / bēdīga 
jautrs/jautra 
labs/ laba   
gudrs/ gudra  
kārtīgs/ kārtīga  
skaists/ skaista  
liels/liela 
 
dzīvoju 
es esmu 

Kas tu esi – meitene vai 
zēns? 

Es esmu zēns. Es esmu meitene 

Kā tevi sauc? Mani sauc…. 

Kā tev klājas/ veicas? Paldies, labi/ slikti! 

Kāds tev šodien 
noskaņojums? 

Es esmu priecīgs/priecīga, skumīgs/skumīga, 
bēdīgs/bēdīga, jautrs/jautra. 

Kāds tu esi? Es esmu labs/ laba, gudrs/ gudra, kārtīgs/ 
kārtīga, skaists/ skaista, liels/liela. 

Kur tu dzīvo? Es dzīvoju Daugavpilī. 

Kurā ielā tu dzīvo? Es dzīvoju Tautas ielā. 

2. Mans 
ķermenis 

Nosauc/ parādi ķermeņa 
daļas! 

Man ir galva, rokas, kājas, vēders, mugura, 
pirksti, ausis, deguns, mute, zobi, mati, acis, 
elkoņi, ceļgali, mēle, pleci, pirkstgali, vaigi, 
piere, zods, uzacis, skropstas. 

Visos mācību 
priekšmetos 

Tas ir vēders 
          deguns 
           ķermenis  
           zods 
Tā ir galva  
       mugura  
        mute 
        mēle 
        piere  
Tie ir pirksti  
         zobi  

Ko tu dari? 
 
 

Es sēžu, eju, stāvu, guļu, skrienu, lecu, spēlējos, 
skatos, mazgāju rokas, lasu, zīmēju, dejoju, 
dziedu, atpūšos, ēdu… 

Ko viņš/ viņa dara? Zēns/meitene sēž, iet, stāv, guļ, skrien, lec, 
spēlējas, skatās, mazgā rokas, lasa, zīmē, dejo, 
dzied, ēd… 

 Pacel (paceliet) labo roku!   



Pacel (paceliet) kreiso 
roku! 
Aizver (aizveriet) acis! 
Iztaisno muguru! 
Labā roka, kreisā roka.  
Ar vienu roku.  
Ar abām rokām.  
Rokas uz pleciem.  
Rokas sānos.  
Rokas augšā.  
Rokas sānis.  
Labā kāja, kreisā kāja.  
Uz vienas kājas.  
Uz abām kājām.  
Piesit kāju!  
Sasit plaukstas! 
Sitīsim ar kājām ritmu! 
Plaukšķināsim ar 
plaukstām ritmu! 
Lec!  
Ķer!  
Met!  
Sper!  
Ripini!  
Pietupies!  
Piecelies!  
Pārlec!  
Rāpo!  
Velies!  
Rāpies! 
Met grozā!  
Kājas kopā! 
Kājas plecu platumā!  
Guļus!  
Sēdus!  
Stāvus!  

        mati 
        elkoņi 
        ceļgali 
        pleci 
        pirkstgali 
        vaigi 
Tās ir rokas  
          kājas  
          ausis  
           acis 
           uzacis 
           skropstas 
Es sēžu 
     eju 
     stāvu 
     guļu 
     skrienu 
      lecu 
      spēlējos 
     skatos 
     mazgāju rokas 
      lasu 
      zīmēju 
      dejoju 
      dziedu 
      ēdu 
 
labā roka 
kreisā roka 



Sadoties rokās!  

3. Mana ģimene Kas ir tavā ģimenē? Man ir māmiņa, tētis, māsa, brālis, vecmāmiņa, 
vectēvs, tante, onkulis. 

Sociālās zinības 
matemātika 

Tas ir tētis  
         brālis  
         vectēvs 
 Tā ir māmiņa  
          māsa 
         vecmāmiņa 
cik 
nav 
viens – viena 
divi – divas 
trīs – trīs 
 
sauc 
 
man ir 
man nav 

Kā sauc tavu māmiņu ( 
tēti, māsu, brāli, 
vecmāmiņu, vectēvu)? 

Māmiņu sauc…. 
Tēti sauc…. 
Māsu sauc…. 
 Brāli sauc… 
Vecmāmiņu sauc… 
Vectēvu sauc… 

Vai tev ir māsa (brālis)? Jā, man ir brālis/ māsa. 
Nē, man nav brāļa/māsas. 
Man ir brālis un māsa. 
Man nav ne brāļa, ne māsas. 

Cik tev ir māsu/brāļu? Man ir viens brālis. 
Man ir viena māsa. 
Man ir viens brālis un viena māsa. 

Cik gadu ir tavai māsai/ 
brālim? 

Māsai ir 10 gadi. 
Brālim ir 1 gads. 

4. 
 

Apģērbs Kas tev ir mugurā? 
Kas tev ir apģērbts? 

Man ir kleita, džemperis… 
Kājās man ir zeķes, zeķbikses, sandales, kurpes, 
zābaki. 
Rokās man ir cimdi, pirkstaiņi. 
Uz galvas ir cepure, lakatiņš. 

Sociālās zinības 
 

Tas ir džemperis 
          krekls/krekliņš 
           lakats/lakatiņš 
Tā ir kleita 
        cepure 
         jaka 
        šalle 
        blūze 
Tās ir zeķes 
         zeķbikses 
        sandales 
        bikses 
         biksītes 
        kurpes 
Tie ir zābaki 
       cimdi 
       svārki 
       šorti 

Kāda ir kleita? Kleita ir zaļa. 

Kāds ir džemperis? Džemperis ir balts. 

Sakārto apģērbu! 
Uzvelc cepuri! 
Uzsien lakatu! 
Vai tev ir cimdi? 
Ģērbieties/ ģērbies, lūdzu! 

 



ģērbt 
es ģērbju 

5. Krāsas Kādā krāsā ir…..? Bumba ir zaļa. Visi priekšmeti balts/ balta 
melns/ melna 
sarkans/ sarkans 
rozā 
brūns/ brūna 
oranžs/ oranža 
dzeltens/ dzeltena 
violets/ violeta 
zaļš/ zaļa 
zils/ zila 
pelēks/ pelēka 

Kādā krāsā ir aplis, 
kvadrāts, taisnstūris, 
trijstūris, ovāls? 

Aplis ir dzeltens. 

Paņemam baltu krāsu!  

Sajaucam dzeltenu un zilu 
krāsu? Kāda sanāca? 

Zaļa 

Kādā krāsā rudenī ir lapas? 
Kādā krāsā ir sniegs? 
Kādā krāsā ir zāle? 
Kādā krāsā ir debesis? 
Kādā krāsā ir zaķis, lācis,..? 
Kādā krāsā ir ābols,...? 

Dzeltenas, sarkanas, brūnas 
Sniegs ir balts. 
Zāle ir zaļa. 
Debesis ir zilas. 
Zaķis ir pelēks. Lācis ir brūns. 
Ābols ir sarkans. 

6. Kāds ir? Kāds ir zīmulis,…? 
Kāda ir lente,…? 

Zīmulis ir īss /garš. 
Lente ir īsa /gara. 

Visi priekšmeti īss/ īsa 
garš/ gara 
liels/liela 
mazs/maza 
skaists/skaista 
 

Parādiet īsu/ garu zīmuli! Šis zīmulis ir īss /garš. 

7. Cik ir? Saskaiti! Saskaitiet! 
Cik ir koku? Saskaiti! 

 
1 koks 

Visi priekšmeti, 
matemātika 

skaitļi no 1 līdz 10 
viens/ viena  
divi/ divas  
trīs 
četri/četras  
pieci/piecas  
seši/sešas 
septiņi/ septiņas  
astoņi/ astoņas  
deviņi/deviņas  
desmit 

Cik stāvu ir mājai? Mājai ir pieci stāvi. 

Cik galdu ir grupiņā? Grupiņā ir 8 galdi. 

Cik zaķu ir attēlā? Attēlā ir 3 zaķi. 

Cik ābolu ir pirmajā grozā? Grozā ir 6 āboli. 

Cik karotes cukura ir 
glāzē? 

3 karotes 

Cik glāzes ūdens ir krūzē? 3 krūzes 

Cik ir gadalaiku? Četri gadalaiki 

Kura ir Anna? Anna ir otrā. 

8. Matemātiskās 
darbības 

5-1=4 
4+1=5 

5 mīnus 1 ir 4 
4 plus 1 ir 5 

Matemātika plus 
mīnus 
ir Kur ir vairāk? Šeit ir vairāk. 



Kur ir mazāk? Šeit ir mazāk. vairāk 
mazāk 

9. Figūras Kādas figūras jūs zināt? Riņķis, aplis, ovāls, trijstūris, kvadrāts, 
taisnstūris, rombs, četrstūris, piecstūris, līnija, 
punkts 

Visi priekšmeti, 
matemātika 

Tas ir aplis  
          riņķis  
          ovāls  
         trijstūris/trīsstūris 
         kvadrāts 
         taisnstūris 
         rombs  
         četrstūris 
         piecstūris  
         punkts 
        cilindrs 
         stūris 
Tā ir līnija 
          lode 
         mala 
 
pareizi 
nepareizi 
 
es saliku 
man sanāca 

 

Kādi priekšmeti ir kā aplis? 
Kādi priekšmeti ir apļa 
formā? 

Kā aplis ir galds. 

Parādi apli, kvadrātu, 
ovālu, trijstūri, četrstūri! 

Tas ir .... 

Saliec no figūrām māju, 
egli, puķes, sēni, ko gribi! 
Ko tu saliki? 

Es saliku māju, egli, sēni..... 

Savieno 3 punktus. Kāda 
figūra sanāca? 

Man sanāca trijstūris 

Savieno 4 punktus. Kāda 
figūra sanāca? 

Man sanāca četrstūris 

Sadaliet kvadrātu divās 
daļās! Kas sanāca? 

2 četrstūri 

Sadaliet kvadrātu četrās 
daļās! Kas sanāca? 

4 kvadrāti 

Vai pareizi? Taisnstūrim ir 
4 stūri un 4 malas. Malas ir 
dažādas. 

Pareizi 

Kvadrātam malas ir 
vienādas? 

Jā. 

Trijstūrim ir 3 stūri un trīs 
malas. 

Jā 

10. Nauda Cik tev ir naudas? Man ir viens eiro, divi eiro, trīs eiro, četri 
eiro.... 
Man ir viens cents, divi centi, trīs centi, četri 
centi.... 

Matemātika, 
sociālās zinības 

Tas ir eiro 
          cents 
Tā ir nauda 
Man ir 
maksā 
vairāk 
mazāk 

Cik maksā grāmata? Grāmata maksā sešus eiro 

Kas maksā vairāk/ mazāk? Līme maksā mazāk. 
Saldējums maksā vairāk. 



11. Pārtikas 
produkti 

Kas tev garšo? Man garšo… Sociālās zinības Tas ir pīrādziņš 
            biezpiens 
            piens 
            sieriņš 
           saldējums 
            jogurts 
            sviests 
            krējums 
            ūdens 
            cukurs 
            siers 
            kakao 
Tā ir maize 
         baltmaize 
         sviestmaize 
         ola 
         pankūka 
         kotlete 
         vista 
          gaļa 
          desa 
          putra/biezputra 
          zivs 
          tēja 
          sula 
          limonāde 
          konfekte 
          torte 
          kūka 
          vafele 
          zupa 
          sāls 
          omlete 
Tie ir cīsiņi 
           kartupeļi 
           makaroni 

Vai tev garšo…? Jā, man garšo….! 
Nē, man negaršo….! 

Lūdzu! Paldies! Lūdzu! 

Kāds ir sieriņš? Garšīgs, salds! Negaršīgs. 

Kāds ir citrons? Skābs 

Kādi ir čipši? Sāļi 

Ko tu ēd ? Es ēdu pīrādziņu, biezpienu, pienu, sieriņu, 
saldējumu, jogurtu, sviestmaizi, sieru, ābolu, 
konfekti, pankūkas, kotleti, desu, kūku, zivi, 
putru, gaļu, visu, kartupeļus, zupu, torti, 
cīsiņus, makaronus, salātus, omleti 

Ko tu dzer? Es dzeru pienu, tēju, sulu, limonādi, kakao, 
ūdeni. 



           cepumi 
           salāti 
man garšo/ negaršo 
es ēdu, dzeru 
garšīgs/ negaršīgs 
salds/salda 
skābs/skāba 
sāļš/sāļa 

12. Māja, 
mēbeles 

Kādas mēbeles ir mūsu 
grupā? 

Mūsu grupā ir…. Sociālās zinības, 
vizuālā māksla, 
mājturība un 
tehnoloģijas 

Tas ir logs 
           dīvāns 
           galds 
            krēsls 
            paklājs 
            plaukts 
            pulkstenis 
            televizors 
            dators 
            skapis 
            paklājs/tepiķis 
             ledusskapis 
            dzīvoklis 
              tualetes pods 
              dvielis 
              šampūns 
              fēns 
              halāts 
Tā ir māja 
         gulta 
         lampa 
         puķe 
         sekcija 
         gāzes plīts 
          izlietne 
          vāze 
          siena 
          grīda 

Kas ir istabā? (pēc attēla) Istabā ir …. 

Kas ir virtuvē?(pēc attēla) Virtuvē ir galds, krēsli, ledusskapis, gāzes plīts, 
izlietne, trauki. 

Kas ir uz, zem, pie, virs, aiz 
galda? 
 
Kur ir priekšmets? 

Uz galda ir vāze. 
Zem galda ir bumba. 
Pie galda ir krēsls. 
Virs galda ir lampa. 
Pulkstenis ir uz sienas. 

Kas ir vāzē? Vāzē ir ziedi. 

Ko tu zīmē? Es zīmēju vāzi. 

Ko tu krāso? 
Ko tu veido? 
Ko tu taisi? 

Es krāsoju sienas. 
Es veidoju  
Es taisu..... 

Paņemiet krēsliņus! 
Apsēdieties pie galda! 
Apsēdieties uz paklāja! 

 

Kas ir vannas istabā? Vannas istabā ir vanna, duša, izlietne, tualetes 
pods, veļas mazgājamā mašīna, dvielis, zobu 
pasta, zobu suka, ziepes, šampūns, švamme, 
fēns, halāts. 



          vanna 
          duša 
          izlietne 
         veļas mazgājamā 
mašīna 
          zobu pasta 
          zobu suka 
          švamme 
Tās ir durvis 
           ziepes 
Tie ir griesti 
           trauki 
Es krāsoju  
        veidoju  
        taisu 
        zīmēju 
Istabā ir 
Grupā ir 
Virtuvē ir 
Vannas istabā ir 
Vāzē ir 
Uz, zem, pie, virs galda ir 

13. Augi Kas tas/tā ir? Tas ir koks, krūms. 
Tā ir puķe. 

Dabaszinības, 
vizuālā māksla, 
mājturība un 
tehnoloģijas, 
mūzika 

Tas ir koks 
           lapu koks  
           skuju koks 
            krūms 
            bērzs 
            pīlādzis 
            ozols 
           stumbrs 
           zars 
           čiekurs 
           zieds 
           krokuss 
           kāts 
          kastanis 

Kādus kokus tu zini? Egle, bērzs, kļava, liepa, ozols, kastaņa, 
pīlādzis... 

Kas ir kokam? Kokam ir stumbrs, zari, saknes, lapas. 

Kādi augļi ir kokam? Ozolam ir zīles. 
Kastaņai ir kastaņi. 
Eglei ir čiekuri. 
Liepai ir ziedi. 
Pīlādzim ir ogas. 

Nosauc skuju kokus! Skuju koki ir egle, priede. 

Nosauc lapu kokus! Lapu koki ir bērzs, kļava, liepa, ozols, kastaņa, 
pīlādzis. 

Kurš koks ir vislielākais? Šis, tas 



Kādas puķes tu zini? Krokusi, vizbulītes, maijpuķītes, narcises, 
pienenes, sniegpulkstenītes, tulpes, pīpenes 
(margrietiņas), rozes, lilijas, rudzupuķes, 
asteres, gladiolas. 

Tā ir puķe 
          egle 
          kļava 
          liepa 
          kastaņa 
          lapa 
          ozolzīle 
          oga 
          vizbulīte 
          maijpuķīte 
           narcise 
           pienene 
          sniegpulkstenīte 
          tulpe 
          pīpene 
          margrietiņa 
          roze 
          lilija 
          rudzupuķe 
          astere 
          gladiola 
          ziedlapiņa 
           sakne 
Es lasu 
      Laistu 
Man patīk 
smaržo  
zied 

Kādā krāsā ir roze...? Roze ir sarkana. 

Ko dara puķes? Puķes zied. 
Puķes smaržo. 

Cik ir puķu, koku? Saskaiti!  

Kas ir puķei? Puķei ir kāts, lapas, zieds, ziedlapiņas, saknes. 

Sagrupē puķes pēc 
ziedlapu skaita! 

 

Kādas puķes tev patīk? Man patīk.... 

Ko tu dari? Es zīmēju puķi, tulpi. 
Es lasu puķes. 
Es laistu puķes. 

14. 
 
 

Sēnes 
 
 

Kādas sēnes tu zini? Baravika, mušmire, gailene, bērzlape. Dabaszinības, 
sociālās zinības 

Tas ir mežs 
         cilvēks 
Tā ir sēne 
         baravika 
         mušmire 
         gailene 
         bērzlape 
         sēņu zupa 

Kas ir sēnei? Sēnei ir cepurīte un kājiņa. 

Kādā krāsā ir sēne? Baravika ir brūna. 
Gailene ir dzeltena. 
Mušmire ir sarkana. 

Kur aug sēnes? Sēnes aug mežā. 

Ko dara cilvēki? Cilvēki lasa sēnes. 

Tev garšo sēnes? Jā, man garšo sēnes. 



Man garšo sēņu zupa. 
Nē, man negaršo sēnes. 

         cepurīte 
         kājiņa 
aug 
lasa 
Man garšo/ negaršo 

15. Dārzā. 
Dārzeņi 

Kas tas ir?  
Kas tā ir? 

Tas ir dārzs, kartupelis... 
Tā ir biete, pupa... 

Dabaszinības, 
vizuālā māksla, 

mājturība un 
tehnoloģijas, 
mūzika 

Tas ir dārzs 
          kartupelis 
          tomāts 
          burkāns 
          gurķis 
          kāposts 
          redīss 
          kabacis 
          rācenis 
          sīpols 
          ķiploks 
          ķirbis 
          zirnis 
          grozs/ grozā 
Tā ir biete 
         pupa 
Tie ir augļi 
          dārzeņi 
          zirņi 
          salāti 
Tās ir pupiņas 
 
aug 
 
veselīgs/ veselīga 
apaļš/apaļa 
garšīgs/garšīga 
salds/salda 
sulīgs/sulīga 
garš/gara 
grozā  

Kas aug dārzā? Dārzā aug kartupeļi, tomāti, burkāni, gurķi, 
kāposti, salāti, redīsi, kabači… 

Nosauc dārzeņus!  

Kāds ir tomāts, gurķis… Tomāts ir sarkans, apaļš, liels 
Gurķis ir zaļš, garšīgs, garš. 
Burkāns ir oranžs, sulīgs, salds, veselīgs. 

Kādi dārzeņi tev garšo? Man garšo bietes! 
Man negaršo zirņi. 

Kas ir grozā? Grozā ir …… 

Kur aug dārzeņi? Dārzeņi aug dārzā. 

Sagrupē dārzeņus 
pēc krāsas,  
pēc lieluma,  
pēc formas 

 

Ko tu zīmē? Es zīmēju bieti 

Ko tu krāso? 
Ko tu veido? 
Ko tu taisi? 

Es krāsoju …. 
Es veidoju..... 
Es taisu..... 



dārzā 

16. Augļi, ogas Kādas ogas tu zini? Zemenes, mellenes, brūklenes, dzērvenes, 
avenes, vīnogas, ķirši, plūmes, arbūzi, jāņogas, 
upenes 

Visos mācību 
priekšmetos 

Tas ir ābols 
           bumbieris 
           banāns 
          apelsīns 
          citrons 
          ananass 
           kivi 
          mandarīns 
          arbūzs 
Tā ir oga 
        zemene 
Tie ir augļi 
          ķirši 
Tās ir mellenes  
        brūklenes  
        dzērvenes  
        avenes 
         vīnogas  
        plūmes 
        zemenes 
         jāņogas 
         upenes 
         ogas 
tikpat 
mazāk 
vairāk 
man,  
viņai,  
viņam 
lielāks/lielāka 
mazāks/mazāka 
vislielākais/ vislielākā 
vismazākais/ vismazākā 
Man garšo/ negaršo 
aug 

Nosauc augļus? Ābols, bumbieris, banāns, apelsīns, citrons, 
ananass, kivi, mandarīns 

Kur aug ogas? Ogas aug dārzā un mežā. 

Kādas ogas aug dārzā? Dārzā aug zemenes, ķirši, plūmes, jāņogas, 
upenes 

Kādas ogas aug mežā? Mežā aug zemenes, mellenes, brūklenes, 
avenes. 

Kur aug mellenes? 
Kur aug plūmes? 

Mellenes aug mežā. 
Plūmes aug dārzā. 

Kādi augļi tev garšo/ 
negaršo...? 

Man garšo… 
Man negaršo… 

Kādas ogas tev 
garšo/negaršo...? 

Man garšo… 
Man negaršo… 

Kādā krāsā ir zemenes... Zemenes ir sarkanas. 

Kāds ir ābols? Ābols ir liels/ mazs. 

Cik ābolu ir grozā? 
Saskaiti!  

Grozā ir 5 āboli. 

Cik kartupeļu (ābolu, 
ogu...) tev ir? 

Man ir 2 āboli. 
Man ir tikpat cik Annai. 
Man ir mazāk nekā Annai. 
Man ir vairāk nekā Annai. 

Kam ir vairāk ābolu? Man, viņai, viņam, Annai, Andrim. 

Sagrupē augļus 
pēc krāsas,  
pēc lieluma. 

 

Parādi lielāko/mazāko 
ābolu! 

Tas ir vislielākais ābols.  

Ko tu zīmē? Es zīmēju ābolu, arbūzu... 

Ko tu krāso? 
Ko tu veido? 
Ko tu taisi? 

Es krāsoju …. 
Es veidoju..... 
Es taisu..... 



17. Dzīvnieki Kādi ir dzīvnieki? Meža zvēri, putni, kukaiņi, zivis, mājdzīvnieki, 
savvaļas dzīnvieki 

Visos mācību 
priekšmetos 

Tas ir dzīvnieks 
          putns 
          zvērs 
          kukainis 
          purniņš 
          knābis 
          kažoks 
          būrītis/ būrītī 
          dobums/dobumā 
Tā ir zivs 
         aste 
         sekste 
          ļipa 
          ligzda/ligzdā 
          ala/ alā 
          kūts/ kūtī 
          būda/ būdā 
Tie ir spārni 
          nagi 
          ragi 
          pakavi 
Tās ir ķepas 
           ūsas 
           spalvas 
           spuras 
           zvīņas 
           krēpes 
          pleznas  
īss/īsa 
garš/gara 
mazs/maza 
liels/liela 

Kas ir putnam? Putnam ir knābis, spārni, aste,spalvas + citas 
ķermeņa daļas 

Kas ir dzīvniekam? Dzīvniekam ir ķepas, purniņš, kažoks, aste, 
nagi, ragi… 

Kas ir gailim? (pēc 
attēliem) 

Gailim ir spārni, knābis, aste, sekste… 

Kas ir sunim? (pēc 
attēliem) 

Sunim ir ķepas, aste, purniņš… 

Kas ir zivtiņai? (pēc 
attēliem) 

Zivtiņai ir galva, aste, spuras, zvīņas 

Kādiem dzīvniekiem ir 
ragi? 

Ragi ir govij, alnim, stirnai.... 

Kādiem dzīvniekiem ir 
ūsas? 

Ūsas ir kaķim, sunim, tīģerim, lauvam.. 

Kādiem dzīvniekiem ir 
pakavi? 

Pakavi ir zirgam. 

Kādiem dzīvniekiem ir 
krēpes? 

Krēpes ir zirgam, lauvam 

Kāda ir aste? Aste ir īsa/gara 

Kam aste ir garāka?  

Kam ragi ir lielāki?  

Cik zivtiņu ir akvārijā? 3 

Kur dzīvo dzīvnieki? 
Kur dzīvo putni? 
Kur dzīvo suns? 
Kur dzīvo govs un cūkas? 
Kur dzīvo kaķis? 
Kur dzīvo vāvere? 
Kur dzīvo vistas? 
Kur dzīvo vilks? 
Kur dzīvo zaķis? 
Kur dzīvo lapsa? u.t.t. 

Dzīvnieki dzīvo mājā, mežā, kūtī, ūdenī 
Putni dzīvo ligzdā, būrītī. 
Suns dzīvo suņu būdā. 
Vistas dzīvo kūtī. 
Vāvere dzīvo koka dobumā. 
Lapsa un vilks dzīvo alā. 
Stirnai mājas nav. 

18. Mājdzīvnieki Nosauc mājdzīvniekus! Govs, teliņš, suns,kucēns, kaķis, kaķēns,cūka, Dabaszinības, Tas ir mājdzīvnieks 



sivēns,aita, jēriņš,zirgs, kumeliņš, trusis, 
trusēns, kaza, kazlēns 

vizuālā māksla, 

mājturība un 
tehnoloģijas,  
matemātika, 
mūzika, 
sports 

          mājputns 
          teliņš  
          suns  
          kucēns 
          kaķis  
          kaķēns 
          zirgs  
          kumeliņš 
          gailis  
         cālēns  
         tītars 
         tītarēns 
         trusis 
         trusēns 
         kazlēns 
         pīlēns 
         zoslēns 
         papagailis 
         kāmītis 
         bruņurupucis 
         siens  
         tārps 
          kauls 
Tā ir govs 
         cūka 
         aita  
         vista  
         pīle  
        zoss 
        kaza 
        žurka 
        zāle 
        kūts 
        barība 
        zivs  

Nosauc mājputnus! Vista, gailis, cālēns, pīle, pīlēns, zoss, zoslēns, 
tītars, tītarēns 

Kādi dzīvnieki dzīvo 
laukos? 

Govs, suns, kaķis, cūka, aita, zirgs, vista, gailis, 
pīle, zoss, tītars, trusis, kaza 

Vai tev ir mājdzīvnieks? Man ir suns, kaķis, zivtiņas, papagailis, šinšila, 
kāmītis, žurka, bruņurupucis… 
Jā, man ir kaķis. 
Jā, man ir suns. 
Nē, man nav mājdzīvnieka. 

Kādi dzīvnieki tev patīk? Man patīk…. 

Ko ēd suns? Suns ēd suņu barību, gaļu, kaulus 

Ko ēd kaķis? Kaķis ēd gaļu, pienu, kaķu barību, zivis 

Ko ēd vistas? Vistas ēd graudus. 

Ko ēd govis? Govis ēd zāli, sienu. 

Ko ēd cūkas? Cūkas ēd kartupeļus, dārzeņus 

Kā tu rūpējies par 
mājdzīvniekiem? 

Es baroju, dodu ūdeni.  
 

Kā runā dzīvnieki? Suns – vau, vau 
Kaķis – ņau, ņau 
Govs – mū, mū 
Vista – ko, ko 
Gailis –kikerigū 
Pīle – pēk, pēk 

Kāds ir kaķis....? Kaķis ir mazs, melns, ar zaļām acīm, kaķim ir 
kupla aste. 

Ko dara dzīvnieki? (pēc 
attēla) 

Kaķis ķer peles.  
Zirgs skrien.  
Aita ēd.  
Suns rej, grauž kaulu.  
Govs, zirgs guļ.  

  Ko dod govs? Govs dod pienu. 

Ko dod vista? Vista dēj olas. 

Cik kaķu ir attēlā? Attēlā ir 4 kaķi. 



Cik olu izdēja baltā vista? 
Cik raibā? 
Kura vistiņa izdēja vairāk 
olu? 

1 olu 
2 olas 
Vairāk olu izdēja raibā vistiņa. 

Tie ir graudi  
 
Es baroju 
      dodu 
 
Viņš/viņa dod 
                  rej 
                  ķer 
                  skrien 
                  grauž 
                   guļ 
                   ēd 
                   dēj 
                   izdēja 
                 modina 
                 dzied 
raibs/raiba 
krāsains/krāsaina 
pūkains/pūkaina 
mīksts/ mīksta 

Pastāsti par gotiņu! 
Kāda ir govs? 
Ko dod govs? 
Ko ēd govs? 
Kur dzīvo govs? 
Kā sauc gotiņas bērniņu? 

Govs ir liela, brūna. Govij ir ragi. 
Gotiņa dod pienu. 
Govs ēd zāli un sienu. 
Govs dzīvo kūtī. 
Teliņš. 

 

Kas ir vista? Vista ir mājputns. 

Pastāsti par vistu! Vista ir baltā krāsā. Vista dēj olas. Vista dzīvo 
laukos, vistu kūtī.  
Vista ēd tārpus, zāli, graudus. Vistai ir knābis, 
spārni, aste. 

Pastāsti par gaili! Gailis ir krāsains. Gailis no rīta dzied. Viņš 
modina cilvēkus. Gailis nedēj olas. Gailis ēd 
tārpus, zāli, graudus. Gailim ir skaista aste. 

Pastāsti par cālēnu! Cālēns ir dzeltens, mīksts un pūkains. 

Pastāsti par pīli! Pīle ir brūna. Pīle dēj olas. Pīle peld dīķī. Pīle ēd 
zāli, graudus. 

Ko tu zīmē? Es zīmēju gaili, cālēnu, suni, kaķi. 

Ko tu krāso? 
Ko tu veido? 
Ko tu taisi? 

Es krāsoju …. 
Es veidoju..... 
Es taisu..... 

Par ko ir šī dziesma? Par suni, par kaķi, par gaili. 

19. Meža zvēri Cik zaķu ir attēlā? Attēlā ir 3 zaķi. Dabaszinības, 
vizuālā māksla, 

matemātika, 
mūzika, 
sports 

Tas ir meža zvērs 
           zaķis  
           vilks  
           ezis 
           lācis 
           bebrs 
           alnis 
           briedis  
           lūsis 

Kas dzīvo mežā? Mežā dzīvo zaķis, vilks, lapsa, vāvere, stirna, 
mežacūka, ezis, bebrs, alnis, briedis, lūsis 

Kas tas/tā ir? Tas ir zaķis, vilks… 
Tā ir lapsa, vāvere…. 

Kas ir zaķis? Zaķis ir meža dzīvnieks. 

Kāds ir zaķis? 
Kādā krāsā zaķim ir 
kažoks? 

Zaķis ir mazs. 
Zaķis vasarā ir pelēks, bet ziemā balts.  
 



Kādas ausis ir zaķim? 
Kas tā ir? 
Ko ēd zaķis? 

Zaķim ir garas ausis. 
Tā ir ļipa. 
Zaķis ēd zāli. 
Zaķis neguļ ziemas miegu. 

Tā ir  lapsa  
          vāvere  
          stirna  
          mežacūka  
          čūska 
Tie ir rieksti 
         čiekuri 
Tas ir medus 
 
ruds/ ruda 
kupla 
asas adatas 
 
guļ ziemas miegu 
 
dzīvo 
ēd 
guļ/ neguļ 
 

Kāds ir vilks? 
Ko ēd vilks? 
Kur dzīvo vilks? 
 

Vilks ir pelēks. 
Vilks ēd gaļu. 
Vilks dzīvo alā. 
Vilks neguļ ziemas miegu. 

Kāda ir lapsa? 
Kādā krāsā lapsai ir 
kažoks? 
Kāda aste ir lapsai? 
Ko ēd lapsa? 
Kur dzīvo lapsa? 
 

Lapsa ir neliela. 
Lapsai ir ruds kažoks. 
 
Lapsai ir kupla aste. 
Lapsa ēd gaļu. Viņa ķer peles. 
Lapsa dzīvo alā. 
Lapsa neguļ ziemas miegu. 

Kāda ir vāvere? 
Kāda aste ir vāverei? 
Kur dzīvo vāvere? 
Ko ēd vāvere? 

Vāvere ir maza, brūna. 
Vāverei ir kupla aste. 
Vāvere dzīvo koka dobumā. 
Vāverei garšo čiekuri, rieksti. 
Vāvere neguļ ziemas miegu. 

Ko tu zīmē? Es zīmēju vāveri, zaķi, lāci, vilku, lapsu. 

Ko tu krāso? 
Ko tu veido? 
Ko tu taisi? 

Es krāsoju …. 
Es veidoju..... 
Es taisu..... 

Kas garšo lācim? Lācim garšo medus. 

Par ko ir šī dziesma? Par lāci, par vāveri, par zaķi. 

Izpildiet kustības! 
Peldi kā zivs! 
Lec kā zaķis! 
Lec kā varde! 
 Ej kā lācis! 
Rāpo kā čūska!  
Rāpo kā vēzis! 

 

20. Putni Kas tas/tā ir? Tas ir dzenis, zvirbulis, … 
Tā ir vārna, zīlīte … 

Dabaszinības, 
vizuālā māksla, 

Tas ir dzenis                                        
            balodis 
           zvirbulis Kas ir putnam? Putnam ir galva, acis, knābis, ķermenis, 



mugura, spārni, kājas, spalvas. mājturība un 
tehnoloģijas, 
matemātika, 
mūzika, 
sports, 

            gulbis 
            stārķis 
            strazds 
            cīrulis 
            sarkankrūtītis 
  
Tā ir  vārna  
           zīlīte  
            pūce  
            žagata  
            bezdelīga 
            dzeguze 
            dzērve 
            cielaviņa 
            lakstīgala 
vij 
perē  
dzied 
lido 
aizlido 
ziemā 
rudenī 

Kur dzīvo putni? Putni dzīvo mežā, pilsētā, pie ūdens. 
Putni dzīvo koku dobumos, ligzdās, būrīšos. 

Ko dara putns? Putns vij ligzdu, perē olas. 
Putns dzied. 
Putns lido. 

Ko ēd putns? Putns ēd kukaiņus. 

Kādi putni aizlido rudenī? Rudenī aizlido gulbis, stārķis, strazds, 
bezdelīga. 

Kādus putnus var redzēt 
pie mums ziemā? 

Pie mums ziemā ir dzenis, zvirbulis, balodis, 
vārna, zīlīte, sarkankrūtītis, pūce, žagata. 

Ko tu zīmē? 
Ko tu krāso? 
Ko tu veido? 
Ko tu taisi? 

Es zīmēju putnu. 
Es krāsoju cālēnu. 
Es veidoju..... 
Es taisu..... 

Par ko ir šī dziesma? Par cīruli. 

Cik putnu te ir? Saskaitiet? Te ir 5 putni. 

Lido kā putns! 
Ejam zosu gājienā! 

 

21. Kukaiņi Kas tas/tā ir? Tas ir taurenis, ods, sienāzis 
Tā ir muša, spāre, bite, skudra, mārīte, vabole. 

Dabaszinības,  
vizuālā māksla, 
mājturība un 
tehnoloģijas, 
matemātika, 
mūzika 
 

Tas ir tauriņš(taurenis) 
            ods 
            sienāzis 
            kukainis 
Tā ir muša 
            spāre 
            mārīte 
             bite 
            skudra 
             vabole 
Tās ir ūsiņas 
 
lido 
rāpo 

Kāds/kāda ir…? Tauriņš ir dzeltens. 
Mārīte ir sarkana ar punktiņiem. 

Ko dara….? Tauriņš lido. 
Zirneklis rāpo. 
Sienāzis lec. 

Kurš kukainis tev patīk? Man patīk mārīte. 

Cik tauriņu te ir? Saskaiti! Te ir 5 tauriņi. 

Kādas ķermeņa daļas ir 
kukaiņiem? 

Spārni, acis, kājas, vēders, galva, ūsiņas 

Zirneklis nav kukainis. 
Kukaiņiem ir 6 kājas, 
zirneklim - 8 

  



lec 

22. Zoodārzs Kas tas/tā ir? Tas ir krokodils… Tā ir žirafe, lauva… Dabaszinības, 
vizuālā māksla, 
mājturība un 
tehnoloģijas, 
matemātika, 
mūzika, 
sports 

Tas ir krokodils 
          tīģeris 
           zilonis 
           pērtiķis 
           nīlzirgs (behemots) 
           kamielis 
           baltais lācis 
           brūnais lācis 
           pingvīns 
           zoodārzs 
           lemūrs 
           surikāts 
           papagailis 
Tā ir žirafe 
          lauva 
          zebra 
svītraina 

Kas dzīvo zoodārzā? Zoodārzā dzīvo….. 

Kāds ir krokodils. ..? Krokodils ir zaļš. 
Zebra ir svītraina. 

Kas tev patīk? Man patīk zilonis. 

Ko tu zīmē? 
Ko tu krāso? 

Es zīmēju/ krāsoju krokodilu, ziloni, tīģeri, 
pērtiķi, nīlzirgu, degunradzi, lāci, žirafi, lauvu, 
zebru. 

Saskaiti! Cik dzīvnieku ir 
zoodārzā? 

Zoodārzā ir 5 dzīvnieki. 

Salīdzini dzīvniekus pēc 
lieluma! 

Vismazākais ir… 
Vislielākais ir…. 

Kas garšo pērtiķim …? Pērtiķim garšo banāni. 

23. Mežā Kas tas ir?  Tas ir mežs. Visos mācību 
priekšmetos 

Tie ir cilvēki 
 
pastaigājas 
atpūšas 
lasa sēnes, ogas 
 
Es redzu 
pastaigājas 
atpūšas 

Ko tu redzi? (pēc attēla) Es redzu…. 
Te ir….  

Kas aug mežā? Koki, krūmi, ogas, sēnes. 

Kādi koki aug mežā? Egles, bērzi, kļavas, ozoli... 

Kādas ogas aug mežā? Zemenes, mellenes, avenes, brūklenes. 

Kādas sēnes tu zini? Baravika, mušmire, gailene, bērzlape. 

Kas dzīvo mežā? Putni, zvēri, kukaiņi/ dzīvnieki 

Kādi zvēri dzīvo mežā? Skat. sadaļu “Meža zvēri” 

Kādi putni dzīvo mežā? Skat. sadaļu “Putni” 

Ko cilvēki dara mežā? Lasa ogas, lasa sēnes, pastaigājas, atpūšas. 

24. Diennakts 
daļas 

Kas attēlots zīmējumā: 
diena vai nakts? 
Kāpēc tu tā domā? 
 

Diena! 
Spīd saule. Ir gaišs. Cilvēki neguļ. 
 
Nakts! 
Ir tumšs. Redzamas zvaigznes. Pie debesīm ir 
mēness. Cilvēki guļ. 

Dabaszinības Tas ir rīts 
          vakars 
          mēness 
Tā ir zvaigzne  
          diena 
          nakts 



Kas tagad ir – diena, rīts 
vai vakars? 

Tagad ir diena.           diennakts 
          saule 
Tās ir debesis 
          zvaigznes 
spīd 
pie debesīm 
gaišs 
tumšs 
tagad 

25. Kalendārs Kāda nedēļas diena ir 
šodien? 

Šodien ir piektdiena. Dabaszinības Tas ir rudens 
           pavasaris 
Tā ir nedēļa  
         pirmdiena  
         otrdiena  
         trešdiena  
         ceturtdiena  
         piektdiena  
         sestdiena  
         svētdiena 
         vasara  
         ziema 
         brīvdiena 
         darba diena 
Tie ir gadalaiki 
 
Šodien ir 
 Vakar bija 
 Rīt būs 

Kādas ir nedēļas dienas? Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, 
piektdiena, sestdiena, svētdiena. 

Cik dienu ir nedēļā? Nedēļā ir septiņas dienas. 

Nosauciet, kādi ir 
gadalaiki? 

Pavasaris, vasara, rudens, ziema. 

Kāds gadalaiks ir tagad? Tagad ir….. 

Kāda šodien ir nedēļas 
diena? 

Šodien ir pirmdiena. 

Kāda diena bija vakar? Vakar bija svētdiena. 

Kāda diena būs rīt? Rīt būs otrdiena. 

Nosauciet darba dienas! Darba dienas ir pirmdiena... 

Nosauciet brīvdienas! Brīvdienas ir sestdiena un svētdiena. 

26. Rudens Kāds tagad ir gadalaiks? Tagad ir rudens. Visos mācību 
priekšmetos 

Tas ir septembris  
           oktobris 
           novembris 
           lietus 
           kastanis 
           rudens 
           vējš 
Tā ir lapa 

Kuri ir rudens mēneši? Septembris, oktobris, novembris 

Kādas lapas ir rudenī? Rudenī lapas ir krāsainas, skaistas, dzeltenas, 
sarkanas, brūnas, oranžas. 

Kas tas ir? Tas ir koks. 

Kādas lapas ir kokam? Lapas ir krāsainas. 

Kādā krāsā ir šī lapa? Šī lapa ir dzeltena/ sarkana, brūna, zaļa, 
oranža. 



Ko dara lapas rudenī? Lapas krīt!          migla 
         peļķe 
         pīlādžoga 
         ozolzīle 
         Miķeļdiena,  
         Mārtiņdiena, 
         Latvijas dzimšanas 
diena 
         nakts 
Tie ir putni 
 
 krāsains/ krāsaina 
 īsāka  
 garāka 
slapjš/salapja 
 
 krīt 
 līst 
 pūš 
 aizlido 
aizlido 
 
man patīk 
 
 

Vai tā ir dzeltena lapa? Nē, tā ir brūna lapa. 

Kāda lapa tev patīk! Man patīk šī lapa 

Salasi 5 lapas! 
Saskaiti kastaņus! 
Teksta uzdevumi. 

 

Parādi sarkanas lapas!  

Nosauc rudens parādības! 
Kas notiek rudenī? 

Rudenī līst lietus, ir slapjš. Rudenī pūš vējš. 
Rudenī krīt lapas. Rudenī aizlido putni. Rudenī 
diena īsāka, nakts garāka.  

Ko mēs redzam šajā 
attēlā? 

Piemēram: 
Līst lietus.  
Ir migla.  
Krīt lapas 

Kāda koka lapa tā ir? Tā ir kļavas lapa, ozola lapa, bērza lapa 

Kas tas ir? Kas tie ir? 
Kas tā ir? Kas tās ir? 

Tas ir kastanis. 
Tās ir pīlādžogas, ozolzīles 

Ko tu zīmē? 
Ko tu krāso? 
Ko tu veido? 
Ko tu taisi? 

Es zīmēju koku. 
Es krāsoju lapas. 
Es veidoju aplikāciju. 
Es taisu suni (no ozolzīlēm) 

Kādas krāsas ir redzamas 
rudenī (attēls)? 

 

Ko dara daži putni rudenī? Putni aizlido. 

Uz kurieni aizlido daži 
putni? 

Putni aizlido uz siltajām zemēm. 

Kuri putni aizlido uz 
siltajām zemēm? 

 Aizlido dzērves, gulbji, stārķi, strazdi... 
 

Kādi svētki ir rudenī? Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Latvijas dzimšanas 
dienu. 

27. Latvija Kādā valstī tu dzīvo?  Es dzīvoju Latvijā. Sociālās zinības, 
mūzika 

Tas ir karogs 
           ģerbonis 
           salūts 
Tā ir valsts 
         dzimtene 

Kas ir Latvija? Latvija ir valsts. 
Latvija ir mana dzimtene. 

Kādā krāsā ir Latvijas 
karogs? 

Sarkanbaltsarkans. 



Parādi Latvijas karogu! Lūk!           himna 
          nauda 
          galvaspilsēta 
         dzimšanas diena 
         Rīga 
Tie ir eiro 
          centi 
         svētki 
Es dzīvoju 
sarkanbaltsarkans 
Lūk! 

Kas tas ir? Tas ir Latvijas ģerbonis. 

Kāda nauda ir Latvijā? Eiro un centi. 

Kā sauc Latvijas 
galvaspilsētu? 

Rīga 

Kad Latvijai ir dzimšanas 
diena? 

18. novembrī 

Dzimšanas diena ir svētki.  

Katrai valstij ir sava 
dziesma – himna. 
Kas tā ir? 

 
Tā ir Latvijas himna (mācās dziedāt himnu) 

28. Ziema Kuri ir ziemas mēneši? Ziemas mēneši ir decembris, janvāris, 
februāris.  

Visos mācību 
priekšmetos 

Tas ir decembris 
           janvāris 
           februāris 
           sniegs 
          ledus 
          kalns 
          sals 
Tā ir ziema 
          upe 
           sniegpārsliņa 
Tās ir slidas 
          slēpes 
          ragaviņas 
          dienas 
          naktis 
 
auksts 
auksti 
īsas 
garas 
 
krīt 
slēpot/ slēpo/ slēpoju 
slidot/ slido/ slidoju 

Stāsta pēc attēla. 
Kāda ir ziema? 
Kāds ir sniegs? 
Ko dara sniegs? 
Kas ir uz upes, ezera?  

 
Ziema ir balta. Ir auksti. Ir sals. 
Sniegs ir balts, auksts.  
Sniegs krīt. 
Uz upes ir ledus.  

Kādus putnus var redzēt 
ziemā?( Pēc attēliem) 

Zīlīte, zvirbulis, vārna, sarkankrūtītis, balodis 

Kādas ir dienas un naktis 
ziemā? 

Dienas ir īsas. 
Naktis ir garas. 

Ko var darīt ziemā ārā? 
Kādi ir ziemas prieki? 

Var slēpot, slidot, braukt ar ragaviņām, 
pikoties, celt sniegavīru. 

Vai tu proti slidot? Jā/nē 

Ko tev patīk darīt ziemā? Man patīk pikoties. 

Ko dara bērni? (pēc attēla) Bērni slēpo, slido,  brauc ar ragaviņām, pikojas, 
ceļ/ taisa sniegavīru 

Vai tev ir slēpes, slidas, 
ragaviņas? 

Man ir….. 

Ko tu zīmē? 
Ko tu taisi? 
 

Es zīmēju eglīti, sniegavīru. 
Es taisu sniegavīru, sniegpārsliņu. 

Ko tu dari ziemā ārā? Es slēpoju, slidoju, braucu ar ragaviņām, 
pikojos, ceļu sniegavīru. 



Ko dara lācis, ezis ziemā? Lācis guļ. Ezis guļ. braukt/ brauc/braucu 
ar ragaviņām 
pikoties/ pikojas/pikojos 
taisīt/taisa/ taisu 
celt/ceļ/ceļu 

29. Svētki ziemā Kādi svētki ir ziemā? Ziemassvētki, Jaunais gads 
 

sociālās zinības 
mūzika 

Tas ir  Jaunais gads 
         salatētis 
        Ziemassvētku vecītis 
         sniegavīrs 
         rūķis 
        dāvanu maiss 
Tā ir dāvana 
        egle 
        svecīte 
        svece 
         piparkūka 
         maska 
Tie ir Ziemassvētki 
 
dzied 
dejo 
rotā 
cep 
gatavo 
dāvina 
novēl 
 
laimīgs 

Ko dara Ziemassvētkos? 
(pēc attēla) 

Ziemassvētkos dzied, dejo, rotā egli, cep 
piparkūkas, gatavo maskas, dāvina dāvanas. 

Kas tas ir? Tas ir Salatētis, sniegavīrs, 
rūķis, zvaniņš,  Ziemassvētku vecītis 
 

Kas tā ir? Tā ir dāvana, egle, svecīte, piparkūka 

Kāda ir egle? Egle ir zaļa, skaista 

Vai tev patīk Ziemassvētki? Jā, man patīk Ziemassvētki. 
Nē, man nepatīk Ziemassvētki. 

Ko novēl Ziemassvētkos? Priecīgus Ziemassvētkus! 

Cik dāvanu ir maisā? Maisā ir 10 dāvanas.  
Maisā ir daudz dāvanu 

Ko novēl Jaunajā gadā? Laimīgu jauno gadu! 

Ko tu zīmē? 
Ko tu taisi? 
 
 
 
Dzejolīši par ziemu 

Es zīmēju eglīti… 
Es taisu sniegavīru, sniegpārsliņu, apsveikuma 
kartiņu, piparkūku, 
 

 
30. 

 
Pavasaris 

Kāds tagad ir gadalaiks? Tagad ir pavasaris  
Visos mācību 
priekšmetos 

Tas ir  pavasaris 
           vilcēns 
           zaķēns 
            lācēns 
            lapsēns 
            vāverēns 
            marts  
            aprīlis  

Kādi ir pavasara mēneši? Pavasara mēneši ir marts, aprīlis, maijs 

Kas notiek ar sniegu 
pavasarī? 

Sniegs kūst. 

Kādas ir pavasara 
pazīmes? 
Kas notiek pavasarī? 
 

Kūst sniegs, ledus.  
Spīd saule.  
Kļūst siltāks.  
Atlido putni. 



 
 
 
Kas dzimst dzīvniekiem? 

Uzzied pavasara puķes.  
Plaukst lapas.  
Pamostas dzīvnieki.  
Dzīvniekiem dzimst mazuļi. 

            maijs 
Tie ir mazuļi 
Tās ir Lieldienas  
 
kūst 
spīd 
kļūst  
atlido 
uzzied 
plaukst 
pamostas 
dzimst 
sēj 
stāda 
laista 
rok 
uzkopj 
mazgā 
ar 
grābj 
vij 
perē 
baro 
dzied 
 
silti/ siltāk 
bieži/biežāk 

Nosauc zvēru mazuļus! Vilcēns, zaķēns, lācēns, lapsēns, vāverēns 

Kādas pavasara puķes tu 
zini? 

Krokusi, vizbulītes, narcises, tulpes, 
sniegpulkstenītes, pienenes. 

Kāds šodien ir laiks? Šodien ir silti. Spīd saule.  

Ko dara cilvēki? (pēc 
attēla) 

Sēj dilles, burkānus, bietes… 
Stāda kartupeļus, sīpolus, tomātus… 
Laista, rok zemi, ar zemi, uzkopj pagalmu 
Mamma mazgā logus. 
Dārzā cilvēki grābj lapas un zāli. 

Kuri putni atlido pavasarī? Atlido stārķis, bezdelīga, strazds, cīrulis, 
dzeguze, dzērve 

Ko dara putni pavasarī? Putni atlido no siltajām zemēm, vij ligzdas, 
perē olas, baro mazuļus, dzied dziesmas. 

Kādi kukaiņi pamostas 
pavasarī? 

Pamostas mušas, skudras, bites, odi. 

Kādi svētki ir pavasarī? Pavasarī ir Lieldienas, Māmiņu diena 

31. Lieldienas Kas ir Lieldienas? Liledienas ir svētki. Sociālās zinības, 
mūzika 

Tas ir grozs 
          zaķis 
Tā ir baznīca 
           ola 
Tie ir pūpoli 
         svētki 
Tās ir Lieldienas 
           šūpoles 
 

Ko dara Lieldienās? Iet uz baznīcu, krāso olas, ēd olas, ripina olas, 
šūpojas, iet rotaļās, dzied 

Ko tu dari? Es krāsoju olu. 

Kādā krāsā ir ola? Ola ir dzeltena, brūna, sarkana. 

Cik olu ir grozā? Grozā ir 5 olas. 

Ko cilvēki saka viens otram 
Lieldienās? 

Priecīgas Lieldienas! 

Pastāsti, ko tu redzi attēlā! Tās ir šūpoles. Bērni šūpojas.  



Bērni iet rotaļās. 
Tie ir pūpoli. 
Zaķis nes grozā olas. 
Olas ir skaistas, sarkanas, dzeltenas, utt. 

iet 
krāso 
ēd 
ripina 
šūpojas 
nes 
 

32. Māmiņdiena Kā sauc tavu māmiņu? Māmiņu sauc Anna. Sociālās zinības, 
mūzika 

Tas ir augums 
Tā ir veļa 
        viņa 
 
mīļa 
skaista 
 laba 
jauka 
čakla 
gudra 
uzmanīga 
 
sauc 
gatavo 
gludina 
kārto 
mazgā 
garšo 
patīk 
 lasīt 
skatīties televizoru 
dziedāt 
dejot 
 sportot 
cept  
 adīt 
ceļot 
mīlu 

Kāda ir tava māmiņa? Viņa ir mīļa, skaista, laba, jauka, čakla, gudra, 
uzmanīga. 

Ko dara māmiņa 
mājās?(pēc attēliem) 

Gatavo ēst, mazgā traukus, mazgā grīdas, 
gludina veļu, kārto istabas. 

Kāda profesija ir tavai 
māmiņai? 

Man māmiņa ir ārste, mājsaimniece, šuvēja, 
friziere, manikīre, skolotāja u.c. 

Kā izskatās tava māmiņa? Viņai ir …. (kādi?) mati, ….. (kādas?) acis. 
Viņa ir gara/ īsa auguma. 

Ko tavai māmiņai patīk 
darīt brīvajā laikā? 

Māmiņai patīk lasīt, skatīties televizoru, 
dziedāt, dejot, sportot, cept tortes, adīt, ceļot… 

Kas garšo māmiņai? Māmiņai garšo šokolāde, …. 

Dzejolis par māmiņu. Es mīlu māmiņu. 

33. Vasara Kāds tagad ir gadalaiks? Tagad ir vasara Visos mācību Tas ir jūnijs 



Kādi ir vasaras mēneši? Vasaras mēneši ir jūnijs, jūlijs, augusts priekšmetos          jūlijs 
         augusts 
         batuts 
Tā ir vasara 
       varavīksne 
        pils 
 
peldēt 
peldēties/ peldas 
sauļoties/sauļojas 
spēlēties/spēlējas 
braukt/brauc 
celt/ceļ 
lēkāt/lēkā 
ravē 
laista 
kaplē 
zied 
spīd 
protu/neprotu 
 
silti 
karsti 
smilšu 

Kādas ir vasaras pazīmes? Ir ļoti silti, pat karsti. 
Naktis ir īsas, bet dienas – garas. 
Ūdens ir silts. 
Lietus ir silts. 
Spīd saule. 

Kas parādās pēc lietus 
debesīs? 

Varavīksne 

Nosauc varavīksnes 
krāsas! 

Sarkana, oranža, dzeltena, zaļa, gaiši zila, zila, 
violeta 

Kas zied vasarā? Vasarā zied puķes. 

Kādas puķes zied vasarā? Vasarā zied pīpenes, rozes, lilijas, margrietiņas, 
peonijas, rudzupuķes, magones, petūnijas, 
samtenes. 

Kādas ogas aug vasrā 
dārzā, mežā? 

Dārzā aug zemenes, ķirši, plūmes, jāņogas, 
upenes. 
Mežā aug zemenes, mellenes, brūklenes, 
avenes. 

Ko dara dārzā vasarā? Ravē, laista, kaplē 

Ko dara bērni vasarā? (pēc 
attēliem) 

Peldas, sauļojas, spēlējas ar bumbu, brauc ar 
divriteni, ceļ smilšu pilis, lēkā uz batuta, 
rotaļājas. 

Ko tev patīk darīt vasarā? Man patīk peldēties, sauļoties, spēlēties ar 
bumbu, braukt ar divriteni, celt smilšu pilis, 
lēkāt uz batuta, rotaļāties. 

Vai tev patīk vasara? 
Kāpēc? 

Man ļoti patīk vasara. Tāpēc ka ir silti, var 
peldēties. 

Vai tu proti peldēt? Jā, es protu peldēt. 
Nē, es neprotu peldēt. 

34. Līgo svētki Kādi svētki ir vasarā? Vasarā ir Līgo svētki, Jāņu diena. Sociālās zinības, 
mūzika 

Tas ir vainags 
         ugunskurs 
         siers 
         pušķis 
Tā ir Jāņu diena 
         daba 

Ko cilvēki dara Līgo 
svētkos? 

Pin vainagus, dedzina  ugunskuru, ēd sieru, 
dzied, dejo, lec pāri uzgunskuram, peldas. 

Ark o pušķo māju? Ar ozola vainagiem, zālēm, papardēm. 

Kā jūs svinat Līgo svētkus? 
 

Mēs braucam uz laukiem, pie dabas, dedzinām 
uzgunskuru, cepam gaļu, dziedam, spēlējam, 



 
 
 
Nosauc kādu ticējumu! 
 
Līgo tautasdziesmas. 

dejojam, pinam vainagus, taisām pušķus. Tie ir Līgo svētki 
           lauki 
Tās ir papardes 
           zāles 
 
pin/ pinam 
dedzina/dedzinām 
ēd/ēdam 
dzied/dziedam 
dejo/dejojam 
cep/cepam 
taisa/taisām 
lec/lecam 

35. Pilsēta Kur tu dzīvo? Es dzīvoju pilsētā. Sociālās zinības, 
vizuālā māksla, 

mājturība un 
tehnoloģijas, 
matemātika 

Tas ir veikals 
          kiosks 
         bērnudārzs 
         tirgus 
         parks 
         teātris 
         muzejs 
         stadions 
         zoodārzs 
         kinoteātris 
         laukums 
         tilts 
          pasts 
          cietoksnis 
          jumts 
          skurstenis 
          logs 
          stāvs 
          pagrabs 
          žogs 
Tā ir pilsēta 
          iela 

Kādā pilsētā tu dzīvo? Es dzīvoju Daugavpilī. 

Kurā ielā tu dzīvo? Es dzīvoju Lapu ielā. 

Pastāsti, ko tu redzi attēlā? Te ir māja,iela, bērnudārzs, veikals, kiosks, 
skola, parks, kafejnīca, aptieka, teātris, muzejs, 
stadions, tirgus, zoodārzs, poliklīnika, slimnīca, 
bibliotēka, kinoteātris, viesnīca, ledus halle, 
autoosta, stacija, laukums, baznīca, tilts, pasts, 
policija.  

Kāda ir māja? Liela, maza, vienstāvu, daudzstāvu, veca, 
jauna, koka, ķieģeļu 

Kas ir mājai? Mājai ir jumts, sienas, logi, durvis, skurstenis, 
pagrabs, bēniņi, pamati 

Ko tu zīmē? Es zīmēju māju. 

Cik stāvu ir mājai? Mājai ir 5 stāvi. 

Cik logu ir mājai? Mājai ir 4 logi. 

Kas ir ap māju? Žogs, puķudobes, koki, krūmi 

Saliec mājas pēc lieluma! 
Kura māja ir vislielākā? 
Kura māja ir vismazākā? 

 
Šī māja ir vislielākā. 
Tā māja ir vismazākā. 

Kādas pilsētas tu zini? 
Kādas pilsētas tu vari 

Rīga, Rēzekne, Krāslava u.c. 



nosaukt?           māja 
          skola 
           kafejnīca 
           aptieka 
           poliklīnika  
            slimnīca 
            bibliotēka  
            viesnīca, 
            ledus halle 
            autoosta  
            stacija 
             baznīca 
             policija 
             puķudobe   
             mašīna 
             siena 
Tās ir durvis 
Tie ir pamati 
           bēniņi 
es dzīvoju 
 
maza, vismazākā 
liela, vislielākā 
vienstāvu, 
 daudzstāvu,  
veca,  
jauna,  
koka,  
ķieģeļu 

Kādi pazīstami objekti  ir 
mūsu pilsētā? 

Cietoksnis, Marko Rotko centrs, Ledus halle, 
muzejs, Olimpiskais centrs, Zilie brīnumi, 
kinoteātris Silver Screen 

36.  
Transports 

Kas tas ir? (attēlā) Mašīna, autobuss, tramvajs, vilciens, kuģis, 
lidmašīna, motocikls, traktors, velosipēds, 
raķete, helikopters, laiva, kravas mašīna, 
trolejbuss  

 
Sociālās zinības, 
vizuālā māksla, 
mājturība un 
tehnoloģijas, 
matemātika, 
mūzika, 

Tas ir transports 
          autobuss 
          tramvajs 
           vilciens 
           kuģis 
           motocikls 
           traktors 

Ko dara mašīna, autobuss, 
tramvajs? 

Mašīna brauc pa ceļu 
Tramvajs brauc pa sliedēm. 

Ko dara lidmašīna, raķete? Lidmašīna lido gaisā. 



Raķete lido kosmsosā. sports,            velosipēds 
            helikopters 
           trolejbuss 
           ritenis 
           lukturis 
           spārns 
Tā ir mašīna  
        lidmašīna  
         raķete 
          laiva 
          kravas mašīna 
          stūre 
Tie ir riteņi 
          lukturi 
          spārni 
         ķieģeļi 
Tās ir smiltis 
          kastes 
brauc/ braucu/ nebraucu 
lido 
peld 
ved 
es eju kājām 
 
liels/mazs 
jauns/vecs 
 garš/īss 

Ko dara kuģis, laiva? Kuģis peld pa jūru. 

Kāds ir autobuss, 
traktors,…? (attēls) 

Autobuss ir dzeltens, liels, jauns, garš. 
Traktors ir zaļš. 

Kas ir mašīnai? (attēls) 
 
Kas ir lidmašīnai? 
 

Mašīnai ir riteņi, stūre, lukturi, krēsli, logi, 
durvis. 
Lidmašīnai ir spārni. 

Cik riteņu ir mašīnai? Mašīnai ir četri riteņi. 

Ko tu zīmē? Es zīmēju mašīnu, autobusu, tramvaju, 
vilcienu, kuģi, lidmašīnu, motociklu, traktoru, 
velosipēdu, raķeti, helikopretu, laivu, kravas 
mašīnu, trolejbusu. 

Kādā krāsā ir mašīna…? 
 

Mašīna ir pelēka. 
 

Cik mašīnu brauc pa ielu? Pa ielu brauc 4 mašīnas. 

Ko ved kravas mašīna? Kravas mašīna ved smiltis, kieģeļus, kastes… 

Ar ko tu brauc uz 
bērnudārzu? 
 
 
Piesprādzē drošības jostu! 

Es braucu ar mašīnu, ar autobusu, ar tramvaju. 
Es nebraucu, es eju kājām. 

37. Uz ielas Kas tā, tas ir ?(attēls) Tā ir iela, pietura…  
Tas ir trotuārs, luksofors…. 
 

Sociālās zinības 
 

Tas ir trotuārs 
           luksofors 
           gājējs 
           policists 
           radars 
           ceļš 
Tā ir iela 
         pietura 
         pāreja 

Kas brauc pa ielu? Pa ielu brauc mašīnas, autobusi (skat. tēmu 
“Transports”) 

Kur iet cilvēki? Cilvēki iet pa trotuāru/ ietvi. 

Kur var pāriet ielu? Tikai pa gājēju pāreju, pa zebru. 

Pie kādas gaismas var iet? Tikai pie zaļās gaismas. 
Pie sarkanās – stāvi! 



Pie dzeltenās – gaidi! 
Pie zaļās – ej! 

         zebra 
          ietve/ trotuārs  
          gaisma 
         ceļa zīme 
pāriet 
iet 
brauc  
tikai 
Gājēju pāreja. 
Stop! 
Dodiet ceļu! 

Kāda gaisma deg 
luksoforā? 

Sarkana, zaļa, dzeltena! 

Kāda tā ir ceļa zīme? Gājēju pāreja. Stop. Dodiet ceļu! 

Kas regulē satiksmi? Policisti, luksoforsi, zīmes, radari. 

38. Trauki 
Ēdienreizes 

Kas tie ir? Tie ir trauki. Sociālās zinības, 
režīma momenti 

Tas ir šķīvis 
         nazis 
         kastrolis 
         zupas kauss 
          launags 
Tā ir krūze 
         karote 
         dakša 
          tasīte 
          bļoda 
          panna 
          tējkanna 
          salvete    
Tie ir trauki 
Tās ir brokastis  
           pusdienas 
 
es mazgāju/ viņš mazgā 
es slauku/ viņš slauka 
es lieku/viņš liek 
es leju/ viņš lej 
es klāju/ es klāju(pag.)/ 
viņš klāj 
es ēdu/ es ēdu (pag.)/viņš 
ēd 

Kas tas/tā ir? Tas ir šķīvis, nazis, kastrolis, zupas kauss. 
Tā ir krūze, karote, dakša, tasīte, bļoda, panna, 
tējkanna, salvete. 

Kas ir uz galda?  Uz galda ir …. 

Ko tu dari? Es mazgāju traukus. 
Es slauku traukus. 
Es lieku uz galda krūzes, dakšas, karotes, 
salvetes, šķīvjus. 
Es klāju galdu. 
Es ēdu. 
Es dzeru. 
Es vāru, cepu, maisu, sālu, leju, mīcu. 

Ko liek šķīvī? Šķīvī liek kartupeļus, makaronus, …. 

Kas tev ir šķīvī? Šķīvī ir zupa. 

Ko lej krūzē? Krūzē lej tēju, pienu, kako, kefīru  

Kas tev ir krūzē? Krūzē ir tēja. 

Lūdzu brokastīs, 
pusdienās, launagā! 
Paņemiet karoti, dakšu…! 
Padod šķīvi,krūzi, … 

Labu apetīti! 
 
 
Lūdzu! 

Ko tu ēdi brokastīs? Es ēdu putru, sviestmaizi, sieru, biezpienu, olu, 
omleti… 
Es dzēru tēju, kakao. 

Ko tu ēdi pusdienās? Es ēdu zupu, gaļu, kartupeļus, kotletes, salātus. 



Es dzēru kompotu, sulu. es dzeru/ es dzēru (pag.) 
viņš dzer 
 
Labu apetīti! 

Ko tu ēdi launagā? Es ēdu pankūkas, sacepumu. 

Ko tu ēdi vakariņās? Es ēdu makaronus, gaļu, dārzeņus. 

39. Ūdens Kas tas ir? Tas ir ūdens. Dabaszinības Tas ir ūdens 
           ezers 
           dīķis 
           baseins  
Tā ir jūra 
         upe 
         peļķe 
        elektrība 
Tie ir gliemji 
          vēži 
          roņi 
          delfīni 
Tās ir drēbes 
           puķes 
silts/auksts/karsts 
caurspīdīgs 
sāļš 
tīrs/netīrs 
tek 
pil 
līst 
sasalst 
izkūst 
iztvaiko 
ražo 
dzīvo 

Kāds ir ūdens? Ūdens ir silts, auksts, karsts, caurspīdīgs, sāļš, 
tīrs, netīrs. 

Kur ir ūdens? Ūdens ir jūrā, upē, ezerā, dīķī, peļķē, baseinā. 

Ko dara ūdens? Ūdens tek, pil, līst, sasalst, izkūst, iztvaiko. 

Kā izmanto ūdeni? Mazgājas, gatavo ēdienu, dzer, laista puķes, 
mazgā drēbes, ražo elektrību. 

Ko dara zēns, 
metitene?(pēc attēla) 

Mazgājas, gatavo ēdienu, dzer, laista puķes, 
mazgā drēbe. 

Kas dzīvo ūdenī? Ūdenī dzīvo zivis, vardes, vēži, gliemji, delfīni, 
roņi. 

40. Es esmu vesels Kas tev sāp? Man sāp galva, vēders, roka, kāja, auss, acs, 
deguns, mugura, zobs, kakls. 

Sociālās zinības 
 

Tas ir sports 
          svaigs gaiss 
         dvielis 
Tā ir limonāde 
         zobu suka 
         zobu pasta 

Vai tev sāp? Jā/ nē 

Kā tu jūties? Man sāp…. 
Man ir temperatūra. 
Man ir auksti, karsti. 



Man ir slapjas kājas. 
Paldies, ļoti labi! 
 

          pārtika 
          temperatūra 
          pārtika  
Tie ir vitamīni 
          čipši 
          saldumi 
Tās ir ziepes     
 
Man sāp 
jūties 
nedrīkst 
mazgāju 
tīru 
 
auksti 
karsti 
slapjas 
vesels 
veselīgs 

Kuri ir veselīgi prdukti? Dārzeņi, augļi, gaļa, zivis. 

Kuri ir neveselīgi produkti? Čipši, saldumi, limonāde ir neveselīgi. 

Ko nedrīkst ēst, dzert? Čipšus, saldumus, limonādi. 

Kas palīdz būt veselam? Sports, svaigs gaiss, veselīga pārtika, vitamīni. 

Tīrīsim zobus! Es tīru zobus. 
Tā ir mana zobu suka un zobu pasta. 
 

Mazgāsimies! 
Mazgāsim rokas! 

Es mazgāju rokas. 
Tas ir mans dvielis. Man ir ziepes 

41.  Es bērnudārzā Lūdzu, atnes …. 
Lūdzu, iedod …. 
Lūdzu, pacel …. 
Lūdzu, noliec ….. 
Ejam uz garderobi! 
Aizejiet uz tualeti! 
Negrūsties!  
Neskrien! 
Esi uzmanīgs! 
Nesteidzies!  
Nekaujies!  
Dalies! 
Sakārto drēbes, rotaļlietas, 
darba vietu...!  
Saliec klučus kastē! 
Nemet! 
Nelauz! 

 Režīma momentos, 
visās nodarbībās 

Tas ir kalniņš 
          pagalms/ pagalmā 
Tā ir guļamistaba 
         tualete 
         garderobe 
         zāle 
         virtuve 
         nojume 
         smilšu kaste 
         puķu dobe 
         kaste 
Tās ir šūpoles 
 
Labrīt!  
Labdien! 
Labvakar! 
Uz redzēšanos! Atā! 



Palaid, lūdzu, pa priekšu! 
Pagaidi! 
Iesim atpūsties, gulēt! 
Iesim pastaigā! 
Iesim pusdienās! 
Piestum krēsliņu! 
Sēdi kārtīgi! 
Esi pieklājīgs! 

 

Kas ir bērnudārzā? Guļamistaba, tualete, garderobe, zāle, virtuve, 
sporta zāle 
Pagalmā ir nojume, smilšu kaste, šūpoles, 
kalniņi, puķu dobes 

Kā vajag sveicināties no 
rīta, 
dienā, 
vakarā? 

 
Labrīt! 
Labdien! 
Labvakar! 

Kā vajag atvadīties? Uz redzēšanos! Atā! 

42. Profesijas Kādu profesiju pārstāvji tie 
ir? 

Tas ir ārsts, policists… 
Tā ir skolotāja, pavāre… 

sociālās zinības Tas ir ārsts 
         policists 
        šoferis 
        sētnieks 
        celtnieks 
         lidotājs  
         jūrnieks 
Tā ir pavāre 
         medmāsa 
         skolotāja 
          pavāre 
          pārdevēja 
          friziere 
          šuvēja 
          auklīte 
          apkopēja 
          grāmatvede 
          profesija 
 

Ko dara…? Ārsts ārstē. 
Šoferis brauc. 
Sētnieks slauka. 
Celtnieks ceļ. 
Pavāre vāra. 
Pārdevēja pārdod. 
Skolotāja māca. 
Lidotājs lido. 
Šuvēja šuj. 
Friziere griež matus, taisa frizūras. 
Jūrnieks kuģo. 
Apkopēja mazgā grīdas. 

Kāda profesija ir tavai 
māmiņai? 

Mana māmiņa ir šuvēja… 

Kāda profesija ir tavam 
tētim? 

Mans tētis ir šoferis, …  



ārstē 
brauc 
slauka 
ceļ 
vāra 
pārdod 
māca 
lido 
šuj 
griež 
taisa 
kuģo 
mazgā 

43. Lietas ap mani. Kas tas / tā ir? 
 

Tas ir plastilīns, zīmulis…. 
Tā ir pildspalva, ota …. 
Tie ir krītiņi… 
Tās ir šķēres… 
 

Visos mācību 
priekšmetos 

Tas ir plastilīns 
          zīmulis 
           papīrs 
           flomasters     
           kartons 
           televizors  
          dators 
          pulkstenis 
          akvārijs  
           robots 
           konstruktors 
            lego 
            asināmais 
            lineāls 
            galds 
            krēsls 
            grābeklītis 
            spainītis 
            skrejritenis 
            skrituļslidas 
            velosipēds 
Tā ir pildspalva 
         ota 

Kas ir grupā? 
 

Grāmata, rotaļlietas, mēbeles… 

Kādas rotaļlietas ir grupā? Mašīna, lelle… 



         līme 
         salvete 
         adata 
         grāmata 
         rotaļlieta 
         lelle 
         spēle 
         bumba 
         soma 
         gulta 
         lāpstiņa 
         mašīna 
        ķivere 
       grāmata 
Tie ir krītiņi 
          diegi 
          klucīši 
          ratiņi 
          aizkari 
         trauciņi 
Tās ir šķēres 
           puķes 
           krāsas 
           formiņas 
           maskas 

 

 


