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LEKSIKA UN LASĪŠANA 
 

1. uzdevums 
 
Lasi bērnu atbildes uz jautājumu: „Ko jūs ģimenē darāt kopā?”  

Izpildi dotos uzdevumus! 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
  Dvīņi – divi bērni, kas vienai māmiņai dzimuši vienā gadā (vienā reizē). 
 
Ja vajag, meklē vārdu tulkojumus šeit: 

http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/ 

Vari izmantot arī citas vārdnīcas. 

Es esmu Elīna, un man ir deviņi gadi. Mūsu ģimene daudz 
sporto. Mans brālis Armands trenējas futbolā. Viņš ir vecāks 

par mani. Viņam ir 14 gadu. Mēs visi – es, mamma, tētis un 
mazā māsa – skatāmies futbola spēles, kad brālis spēlē. Arī 

es spēlēju futbola komandā. Ir taču arī meiteņu futbols! 
Ziemā mēs braucam uz Cēsīm slēpot. Šī pilsēta ir tuvu Rīgai. 
Slēpošana patīk visiem. Tētis un mamma slēpo ļoti labi. Mēs 

ģimenē gan paši sportojam, gan kopā skatāmies TV dažādas 
sporta spēles. Sportošana – jā, tas ir mūsu ģimenes hobijs! 

 

Mani sauc Matīss Ezeriņš. Mūsu ģimene ir kolosāla! Vasarā 
mēs visi kopā braucam dažādās ekskursijās ar velosipēdiem. 

Mums visiem ģimenē ir divriteņi, arī manai  māsai Anetei. Viņai  
ir septiņi gadi. Man gan jau ir 12 gadu. Nesen mēs braucām pa 

veloceliņu no Rīgas uz Jūrmalu. Pēc tam braucām gar jūru. 
Mamma bija priecīga, jo viņai ļoti patīk jūra. Braukšana ar 

riteņiem ir mūsu aktīvā atpūta.  
Mājās mēs spēlējam galda spēles – Cirku, Riču raču, dambreti. 
Šī spēlēšana – tas ir kaut kas kolosāls! Dažreiz līdz naktij 

spēlējam. Un vēl – mums ir tradīcija – mamma mums visiem 
lasa priekšā kādu pasaku vai interesantu stāstu. Klausās visi, arī 

nopietnais tētis. Galu galā – mamma ir aktrise, un lasīšana viņai 

izdodas ļoti labi. 

Es esmu Raitis. Mūsu ģimene visbiežāk kopā atpūšas mājās. 
Mums patīk kopā skatīties ģimenes filmas. Tētis gan daudz 

strādā un dažreiz negrib skatīties filmu, taču ja jau visi kopā, 
tad – visi kopā. Mēs esam tikai četri – tētis, mamma, es un 

brālis Reinis. Mēs ar brāli esam dvīņi – mums ir desmit gadi un 
abiem dzimšanas diena ir 25. maijā. Vēl mēs kopā apmeklējam 
dažādus koncertus. Mana mamma ir diriģente. Viņa diriģēs kori 

koncertā par godu Ģimenes dienai. Mums ar brāli patīk 
dziedāšana. Mēs abi dziedam zēnu korī.  

 

VĀRDI 

http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/
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1.1. Izvēlies katrai ģimenei atbilstošu pasākumu, kuru viņi varētu apmeklēt 
Ģimenes dienā! Lodziņā pie atbilstošās reklāmas raksti bērna vārdu!  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

1.2. Atrodi teikuma beigas! Raksti virs svītras teikuma beigu burtu! 

Elīnas ģimene  C   .  A – brauc ar divriteņiem  

1. Raita ģimene kopā skatās ____.  B – koncertus  

2. Matīss kopā ar ģimeni ____.  C – kopīgi sporto 

3. Matīsa ģimene klausās  ____.  D – futbolu 

4. Armands un viņa māsa spēlē ____.  E – pasakas un stāstus  

5. Raita un Reiņa ģimene kopā apmeklē ____.  F – galda spēles 

6. Matīsa ģimene spēlē ____.   G – ģimenes filmas 
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1.3. Atrodi tekstā vārdus, kas sākas vienādi! Pasvītro tos tekstā un raksti virs 

svītras! 

 

slēpot slēpošana 

lasīt _________________ 

dziedāt _________________ 

spēlēt _________________ 

braukt _________________ 

sportot _________________ 

 

 

1.4. Pretī bērna vārdam raksti viņa gadu skaitu! Gadus raksti ar cipariem! 
 
 

Elīna 9   

Armands ____ 

Anete  ____ 

Matīss  ____  

Raitis  ____ 

Reinis  ____ 

 

 

1.5. Teikumā virs svītras raksti atbilstošo vārdu! Meklē informāciju tekstā! 

   

vecāks, vecāks, vecāks, vecāks, jaunāka, jaunāka, jaunāks 

 

Matīss ir    vecāks    par savu māsu Aneti. 

1. Reinis ir _____________ par Matīsu. 

2. Elīna ir ______________ par Reini. 

3. Armands ir _______________ par Matīsu. 

4. Raitis ir ________________ par Matīsu, bet _______________ par Aneti. 

5. Anete ir _______________ par Elīnu. 

 

 

 

 

 

 

IEGAUMĒ 

lasīt – darbības vārds  

lasīšana – lietvārds (apzīmē darbību) 



Tēma – Ģimenes diena. Ko mēs ģimenē darām kopā? 

Valsts izglītības satura centrs                                      Vingrinājumi valodas prasmes A2 līmenim 

 

2. uzdevums 

Virs svītras raksti atbilstošā vārda burtu! 

 

 

 

Tā ir _____. Viņa ir baltā kleitā. ______ ir zilā uzvalkā. 

Tā ir viņu ______ diena. Viņi ir ______.   

  

 

3. uzdevums 

Lasi dialogu un ievieto tekstā atbilstošā vārda burtu! 

         

   MARTA             NIKLĀVS 

 

A – līgavainis, B – svētki, C – laulības, D – dzimšanas, E – baznīcā,  

F – radu, G – precējās, H – jubilārs, I – kristības, J – krustvecāki   

Niklāvs: Šodien latviešu valodas stundā mēs rakstījām par to, kuri B  manā ģimenē ir 

svarīgi un ko mēs kopā svinam. Es sāku domāt. 
Marta: Un ko tad izdomāji?  

Niklāvs: Pirmie svarīgie svētki ir ___ . Atceros, kad māsa Hanna bija pavisam maza,  
viņu skaisti saģērba un ____  kristīja. Mammas māsa bija krustmāte, bet viņas vīrs – 
krusttēvs. Mamma teica, ka man arī bija kristības. To es neatceros. Katrā ziņā ____  

man ir.  
 

 
 
 

A – kāzu 

B – līgava 

C – laimīgi 

D – līgavainis 
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Marta: Par ko vēl rakstīji?  
Niklāvs: Protams, par dzimšanas dienām. Tās svinam vienmēr un visiem. Tās ir jautras 
ballītes. Aizvakar svinējām brāļa 20. _____ dienu. Brālis bija ____. Vēl mūsu ģimene 

nesen bija kāzās. Tas nu gan bija varens notikums!  
Marta: Kas tad ____? 

Niklāvs: Precējās mana māsīca, tēta brāļa meita. Līgava bija baltā kleitā, bet    ____  
tumši pelēkā uzvalkā. Bija daudz ____  un draugu. 
Marta: Kur viņi laulājās? 

Niklāvs: ____  notika Jāņa baznīcā. 
Marta: Vai vēl par kaut ko rakstīji? 

Niklāvs: Nē, nebija laika. Es domāju, tie arī ir svarīgākie notikumi mūsu ģimenē. Tad 
mēs visi esam kopā. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kristības, 

kristīt, 
krusttēvs, krustmāte, 
krustvecāki 

 

kāzas,  

laulības, laulība, 
precēties, laulāties, 
līgava, līgavainis 

 

dzimšana,  

dzimšanas diena, jubileja, 
dzimt, piedzimt, 
jubilārs 

 

Vārdus kristības, kāzas lieto daudzskaitlī. 

Laulība (vienskaitlī) – cilvēku attiecības, kad viņi ir likumīgi apprecējušies (dzīvo laulībā). 

Laulības (daudzskaitlī) – svētku, svinību apzīmējums (laulību ceremonija). 

 

VĀRDI 
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4. uzdevums 

Atrodi ielūgumam atbilstošu apsveikuma tekstu! Zem ielūguma virs svītras 
raksti svētku nosaukumu un burtu, kas apzīmē apsveikuma tekstu! 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

A 

Katram ir savs vārdiņš dots, 
Nu to sveicam, lai tam gods!  

B 

Bij’ divas sirdis reiz… 
Un priekā tās 
kā divas dziesmas pēkšņi satikās… 
 

                                              (L Vāczemnieks) 

C 

Nevajag skaitīt gadus, vajag par tiem 
priecāties! Daudz laimes! 

D  

Lai aug jūsu meitenīte 
Kā rozīte dārziņā. 

 

 

MAN  

 

GAIDĪŠU CIEMOS 
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5. uzdevums 

Lasi tekstu un izpildi uzdevumu!  

Kopīgais Skulmju ģimenē 

 Latvijā ir daudzas slavenas ģimenes, kurās mazbērniem, bērniem un vecākiem ir 
vienādas vai līdzīgas profesijas. Laikam Latvijā visvairāk šādu ģimeņu ir mākslas 

pasaulē. Slavena un pazīstama ir Skulmju ģimene.  
 Pazīstamākā mūsdienās ir gleznotāja Džemma Skulme (1925–2019). Viņas 

vecāki arī bija mākslinieki – tēvs Oto Skulme bija gleznotājs un grafiķis. Arī viņa brālis 
Uga Skulme bija gleznotājs. Džemmas māte Marta Skulme (Liepiņa) bija tēlniece. 
Džemmas dēls Juris Dimiters ir gleznotājs, scenogrāfs un plakātists. Viņš zīmēja 

daudzus interesantus plakātus. Džemmas meita Marta Skulme arī ir gleznotāja, bet 
viņas dēls Jānis gan nestrādā mākslas jomā. 

 

Virs svītras raksti ģimenes locekļu nosaukumus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Džemmas Skulmes glezna „Marta un Jānītis”.  

 

Tajā ir Džemmas Skulmes meita  un ____________. 

 

 

Martas Skulmes (Liepiņas) skulptūra 

„Vainagā” (1939). 
 

To veidoja Džemmas Skulmes __________. 
 
 

 

 

Jura Dimitera plakāts „Theatre” (1985). 

 
To zīmēja Džemmas Skulmes __________. 
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KLAUSĪŠANĀS 

 

1. uzdevums 

 

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

klausīties vairākas reizes. 

 

 JĀ NĒ 

Paraugs 

Ģimene grib doties ekskursijā. 
X  

1. Taka gar ezeru ir 5 kilometrus gara.   

2. Bānītis ir vilciens ar dažiem vagoniem.    

3. Brauciens ar vilcienu līdz Gulbenei ir 25 minūtes.   

4. Dēls grib braukt ekskursijā ar divriteņiem.   

5. Piedzīvojumu parks atrodas Lielvārdes pilsētā.   

6. Parkam ir tāds pats nosaukums kā latviešu animācijas filmas 

varonim.  
  

7. Brauciens uz parku notiks pēc nedēļas.   

 

 

Izklaides parks „Avārijas brigāde” 

 

Alūksnes – Gulbenes bānītis 

 

 

Ieraksti vietnes You tube meklētājā vārdus avārijas brigāde un skaties animācijas 

filmas “Avārijas brigāde”!  
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2. uzdevums 

Klausies un atzīmē, ko dara katra ģimene! Tekstu vari klausīties vairākas 

reizes. 

 

 Kalnu 

ģimene  

Zommeru 

ģimene 

Bērziņu 

ģimene 

Paraugs 

Ģimene svētdienu rītos cep pankūkas. 
  X 

1. Ja mamma strādā, pankūkas cep bērni.    

2. Ģimenei vislabāk garšo pankūkas ar zemeņu 

ievārījumu. 
   

3. Ievas ģimene bieži iet kopīgos pārgājienos.    

4. Viņi apmeklēja Minhauzena muzeju.    

5. Pēc vakariņām ģimenes locekļi stāsta, ko 

darīja pa dienu. 
   

6. Ģimene svētdienu vakaros neskatās TV, bet 

spēlē galda spēles.    
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GRAMATIKA 

 

1. uzdevums 

Liec darbības vārdu iet atbilstošā formā un raksti virs svītras! 

 

Darbības vārda iet locīšana 

Persona Tagadne Pagātne Nākotne 

es eju gāju iešu 

tu ej gāji iesi 

viņš, viņa, 

viņi, viņas 
iet gāja ies 

mēs ejam gājām iesim 

 

◊◊◊ 

− Vai rīt tu iesi uz Ģimenes dienas koncertu Latviešu nama dārzā? 

− Jā, es _________________, jo tur dziedās mana māsa. 

 

◊◊◊ 

− Es vakar tevi redzēju parkā. Uz kurieni tu ______________ ? 

− Es _____________ pie savas vecmammas.  

 

◊◊◊ 

− Skaties, Maija! Uz kurieni viņa _________ ?  

− Viņa kopā ar mammu un tēti _____________ uz kino. 

 

◊◊◊ 

− Vai tu rīt _____________ pie vectēva?  

− Nē, rīt es _____________ uz Ģimenes dienas pikniku. 

 

◊◊◊ 

− Es tevi vakar redzēju. Vai tu _____________ uz kori? 

− Nē, es uz kori  ______________ rīt. 

 

  

IEGAUMĒ 
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2. uzdevums 

Liec darbības vārdu braukt atbilstošā formā un raksti virs svītras!  

                               

Darbības vārda braukt locīšana 

Persona Tagadne Pagātne Nākotne 

es braucu braucu braukšu 

tu brauc brauci brauksi 

viņš, viņa, 

viņi, viņas 
brauc brauca brauks 

mēs braucam braucām brauksim 

 

− Uz kurieni tu brauksi nākamajā vasarā? 

− Es _________________ uz vasaras nometni Latvijā. 

 

− Vai pēc nedēļas viņa ______________ uz brāļa kāzām? 

− Protams, mēs abi  _________________. 

 

− Vakar es ______________ pie mammas un pa ceļam satiku Zandu. 

− Uz kurieni viņa _______________ ? 

 

− Uz kurieni viņi tagad ____________________ ? 

− Tagad viņi ________________ uz Ģimenes dienas pikniku pie jūras, bet rīt ____________ 

uz laukiem. 

 

− Vai nākamajā gadā tu _____________ uz Latviju? 

− Nē, tad mēs ar ģimeni __________________ uz Vāciju pie radiem. 

 

 

 

 

 

Nākamais = tāds, kas notiks nākotnē.  

Vārdu savienojumi nākamajā dienā, nākamajā nedēļā, 

nākamajā vasarā, pēc nedēļas, pēc gada norāda uz nākotni (ko 

darīs?). 

VĀRDI 

IEGAUMĒ 
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3. uzdevums 

Ievieto atbilstošo vārdu! Raksti to virs svītras! 

 

Kur? 

veikals → veikalā; teātris → teātrī;  

tirgus → tirgū; pilsēta → pilsētā; Sabile → Sabilē 

 

Uz kurieni? 

veikals → uz veikalu; teātris → uz teātri; 

tirgus → uz tirgu; pilsēta → uz pilsētu; Sabile → uz Sabili 
 

PARAUGS 

Manai ģimenei patīk dzīvot pilsētā (pilsēta). 

Es braukšu uz pilsētu (pilsēta). 

 

1. Ģimenes dienas pasākumi notiks _________________ (Rīga) un  

___________________ (Ventspils). 

2. Ozolu ģimene no Talsiem brauc uz ________________ (Tukums), bet pēc tam viņi brauks uz 

______________________ (Saldus). 

3. Šovakar mana ģimene ies uz skaistāko Rīgas ________________ (teātris).  

4. Nacionālajā _______________ (teātris) būs Mātes dienas koncerts. 

5. Par godu Ģimenes dienai ________________ (kiosks) var nopirkt žurnālu “Es un mana 

ģimene”. 

6. Katru gadu kopā ar ģimeni mēs braucam uz _____________ (Latvija). 

7. Manā ģimenē visi ir mākslinieki, un šodien visi kopā iesim uz ___________ (izstāde). 

 

 

 

 

 

IEGAUMĒ 
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RAKSTĪŠANA 

1. uzdevums 

Liec vārdus atbilstošos locījumos un raksti teikumus tagadnē! Vārdu kārtība 

nav jāmaina. Tu izlasīsi spēles “Vienburta stāsti” noteikumus. Pēc tam spēlē 

to kopā ar ģimeni! 

 

PARAUGS 

Mēs, spēlēt, spēles.  

Mēs spēlējam spēles. 

 

Spēle “Vienburta stāsti”   

 

1. Pirms, spēle, bērni, sameklēt, papīrs, un, zīmuļi. 

__________________________________________________________ 

2. Tētis, nosaukt, viens, burts. 

__________________________________________________________ 

3. Viegls, burts, būt, “P”. 

__________________________________________________________ 

4. Pārējie, ģimene, locekļi, rakstīt, stāsts. 

___________________________________________________________ 

5.  Visi, vārdi, stāsts, sākties, ar, šis, burts.  

___________________________________________________ 

6. Piemēram, Pēteris, Pipars, patikt, pienenes.  

__________________________________________________ 

               

                          

                         

 

 

 

 

 

 

  

IEGAUMĒ Teikumā vārdu piemēram no citiem vārdiem atdala ar komatu. 
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2. uzdevums 

Izlasi Rozīšu ģimenes vienas nedēļas notikumus!  

Iedomājies, ka šodien ir 13. maijs. Vārdus pamatformā pārveido atbilstošā 
locījumā. Raksti teikumus daudzskaitļa 1. personā (mēs)! 
 

 MAIJS   2020 

P  O  T  C  Pk  Se  Sv 

4  5 

 

 6  7 

 

 8  9 

 

 10 

Apsveikt, 

mamma, 

Mātes, 

diena 

             

11 

 Plānot, 

vasara, 

brauciens, 

uz, 

Latvija 

 12  

Iet, uz, 

māsa, 

koncerts, 

skola 

 13 

Braukt, 

uz, 

veikals 

 14 

 

 15 

Svinēt, 

ģimene, 

diena   

 16  

 

 17 

Braukt, 

pie, 

vecvecāki 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

Pirmdien 4. maijā Mēs svinējām Valsts svētkus – Latvijas Neatkarības 

dienas atjaunošanu. 

Svētdien 10. maijā  

Aizvakar 11. maijā  

Vakar 12. maijā  

Šodien 13. maijā  

Parīt 15. maijā  

Svētdien 17. maijā  

P O T C Pk Se Sv 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

IEGAUMĒ 

VĀRDI Aizvakar = diena pirms vakardienas. 

Parīt = dienā pēc rītdienas. 
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3. uzdevums 

Apskati fotogrāfijas un uzraksti par katru fotogrāfiju 1–2 teikumus! 

Izteicieni, ko vari izmantot: ēst popkornu; skatīties filmas; braukt ar laivu; atpūsties dabā; 

braukt ar velosipēdu; spēlēt galda spēles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
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Tēma – Ģimenes diena. Ko mēs ģimenē darām kopā? 
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Izmantoti materiāli no tīmekļa vietnēm: 

Leksika un lasīšana 

https://www.secretforest.lv/products/kristibu-ielugumi-10gb 

http://www.tipografijas.lv/lv/gallery/ielugumi 

http://www.inkandprint.lv/veikals/params/category/181601/item/1140178/ 

http://kruminudienas.blogspot.com/2012/07/balonu-ballite.html 

https://www.todaysparent.com/family/parenting/arent-december-birthdays-the-worst/ 

https://www.visskristibam.lv/lv/portfolio-items/apgerbs-meitenem/ 

https://www.ligavam.com/kazu-stasts/monta-andrejs/ 

https://skaties.lv/izklaide/sievietei/foto-kada-mate-tada-meita-karaliskas-gimenes-atvases-kristibas/ 

http://www.antonia.lv/lv/izsole/36/lote-144-juris-dimiters-1947 

https://www.diena.lv/raksts/pasaule/krievija/avangarda-amazone-661986?picidx=6 

https://karliskphotography.wordpress.com/2016/03/23/kazas-skuni/ 

Klausīšanās 

https://www.abpark.lv/par-mums 

https://www.abpark.lv/galerija/izklaides-parks-avarijas-brigade-6629 

http://www.vietas.lv/objekts/minhauzena_taka/bilde/1 

https://www.apollo.lv/5237083/top-8-pankuku-receptes 

https://www.delfi.lv/calis/enciklopedija/galda-speles-no-kada-vecuma-bernam-verts-tas-

macit.d?id=50434585 

http://www.vidzeme.com/en/members/banitis-2.html 

Gramatika un rakstīšana 

http://edruva.lv/piedzivojums-kas-raisa-emocijas/https://maminuklubs.lv/pirmsskola/fotokonkurss-jusu-
gimene-ir-sovasar-aktiva-paradi-273232/ 

https://www.chatelaine.com/health/best-movies-for-a-happy-family-day-weekend/ 
https://whatmomslove.com/guides/best-board-games-kids-families/ 

www.daugavpilszinas.lv/lv/Veseliba/1/3438/Pienenes---efektivs-lidzeklis-lai-notievetu 
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