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LEKSIKA UN LASĪŠANA 

1. uzdevums 

Aplūko Freimaņu ģimenes attēlu, lasi un izpildi uzdevumus! 

  

1.1. Rūtiņās raksti atbilstošo vārdu! 

  

 

 Marta Mareks Inga Elīna  Jānis   Pēteris 

 
                Es esmu Elīna. Tā ir mūsu – Freimaņu 

ģ i m e n e 
 

1. Mareks ir mans 

b r ā l i s 
 

2.  Inga ir mana un Mareka 

m a m m a 
 

3. Marta ir Ingas 

m ā t e 
 

4. Marta ir mana 

v e c m ā m i ņ a 
 

5. Pēteris ir Ingas 

t ē v s 
 

6. Marta ir Pētera 

s i e v a 
 

7. Pēteris ir mans un Mareka 

v                 e c t ē v s 
 

8. Jānis ir Ingas 

v ī r s 
 

9. Jānis ir Mareka un mans 

t ē t i s 
 

tētis  

vectēvs  

vecmāmiņa  

ģimene 

brālis 

sieva  

mamma  

vīrs 

tēvs, māte. 
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  1.2. Lasi dzejoli! Izmanto Freimaņu ģimenes attēlu un 
 atbildi uz jautājumiem! Personas vārdu raksti virs svītras! 

 

Vecmāmiņ, kā tur ir? 

Tu māmiņai māmiņa esi, 

Bet man vecmāmiņa. 

Es māmiņai meitiņa esmu, 

Bet tev – mazmeitiņa. 

Es taču bagāta esmu – 

Mani divas māmiņas mīl. 
    (Z. Purvs) 

 

Kāds vārds ir mazmeitiņai?          Elīna 

 

Kā sauc vecmāmiņu?                  Marta 

 

Kā sauc vecmāmiņas meitiņu?     Inga 

 

    

 

       māte, mamma  =  māmiņa 
 meita                =     meitiņa 

    vecāmāte          =  vecmāmiņa 

       vectēvs             =  vectētiņš 

 

2. uzdevums 

Lasi tekstu „Mana ģimene”!  

Mēs esam Blūmu ģimene. Ģimenē mēs esam pieci cilvēki: mamma Daina, tētis Aldis, mans 

brālis Reinis un māsa Emīlija, un es – Mārcis. Vēl mūsu ģimenē dzīvo suns Džeris un kaķis 

Leopolds. Džeris ir melns, bet Leopolds – balts.  

Mans tētis ir matemātikas skolotājs. Viņš strādā skolā. Tētis ir ļoti nopietns cilvēks. 

Mana mamma ir ārste. Viņa strādā slimnīcā. Māmiņa ir mīļa un daudz smaida. 

Mēs dzīvojam lielā mājā Cēsīs. Tur mēs dzīvojam četri. Brālis dzīvo savā dzīvoklī Rīgā. Mans 

brālis ir students. Viņš universitātē studē vēsturi. Brālis ir ļoti gudrs. Brālim ir draudzene Inese.  

Viņa ir skaista. 

Māsa vēl ir maza. Viņai ir trīs gadi un viņa iet bērnudārzā. Aizmirsu pateikt – es gan jau esmu 

liels. Man ir desmit gadu. Es mācos skolā. Esmu 4. klases skolēns. Mums ir ļoti jauka ģimene. 

 2.1. Teikumā virs svītras raksti atbilstošā vārda burtu! 

 
Mūsu ģimenē    B   pieci cilvēki. 
 

1. Aldis skolā G matemātiku. 
2. Daina E par ārsti slimnīcā. 

3. Reinis A Rīgā un universitātē C vēsturi. 
4. Emīlija F bērnudārzā. 
5. Mārcis D 4. klasē. 

 

 
A – dzīvo 
B – ir 

C – studē  
D – mācās 

E – strādā 
F – iet 
G – māca 

 

 
 
 

 
 

IEGAUMĒ 
Skolotāja MĀCA 
 

Skolēni MĀCĀS 

VĀRDI   Mīļi sakām:  

māmiņa 

     vecmāmiņa 
  vectētiņš 
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 2.2. Pretī personas vārdam virs svītras raksti, kāda viņa  
         vai kāds viņš ir! Meklē tekstā „Mana ģimene”! 

 
 KĀDS? KĀDA? 

 

Džeris  

 

 melns   
 

Leopolds  

 

balts 
 

Aldis  

 

nopietns 
 
Daina 

 
mīļa 

 
Reinis 

 
gudrs 

 
Inese  

 
skaista 

 
Emīlija  

 
maza 

 

Mārcis 

 

liels 
 

3. uzdevums 

Aplūko attēlus un lasi teikumus! Atrodi, par kuru ģimeni ir katrs teikums! 
Virs svītras zem attēla raksti atbilstošā teikuma numuru! 

 
 

 
 

 

 
 

Freimaņu ģimene  1., 5., 9. 
 

 
 

Ozolu ģimene 4., 7., 10. 
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Zariņu ģimene   2., 3., 6., 8., 11. 
 

 
 

1. Ģimenē ir četri cilvēki. 

2. Ģimenē ir kaķis un suns. 

3. Ģimenē ir tikai viens bērns. 

4. Vecmāmiņai un vectētiņam ir divas 
 mazmeitas un viens mazdēls.  

 
5. Tētim ir melna bārda. 

6. Mātei un tēvam ir tumši, gandrīz melni mati. 

7. Vectēvam ir lielas ūsas. 

8. Ģimenē ir pieci cilvēki un divi mājdzīvnieki. 

9. Mazais brālis spēlē futbolu. 

 
10. Mazmeitām ir gaiši mati. 

11. Vecvecākiem ir viens mazbērns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ģimenes locekļi: 

vecāki (tēvs, māte),  

vecvecāki (vectēvs, vecāmāte),  

bērni (meita, dēls),  

mazbērni (mazmeita, mazdēls), 

brālis, māsa, tante, onkulis u.c. 

 

Varam teikt: 

māte = mamma 

tēvs = tētis = papus (paps) 

vectēvs = vecaistēvs = opaps 

vecāmamma (vecmamma) = 

omamma 

 

VĀRDI 

IEGAUMĒ 

Gaiši mati         Tumši mati       
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4. uzdevums 

 Uzmini nu!  

             Raksti atbildi! Vārda burtus raksti rūtiņās!  
 

 
 

 
 
 

 
 

B R U N O 
 
 

 

 
 
 
 
 

T Ē T I M 
 

 
 
 
 

 
 
Pele 

 

 
Tētis 

 

 
Kaķis 

 

 

 
 

 

M Ā M I Ņ A   I 
 

 

 

 

 

 

smaids (kas?) 

smaidīt (ko darīt?) 
 

 

 

 

 

    

 

Bruno tēvam ir 3 dēli.  

Viens ir Mareks. 
Otrs ir Ēriks.  

Kā sauc trešo dēlu? 
 

Kam ir skaistākās ūsas?  

Kāda ir mammas atbilde? 
 

Kam ir mīļākais smaids?  

 

IEGAUMĒ 

KAS?     KAM? 

   tēvs       tēvam 

tētis       tētim 
 brālis      brālim 
māsa      māsai 

māmiņa   māmiņai 
māte      mātei 

 

VĀRDI 
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5. uzdevums 

Atrodi Rūda jautājumam atbilstošu Bruno atbildi!  

 

 

5.1. Raksti atbildes burtu blakus jautājumam! 
 

Rūdis Bruno 

 

Sveiks, Bruno! Te Rūdis zvana.  

D 

Ģimenes dienā mēs brauksim uz 

Gaisa balonu festivālu. Vai tu būsi 
mājās Ogrē? 

 

A 

Ko tagad dari? E Uz redzēšanos, Rūdi! 

 
B 

Kāpēc ej uz veikalu? G Jā, man patīk sportot. Tagad eju 
veikalā! Piezvani, lūdzu, vēlāk! 

 

C 

Kādas puķes dāvināsi māmiņai? 

 

H Čau, Rūdi! D 

Es mammai pirkšu narcises. Un ko 

tava ģimene darīs Mātes dienā? 

F Eju uz puķu veikalu. E 

Mātes dienā iesim uz koncertu. Mana 

māsa tur spēlēs klavieres. Bet ko tu 
darīsi Ģimenes dienā? 

 

A No rīta iesim uz dievkalpojumu, pēc 

tam brauksim pie vecvecākiem. Un 
ko tu darīsi? 

F 

Nē, mājās gan ne. Mēs Ģimenes 

dienā sportosim. Vēl nezinu, kur mēs 
būsim. Vai tev patīk sports? 
 

C Pirkšu māmiņai ziedus. Rīt taču 

Mātes diena. 
 

G 

Labi! Atā! B Pavasarī viņai patīk tulpes. Pirkšu 
dzeltenas. 

 

H 

 

 

KAS? KUR?  UZ KURIENI? 

veikals  veikalā uz veikalu 

pilsēta  pilsētā uz pilsētu 

Bauska  Bauskā uz Bausku 

Ogre  Ogrē uz Ogri 

                          

                          puķe = zieds; puķes = ziedi 
          

                          sports (kas?) 
                          sportot (ko darīt?) 
 

 

IEGAUMĒ 
Latvijā Mātes diena ir otrajā 

maija svētdienā. 

Visbiežāk tas ir pirms 

Starptautiskās ģimenes 

dienas, kas ir 15. maijā. 

VĀRDI 
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  5.2. Lasi vēlreiz zēnu dialogu un aplūko reklāmas! Atbildi uz  
         jautājumiem! Atbildi raksti virs svītras! 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Kurā pilsētā būs koncerts, ko apmeklēs Rūdis?  Ogrē 

2. Kurā datumā Rūdis ies uz koncertu?   10. maijā 

3. Cikos vakarā būs koncerts?     18.00/sešos/6 pm 

4. Kurā pilsētā Bruno varēs redzēt gaisa balonus? Kuldīgā 

5. Kuras pilsētas stadionā Rūdis varēs apmeklēt 

 sporta pasākumus?                Bauskas  

6. Cikos būs dievkalpojums, uz kuru ies Bruno ģimene?  11.00 / 11 am 
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KLAUSĪŠANĀS 

1. uzdevums 

 

Klausies un atzīmē atbilstošo atbildi! Tekstu vari klausīties vairākas reizes. 

Paraugs 

Kā sauc nometni? 

A “Jautrās brīvdienas” B “Gudrās brīvdienas” C “Brīvdienas” 

1. Cik cilvēku atbrauca uz nometni? 

A 12 B 20 C 6 

2. Kādus dzīvniekus atveda uz nometni? 

A 

 

B 

 

C 

 

3. Kura ir pirmā nometnes diena? 

A Sestdiena.  B Svētdiena. C Pirmdiena. 

4. Kādas spēles būs sestdien? 

A Krāsu spēles. B Dziesmu spēles. C Sporta spēles. 

5. Cikos ģimenes varēs klausīties pasakas? 

A Deviņos no rīta. B Deviņos vakarā. C Visu dienu. 

6. Kad būs ģimenes portretu izstāde? 

A Pēcpusdienā. B Vakarā. C No rīta. 
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1. uzdevuma klausīšanās teksts 

Klausies un atzīmē atbilstošo atbildi! Tekstu vari klausīties vairākas reizes. 

 

Labdien! Mēs ļoti priecājamies, ka uz nometni “Jautrās brīvdienas” atbrauca 

sešas ģimenes. Ģimenes ir no dažādām Latvijas pilsētām. Viena ģimene uz nometni 

paņēma līdzi savus suņus. Tagad nometnē kopā esam 20 cilvēki un divi suņi. Suņi ir 

ļoti mīļi un draudzīgi.  

Tagad, lūdzu, klausieties, ko mēs nometnē šajās dienās darīsim!  

Šodien ir sestdiena, un tā ir mūsu nometnes pirmā diena. Šodien galvenokārt 

sportosim. Visu dienu būs jautras sporta spēles. Tajās būs vecāku, bērnu un ģimeņu 

komandas. Pēc vakariņām, pulksten deviņos vakarā, pie mums būs ciemos aktrise 

Ilze Ziemele un stāstīs pasakas, bet mēs tās varēsim klausīties.  

Svētdien būs mākslas diena. No rīta katra ģimene zīmēs ģimenes portretu. 

Pēcpusdienā būs portretu izstāde. Svētdienas vakarā būs nometnes beigu pasākums. 

Tajā piedalīsies bērnu ansamblis „Saulīte”. Mēs kopā ar viņiem dziedāsim dziesmas 

un iesim rotaļās.  

 

 

 

 

 

 

  



Tēma  – Ģimenes diena. Kāda ir mana ģimene? 

Valsts izglītības satura centrs                                                           Vingrinājumi valodas prasmes A1 līmenim 

 

 

2. uzdevums 

 

Klausies un atzīmē, vai atbilde ir pareiza (JĀ) vai nepareiza (NĒ)! Tekstu 

vari klausīties vairākas reizes. 

 

 JĀ NĒ 

Paraugs 

Ar Kārli sarunājas nometnes vadītāja. 
X  

1. Kārļa māsa atbrauca uz nometni kopā ar vecmāmiņu.  X 

2. Kārlis mācās 6. klasē. X  

3. Kārļa ģimene tagad dzīvo Rīgā.  X 

4. Kārļa suns arī ir nometnē.  X 

5. Kārļa mammas profesija ir māksliniece. X  

6. Kārlis grib spēlēt futbolu. X  
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2. uzdevuma klausīšanās teksts 

 

Klausies un atzīmē, vai atbilde ir pareiza (JĀ) vai nepareiza (NĒ)! Tekstu 

vari klausīties vairākas reizes. 

Vīrietis – Klausieties ģimeņu nometnes vadītājas sarunu ar Kārli. 

Sieviete – Labdien, Kārli! 

Zēns Labdien! 

Sieviete – Vai tu nometnē esi kopā ar visu ģimeni? 

Zēns – Es atbraucu ar tēti un mammu, jo māsai sāpēja kakls. Viņa palika 

laukos pie vecmāmiņas.  

Sieviete – Cik gadu ir tavai māsai? 

Zēns – Viņai ir pieci gadi un viņa iet bērnudārzā, bet es mācos sestajā klasē. 

Sieviete – Kur dzīvo tava ģimene? No kurienes jūs atbraucāt uz nometni? 

Zēns – Mēs esam no Kuldīgas, bet agrāk mēs dzīvojām Rīgā. 

Sieviete – Man ļoti patīk suņi, un es priecājos, ka nometnē arī ir suņi. Vai tev arī 
ir kāds mājdzīvnieks? 

Zēns – Mums arī ir suns, taču viņš kopā ar māsu ir laukos pie vecmāmiņas.  

Sieviete – Kā tu domā, kas tev patiks nometnē? 

Zēns – Es ļoti gaidu sporta spēles un gribu zīmēt ģimenes portretu. Mana 
mamma ir māksliniece. Domāju, ka mēs uzzīmēsim skaistu ģimenes 
portretu. 

Sieviete – Kuras sporta spēles tev patīk? 

Zēns – Man patīk futbols. Es spēlēju arī savas skolas futbola komandā. 

Sieviete – Lai veicas futbola spēlē! 

Zēns – Paldies! 
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GRAMATIKA 

1. uzdevums 

 Gramatikas viela – personas vietniekvārdu es un tu locīšana. 

Lasi sarunu un raksti virs svītras pareizo vārdu! 

                                 

 

 

 

 

 

Matīss: Cik tev (tu) ir gadu? 

Luīze: Man (es) ir 14 gadu. 

Matīss: Vai tev (tu) ir māsas un brāļi? 

Luīze: Jā, man (es) ir viena māsa un divi brāļi. 

Matīss: Vai tev (tu) ir arī mājdzīvnieki? 

Luīze: Nē, man (es) nav. 

Matīss: Vai tev (tu) patīk svinēt Ģimenes dienu? 

Luīze: Jā, man (es) patīk. 

Matīss: Kas tev (tu) patīk šajos svētkos? 

Luīze: Man (es) patīk pikniks dārzā kopā ar 

mammu, tēti, vecvecākiem, māsu un brāļiem. 

Matīss: Paldies, lai tev (tu) jauki svētki! 

Luīze: Paldies, tev (tu) arī! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietniekvārdi 

 
Kas?   Kam? 
es       man 

tu        tev 
 

IEGAUMĒ 
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2. uzdevums 

 Gramatikas viela – piederības vietniekvārdi mans (-a), tavs (-a) nominatīvā. 

Darbības vārdu locīšana tagadnē, pagātnē, nākotnē. 

Lasi dialogus un raksti vārdus atbilstošā formā virs svītras! 

   

  

 

 

 

 
− Vai pašlaik tavs (tu) brālis dzīvo Rīgā? 

− Nē, mans brālis agrāk dzīvoja (dzīvot) Rīgā.  

 

 

− Vai tava (tu) mamma ir darbā? 

− Nē, viņa tagad brauc (braukt) uz mājām. 

 

 
− Vai  tava (tu) māsa mācās skolā? 

− Nē, viņa tagad studē (studēt) universitātē. 

 

 
− Kur dzīvo tava (tu) vecāmāte? 

− Agrāk viņa dzīvoja (dzīvot) laukos, bet tagad mana vecāmamma 

dzīvo pilsētā. 

 

− Vai vakar tavs tētis bija (būt) uz futbola spēli? 

− Nē, vakar mans (es) tētis strādāja. 

 
 

 
− Ko rīt darīs (darīt) tavs vectēvs? 

− Rīt mans (es) vectēvs brauks uz Kuldīgu. 

 

 

 

 

 

Vietniekvārdi 
 
Es → mans / mana 

Tu → tavs / tava 
 

Kas? man-s suns; man-a soma  
         tav-s suns; tav-a soma 

  

Pašlaik, 
tagad, 

šodien 

Vakar, 
agrāk 

Rīt 

IR BIJA BŪS 

IEGAUMĒ 
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3. uzdevums 

 Gramatikas viela − piederības vietniekvārdi mans (-a), tavs (-a) datīvā. 

 

Var pievērst uzmanību, ka tekstā ir piederības vietniekvārds nominatīvā. 

Teikums jāsāk ar lielo sākumburtu, un personu vārdi jāraksta ar lielo 

sākumburtu. 

Lasi Roberta Bērziņa stāstu par ģimeni un virs svītras raksti pareizo vārdu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Es esmu Roberts Bērziņš, un 

šī ir mana (es) ģimene. Saulainās 

dienās mēs ejam ārā.  

         Manai (es) mammai ir skaista 

kleita. Tā ir sarkanā krāsā. Manai 

(es) mammai ir gaiši mati un mīļš 

smaids. Viņai blakus ir mana (es) 

māsa. Viņa ir jaunāka par mani. Manai (es) māsai patīk spēlēties ar lellēm. Mans 

(es) tētis ir ļoti gudrs. Viņš strādā bankā. Manam (es) tētim ir zilas acis. Varbūt 

tāpēc mana (es) mamma viņu mīl. 

           Kāda ir tava (tu)ģimene? Vai tavai (tu) mammai arī ir gaiši mati? Vai 

tavai (tu) māsai arī patīk spēlēties ar lellēm? Vai tavam (tu) tētim arī ir zilas 

acis? 

                         

                        Spēlēties ar lellēm → 

 

 

 

 

Vietniekvārdi 
 
Es → mans / mana 

Tu → tavs / tava 

 
Kam? man-am sunim;     tav-am sunim; 
          man-ai somai         tav-ai somai 

 

VĀRDI 

IEGAUMĒ 
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4. uzdevums 

 Gramatikas viela − piederības vietniekvārds mūsu.  

Piederību daudzskaitļa 1. personai izsaka ar personas vietniekvārda mēs 

daudzskaitļa ģenitīva formu mūsu. 

Kombinēti uzdevumi ar personas un piederības vietniekvārdiem. 

Virs svītras raksti vārdu atbilstošā locījumā!  

 

 

 

 

PARAUGS  

Mūsu (mēs) ģimene dzīvo Liepājā, bet man (es) labāk patīk Pāvilostā. Kur dzīvo 

tava (tu) ģimene?                                                                                               
 
1. Mēs svinam Ģimenes dienu. Mūsu  (mēs) ģimenē tie ir svētki. Vai 

tava (tu) ģimene svin šos svētkus? 

 
2. Mēs esam liela ģimene. Mūsu (mēs) ģimenē ir seši cilvēki. Cik liela ir 

tava (tu) ģimene? 

 

3. Pilsētā pie upes ir liela māja. Tā ir mūsu (mēs) māja. Vai  tavai (tu) 

ģimenei arī ir māja? 

 

4. Ģimenes dienā mana (es) ģimene dzied dziesmas. Ko svētkos dara 

tava (tu) ģimene? 

 
5. Vai tavai (tu) māsai patīk braukt ar divriteni? Manai (es) māsai labāk 

patīk skriet. 

 
6. Ģimenes dienā man (es) patīk klausīties svētku koncertu. Mans (es) 

brālis mājās skatās filmas. 

 
7. Rīt mana (es) ģimene ies ciemos pie vecmāmiņas. Rīt manai (es) 

vecmāmiņai ir dzimšanas diena. 

 

8. Vai tev (tu) patīk basketbols? Mana (es) ģimene spēlē basketbolu. 

Mans (es) tētis agrāk bija basketbolists. 

  

 

Vietniekvārds daudzskaitlī. 

 
mēs → mūsu 

Mūs-u māja; mūs-u suns. 
 

IEGAUMĒ 
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RAKSTĪŠANA 

1. uzdevums 

Pirms uzdevuma izpildes svarīgi, lai visi vārdi ir zināmi. 

Iedomājies, ka tu gribi piedalīties vasaras nometnē. Aizpildi pieteikšanās 

anketu! 

PARAUGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds: Anna 

 
 
Uzvārds: Ziediņa 

 
 

Vecums: 10 gadu 
 
 

Dzīvesvietas adrese: Ziedu ielā 34 – 54, Rīgā, LV-1035 
 

 
Kad gribi piedalīties nometnē: 
 

               jūnijā                         jūlijā 
 

 
Ziņas par vecākiem 
 

Mātes vārds, uzvārds: Rita Ziediņa 
 

Tēva vārds, uzvārds: Juris Ziediņš 
 
E-pasta adrese saziņai: ziedini@zieds.lv 

 
 

Kādas nodarbības gribi apmeklēt: 
 

zīmēšana                  sportošana               dziedāšana   
 
 

Uzraksti citas nodarbības: 
 dejošana 

 
 
Vai nometni apmeklēs arī māsa/māsas vai brālis/brāļi?                                 

                           jā                 nē  
 

Uzraksti vārdu un uzvārdu: Dāvis Ziediņš, Elīna Ziediņa 
 

X 

X 

X 
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2. uzdevums 

Liene Pētersone sāka veidot plakātu par ģimeni! Pabeidz to, ieraksti tajā 

trūkstošos vārdus! 

Vārdi: sportists; ģimene; brūns; mati; gaiši; zilas; pelēks. 

 

Skaties, tā ir mana ģimene! 
Mēs esam Pētersonu ģimene 

 

 
 
 

Mammai ir gaiši mati. 
 

 

  

 

Tētis ir sportists.  

 

 

 

Māsai ir gari mati. 

 

 

 

Man ir zilas acis.  

 

 

 

 

Mums ir brūns suns un pelēks kaķis.  

 

 

                         

                      Veidot = šeit rakstīt, zīmēt, līmēt.     

     Šajā uzdevumā svarīgi, lai skolēns atrod un pareizi pārraksta vārdus. 

VĀRDI 
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Tēma  – Ģimenes diena. Kāda ir mana ģimene? 

Valsts izglītības satura centrs                                                           Vingrinājumi valodas prasmes A1 līmenim 

 

 

3. uzdevums 

Šajā uzdevumā teikumos vārdu kārtība var būt dažāda (piemēram, 1., 2., 3. 

teikumā), taču teikumam jābūt loģiskam, skaidri uztveramam. Var atgādināt, ka 

vēstulēs, apsveikuma kartītēs personas vietniekvārdu tu raksta ar lielo sākumburtu. 

Latvijā pirms Ģimenes dienas svin Mātes dienu. Bērni māmiņām zīmē un 

raksta apsveikumus. Uzraksti arī tu apsveikumu savai mammai Mātes dienā!  

Sakārto vārdus secībā, lai veidotos teikumi! 

PARAUGS   

dienu / pavasarī / Mātes / svin.      Mātes dienu svin pavasarī. 

1. Mātes / Es / sveicu / dienā / Tevi!  

2. laba / Tu / mīļa / esi / un. 

3. Tu / skaista / gudra / esi / un. 

4. Man / smaids / Tavs / patīk. 

5. mīlu / Es / Tevi. 

 

              Mīļo māmiņ! 
 

 
Es sveicu Tevi Mātes dienā! (1.) 
 

Tu esi mīļa un laba.  (2.) 
 

Tu esi skaista un gudra. (3.) 
 
Man patīk Tavs smaids. (4.) 

 
                                          Es Tevi mīlu. (5.) 

 
 

Tavs dēls / Tava meita Jānis / Madara 

 

 

 

 

 

Vēstuli sāk ar uzrunu vai sveicienu.  

Piemēram, Mīļo māmiņ!, Sveika, mīļo māmiņ!, Māmiņ! 

 

VĀRDI 



Tēma  – Ģimenes diena. Kāda ir mana ģimene? 

Valsts izglītības satura centrs                                                           Vingrinājumi valodas prasmes A1 līmenim 

 

 

 

Izmantoti materiāli no tīmekļa vietnēm: 

Leksika un lasīšana 

http://xn--atpta-nfb.lv/lv/pasakumi/9053_konkurss_viriesa_lepnums/ 
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/happy-cartoon-family-vector-21352775 
http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=43&doc=237995 

https://kultura.bauska.lv/gimenu-sporta-diena/ 
https://www.kuldiga.lv/kultura/4145-kuldiga-pirmo-reizi-norisinasies-gaisa-balonu-festivals 
https://zkldraudze.wordpress.com/2017/05/09/gimenes-dienas-dievkalpojums-un-brokastis-14-maija/ 
http://www.madona.lv/lat/?ct=pasakumu_kalendars&fu=read&id=1640 

Klausīšanās 

https://www.gondosgazdik.hu/2016/06/30/kutyapanzio-kerdesek-es-valaszok/  

http://www.poga.lv/photos/mumins/photo:342700/ 

https://www.delfi.lv/mansdraugs/zveru-dzive/46591377_akigais-jautajums-kapec-trusi-ir-tik-nevaldami-

milnieki-un-vai-medz-but-bezbernu-trusi 

 

Gramatika un rakstīšana 

https://www.sites.google.com/site/rugelevaraviksne/home/2017-2018/teva-diena 

www.heartofcheer.com/gyms/top-15-interview-questions-cheer-coach/ 

https://www.google.com/search?q=family+photo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiYgpnW

pJTpAhUN7KYKHc9ABLkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=607&dpr=1.5#imgrc=HAw9yKC1_AJ8cM&i

mgdii=jA7vMCCzSjMIvM 

https://sibay-rb.ru/lv/wiring/interpreter-is-a-small-baby-in-her-arms-interpretation-of-sleep-what-a-

child-dreams-of-a-girl.html 

https://www.freepik.com/premium-vector/cartoon-cute-girl-playing-dolls-vector_3019345.htm 

https://www.mammamuntetiem.lv/articles/45249/cik-biezi-jaattarpo-suni-un-kaki/ 

https://www.canstockphoto.com/silhouette-of-sportsman-5098629.html 

https://www.fotografet.lv/photos/22/65695 
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