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Gramatika Darbības vārdi būt, nebūt tagadnē 

Vietniekvārdi es, tu, viņš, viņa, viņi, viņas, mēs, jūs  
     nominatīvā un akuzatīvā
Skaitļa vārdi no 1 līdz 20 nominatīvā 
Dzimte, skaitlis, locījums
Vietniekvārdi tas, tā, tie, tās nominatīvā

Leksika Alfabēts. Nedēļas dienas. Profesijas

Sazin,a Sasveicināšanās, iepazīšanās un atvadīšanās 
Mācībās izmantojamās instrukcijas. Adrese

1. Prieks iepazíties!

Mani sauc... 

Labdien! Kā klājas?

Labrīt!

Paldies, labi!

Labvakar! 

Patīkami 
iepazīties! Kā tevi 

sauc? 

1.M
O

D
U

LI
S

Cilvēka identitāte
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1.a iepazīšanās
1.1. Lasi! 

Es esmu 
Arnis.

Es esmu 
Jānis. Mani sauc 

Migels.

Mani sauc
Tomass Andersons.

Es esmu Maija. 
Maija Fogele.

Es esmu Ali.
Mani sauc 

Filips.

1.2. Klausies! Atkārto!     

Kā tevi 
sauc? 

Kā jūs 
sauc?

Kā jūs 
sauc?

Tu esi 
Andris?

Nē, es 
neesmu Andris. 
Es esmu Edgars.

Labrīt! 
Mani sauc Jānis 

Vaivads. Es esmu 
pasniedzējs.

Labvakar, 
vai tu esi Gunta?

Jā. Un 
tu esi Aigars? 

Labdien! Kā 
jūs sauc? Mani sauc 

Natālija. Esmu 
studente.
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Ses esmu neesmu
tu esi neesi

viņš, 
viņa, 
viņi, 

viņas

ir nav

mēs esam neesam
jūs esat neesat

Kā tevi sauc? Mani sauc Maija.

Kā jūs sauc? 
Mani sauc Kaspars.
Mūs sauc Gatis un Inese.

Kā viņu sauc?
Viņu sauc Izabella.
Viņu sauc Dmitrijs.

Kā viņus sauc? Viņus sauc Māris un Matīss.
Kā viņas sauc? Viņas sauc Katrīna un Karīna.

1.3. Klausies un raksti!

Labdien! 

Mani sauc 
Arnis?

Labdien! 

Kā tevi sauc?

– Labvakar! Es  �����������������������������������������  Maija.                                                                 
– Labvakar! Bet es  ���������������������������������  Kaspars.   

– Labvakar! Vai tu  �������������������������������������  Aina?
– Nē, es  ����������������������������  Aina. Es esmu Maija.                                                 
                                                                                                          
– Labrīt! Mani sauc Deivids. 

Kā  ���������������������������������������������������������   sauc?
–  ���������������������������������������������������������  sauc Sāra.

                                                                                                                          

Labdien!
Labrīt!
Labvakar!

12
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10 2

8
7 5

11 1

4
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6
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7 5
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4
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12

6
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8
7 5

11 1

4
3

Labdien!

Labrīt!
Labvakar!

1.4. Nosauc alfabēta secībā!

Mareks, Valdis, Deniss, Līza, Rafaels, 
Žasmīna, Marija, 1. Bella, Kurts.

1.5. Klausies un ieraksti burtus!

Ar is, Mi els, A i, ndrejs, T mass, J nis, Fili s, aija.
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1.b pieklājības frāzes
1.6. Klausies un lasi! 

Kā klājas?

Kā veicas? 

Kā iet?

Priecājos redzēt!   

Prieks redzēt!

Priecājos iepazīties!

Prieks iepazīties!

Ļoti patīkami!

Ļoti jauki!

Uz redzēšanos!

Visu labu!

Atā!

Sveiks! / Sveika! 

Sveiki!

Lai tev (jums)  

laba diena!

Paldies!

Lūdzu!
Lūdzu!

Paldies!

Labrīt! Lai tev 
laba diena!

Labvakar! Mani 
sauc Verners.

Sveiks! Kā 
klājas?

Arī labi!

Uz 
redzēšanos!

Ļoti 
patīkami! Es 
esmu Kate.

Paldies! 
Tev arī.

Labrīt! 

Ar labu 
nakti!

Labi.  Un 
tev?

Jauku 
vakaru! Atā!

Sveika! 
Kā iet?

Paldies, 
labi!

Mani sauc 
Aija Liepa. Un kā 

jūs sauc?

Jānis Lapiņš.
Prieks iepazīties! 
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Ká klájas? Bet mani – Mišela.

Priecājos iepazīties! Visu labu!

Uz redzēšanos! Labi.
Lai tev laba diena! Es arī.

Mani sauc Velga. Tev arī!

Lūdzu! Ļoti patīkami!

Viņu sauc Andris. Paldies!

1.8. Klausies un ieraksti a, b, c, d!

 Labrīt! 
Lūdzu!

Paldies!

Labdien!  
Es esmu Inga. Un 

kā jūs sauc? 

Paldies, 
labi.

Sveiks! Kā 
klājas?Reinis.

1.9. Sarunājies!

– Labvakar! Kā klājas?
– Paldies,  �����������������������������������.

– Labrīt! Iepazīstieties, tas ir Alans.
– Ļoti patīkami! Es esmu  ����������������� .

1.10. Klausies un raksti!
Īss patskanis Garš patskanis

Valdis

Labdien!  
Mani sauc 

__________.  
Kā jūs sauc?

Priecājos  
iepazīties!  
Mani sauc  
________.

Jānis, Māra, Valdis, Līga, Inga, Kate, 
Rūdis, Līva, Lija, Gatis, Sāra, Arnis

Iepazīstieties!

,Nau! 
Kas tu esi?

Es 
esmu kak,is. 
Mani sauc 

Muris.

Vau! 
Es esmu suns 
Duksis. Vau!  

Un tu?
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1.c profesijas
1.11. Klausies un raksti!

1.12. Runā!

Mani sauc Gvido. Es esmu ārsts.  Vin,u sauc Gvido. Vin,š ir ársts.
Es esmu Laima. Es arī esmu ārste.  Vin,u sauc Laima. Arí vin,a ir 

árste.

Es esmu Laima. Es arī esmu ārste.
Es esmu skolotājs Jānis Zālītis.
Mani sauc Vija. Es arī esmu skolotāja.
Mani sauc Markus Larsens. Es esmu rakstnieks. 
Mani sauc Lūcija Bendrāte. Es arī esmu rakstniece.
Mūs sauc Daniels un Vija. Mēs esam studenti.

Kas? Ko?
es mani
tu tevi
viņš, viņa viņu
mēs mūs
jūs jūs
viņi, viņas viņus, viņas

Vienskaitlis Daudzskaitlis
Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte

ārsts ārste ārsti ārstes
students studente studenti studentes
policists policiste policisti policistes
vadītājs vadītāja vadītāji vadītājas
skolotājs skolotāja skolotāji skolotājas
pārdevējs pārdevēja pārdevēji pārdevējas
rakstnieks rakstniece rakstnieki rakstnieces
aktieris aktrise aktieri aktrises
pavārs pavāre pavāri pavāres
sekretārs sekretāre sekretāri sekretāres

ársts  párdevéja  aktieris  policistsviesmíle  vadítájs  paváre

skolotájs  studente  rakstnieks

aktieris
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– Kas ir 
Jorens?

– Jorens ir pavárs .

1.14. Sarunājies!

– Kas tu esi?
– Kas jūs esat?
– Kas viņš ir?
– Kas viņa ir?
– Kas viņi ir?
– Kas viņas ir?
– Vai tu esi  �������������������������������������������� ?
– Vai viņi ir  ������������������������������������������� ?

– Vai jūs esat  ����������������������������������������� ?
– Vai viņa ir  ������������������������������������������ ?
– Vai viņš ir  �����������������������������������������  ?
– Kā tevi sauc?
– Kā jūs sauc?
– Kā viņu sauc?
– Kā viņus sauc?
– Kā viņas sauc?

Jorens Agris

Vanda

Anna

Nils

Zaiga

– Kas ir Vanda?
– Vanda ir  ��������������������������������������.

– Kas ir Agris un Nils?
– Agris un Nils ir  ���������������������������.

– Kas ir Anna un Zaiga?
– Anna un Zaiga ir  ������������������������.

– Es  
esmu / neesmu 
____________________ .

– Mēs 
esam / neesam 
____________________ .

– Mani 
sauc ____________________ .

– Viņu 
sauc ____________________ .

– Viņas 
sauc ____________________ .

– Viņus 
sauc ____________________ .

– Viņš, 
viņa, viņi, viņas ir / nav 

____________________ .



1514

tālrunis un adrese1.d
1.15. Klausies un lasi! 

1 – viens

2 – divi

3 – trīs

4 – četri

5 – pieci

6 – seši

7 – septiņi

8 – astoņi

9 – deviņi

10 – desmit

11 – vienpadsmit

12 – divpadsmit

13 – trīspadsmit

14 – četrpadsmit

15 – piecpadsmit

16 – sešpadsmit

17 – septiņpadsmit

18 – astoņpadsmit

19 – deviņpadsmit

20 – divdesmit

[iu]   [ts]  
divpadsmit vienpadsmit

divdesmit  divpadsmit

trīspadsmit

četrpadsmit

piecpadsmit

sešpadsmit

septiņpadsmit

astoņpadsmit

deviņpadsmit

1.16. Klausies! Raksti tālruņu numurus!

 _____________________________________________   ________________________________________________

 _____________________________________________   ________________________________________________

 _____________________________________________   ________________________________________________

1.17. Klausies un labo!

17549358 64130059 25941261 34566061 23459100

17545658 _________________ _________________ _________________ _________________
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Īsais patskanis Garais patskanis
Stende Liepāja
Tukums Rīga
Daugavpils Rēzekne
Jelgava Jēkabpils
Ventspils Ādaži
Talsi Cēsis

1.19. Klausies un lasi!

Matīsa iela
Lapu iela

Čaka iela Kalna iela

10
15

Ventspils iela

Jūsu adrese!

Priežu iela 9, 
dzīvoklis 6, Rīga,  

LV – 3458

Kāds ir tavs / jūsu tālruņa numurs? Mans tālruņa numurs ir ___________________.

Mūsu tālruņa numurs ir ___________________.

Kāds ir viņa (Māra) tālruņa numurs? Viņa tālruņa numurs ir ___________________.

Kāds ir viņas (Anitas) tālruņa numurs? Viņas tālruņa numurs ir ___________________.

Kāds ir viņu tālruņa numurs? Viņu tālruņa numurs ir _________________.

Kāda ir tava / jūsu adrese? Mana adrese ir ___________________.

Kāda ir viņa (Māra) adrese? Viņa adrese ir ___________________.

Kāda ir viņas (Anitas) adrese? Viņas adrese ir ___________________.

Kāda ir viņu adrese? Viņu adrese ir ___________________.
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valoda ikdienas sazin, ai1.e
1.20. Sarunājies!

– Kā tevi sauc?  ����������������������   – Sveika!  ������������������� ?
– Mani sauc ����������.  �������������? –  ���������������� ! Kā klājas?
– Es esmu students. ___________________? – ������������.  ����������� ?
– 67856638.  ������������������������? – Man arī labi.
– Celtnieku12, dzīvoklis 15.

1.21. Stāsti par sevi un savu draugu/draudzeni!

Kā tevi sauc?  
Kāds ir tavs vārds un uzvārds?
Kas tu esi?
Kāda ir tava adrese?

Kā viņu sauc?
Kāds ir viņa / viņas vārds un uzvārds?
Kāda ir viņa / viņas adrese?
Kāds ir viņa / viņas tālruņa numurs?

1.22. Ieraksti informāciju par sevi!

Vārds 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uzvārds 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Profesija 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tālruņa numurs 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adrese 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

1.23. Stāsti! 

Tā ir Sallija. Viņa ir
studente

Miera iela 12

Deniss
Ārsts

Tālr. 23456719
Mirjama
Pavāre

Kaha
Pasniedzējs

Tālr. 45610974

Tá ir Sallija. Vin,a ir studente. Vin,as 
adrese: Miera iela 12, Ríga, LV- 1046.
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– Sveika! Kā tevi sauc?
– Samanta. Un tevi?
– Aleksandrs.

– Labdien! Jūsu vārds un uzvārds?
– Tomass Velšs.
– Jūsu adrese?
– Stirnu iela 17.
– Vai jūs esat students?
– Jā.

1.25. Klausies un lasi! Labo!  

- Júsu várds un uzvárds?
- Liene Priedíte.
- Adrese?
- Miera iela 15, dzívoklis 3, Ogre.

A A

CB

1.26. Sarunājies! Noskaidro triju 
četru grupasbiedru tālruņu 
numurus un e-pasta adreses! 
Informāciju pieraksti!

Vārds, uzvārds. 
Vija Kazāka 
Adrese. Saules iela 15, 
dzīvoklis 19, Rīga, LV-2347
Mobilais tālrunis. 26410709
Tālrunis. 67912905
Dzimšanas vieta. Rēzekne
e-pasts vijakazaka@inbox.lv

Vārds, uzvārds   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tālrunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-pasts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vārds, uzvārds   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tālrunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-pasts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vārds, uzvārds   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tālrunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-pasts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vārds, uzvārds   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tālrunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-pasts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jūsu vārds un 
uzvārds!

Liene 
Priedīte.
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pārbaudi sevi!1.f
1.27. Ieraksti o, i, t, e, a, e, u, n, s, ī, r, t!

P lic sts

Ak ris

Ra stni ks

St de te

Vie m lis

Ā s s

1.28. Raksti vārdus students, ārste, viesmīļi, šoferis, skolotājas, profe-
sore, vadītāja, policisti, pasniedzējs, studentes, šoferi, skolotāja!

Tas ir Tā ir Tie ir Tās ir

students

1.29. Raksti!
Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte 

ārsts ārste
pārdevējs

rakstniece
pavāre
aktrise

profesors
ārsti

policiste
studenti

1.30. Raksti skaitļus ar cipariem un vārdiem!

1 -        viens                          
2 -  ����������������������������������

 ������������������������������� – trīs
4 -  ����������������������������������

 ����������������������������  – pieci
6 -  ����������������������������������

7 -  ���������������������������������

 ��������������������������  – astoņi

9 -  ����������������������������������

10 -  ��������������������������������

1.31. Klausies un raksti!

Līvzemes iela    12   , dzīvoklis    15   . Lāčplēša iela         , dzīvoklis          .
Krasta iela          , dzīvoklis          . Skolas iela          , dzīvoklis          .
Rīgas iela          , dzīvoklis          . Valmieras iela        , dzīvoklis          .

1.32. Ieraksti ir, esmu, esam, esi, esat, ir, ir!

Es    esmu    Maija.
Viņš  ����������������������������������������� policists.
Tu  �������������������������������������������������  ārste?
Mēs  ����������������������������������������� studenti.

Jūs  ����������������������������������������  rakstnieki?
Viņi  �������������������������������������������  aktieri.
Viņas  ����������������������������������������  pavāres.
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Gramatika Darbības vārdi runāt / nerunāt, dzīvot / nedzīvot, strādāt / nestrādāt, 
studēt / nestudēt tagadnē
Darbības vārds būt pagātnē un nākotnē
Lietvārds lokatīvā
Skaņu mija lietvārda daudzskaitlī
Prievārds no ar lietvārdu vienskaitļa ģenitīvā

Leksika Tautības, valodas un valstis
Apstākļa vārdi šodien, pašlaik, tagad, rīt, drīz, vakar, agrāk

Sazin,a Iepazīšanās 
Sarunas par personas dzīvesvietu, valodu un tautību 

Ventspils
Valdemārpils

Talsi

Kuldīga

Saldus

Tukums Jūrmala
Salaspils Ogre

Lielvārde

Aizkraukle
Jēkabpils

Madona

Ērgļi

Sigulda

CēsisSaulkrasti

Limbaži

Aloja Valka

Valmiera
Alūksne

Balvi
Gulbene

Lubāna

Mazsalaca

Preiļi

Rēzekne

Ludza

Daugavpils

Krāslava

Jelgava

Dobele
Bauska

Skaistkalne

Liepāja

B
A

LT
I J

A
S   

J Ū
R A

 

Rīgas
līcis

Eiropas karte

latvieši

Latvija

latvietis

Cilvēka identitāte

1.
M

O
D

U
LI

S

2. No visas pasaules
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2.a kur tu dzīvo, strādā, studē?
2.1. Klausies un lasi!

 
 

es
dzīvoju
strādāju
studēju

Rīgā
Latvijā
pilsētā
valstī
Vīnē

Maskavā

tu
dzīvo
strādā
studē 

viņš, 
viņa, 
viņi, 

viņas

dzīvo
strādā
studē

mēs
dzīvojam
strādājam
studējam

jūs
dzīvojat
strādājat
studējat

Kas? Kur?
Latvija Latvijā
Lietuva Lietuvā

Rīga Rīgā
Vīne Vīnē

Portugāle Portugālē
Saldus Saldū
banka bankā

universitāte universitātē
bibliotēka bibliotēkā

B V 1; D 2; L 4-6

B L. 3-5

B
A

LT
I J

A
S

  
J Ū

R
A

 

Rīgas
līcis

Kur tu 
strādā?

Kur tu 
dzīvo? 

Vai jūs arī 
dzīvojat Latvijā?

Nē, Jānis pašlaik 
nedzīvo Latvijā, viņš dzīvo 
Dublinā. Tas ir Īrijā. Viņš tur 

arī strādā.
Nē, es tagad 

nedzīvoju Latvijā. Es 
pašlaik dzīvoju Zviedrijā. Es 

tur studēju universitātē.

Jā, mēs 
dzīvojam Latvijā. 

Mēs esam latvieši. 

Vai tu dzīvo 
Latvijā?

Es dzīvoju šeit – 
Latvijā.

Es 
strādāju Rīgā, 

slimnīcā. Es esmu 
ārsts.

Vai arī Jānis dzīvo 
Latvijā?
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Vai Jānis Lapiņš dzīvo Liepājā? Viņš dzīvo Londonā.
Kur tu dzīvo? Jā, mēs dzīvojam šeit.
Kur viņš dzīvo? Es dzīvoju Īrijā.
Vai jūs dzīvojat šeit? Nē, es pašlaik nedzīvoju Latvijā.
Vai viņa dzīvo Vācijā? Nē, Lapiņa kungs nedzīvo Liepājā.
Vai tu dzīvo Latvijā? Es strādāju Rīgā.
Kur tu strādā? Jā, viņa tagad dzīvo Vācijā.

  

2.3. Raksti vārdus dzīvojat, dzīvo, dzīvojam, dzīvoju, nedzīvo, nedzī-
vojam, nestrādā, nestrādāju, strādā, strādāju, studējat, studēju! 

1. Vai Natālija �     dzívo�      pilsētā?   
 Nē, viņa �������������������������������� pilsētā. 
2. Kur jūs ��������������������������������?    
 Es �������������������������������� Rīgā, universitātē.
3. Vai jūs �������������������������������� Vācijā?   
 Nē, mēs vairs �������������������������������� Vācijā. 
 Mēs tagad �������������������������������� Latvijā. 
 Jānis �������������������������������� bankā, bet es �������������������������������� skolā. 
4. Vai tu vairs �������������������������������� bibliotēkā?  
 Nē, es vairs �������������������������������� bibliotēkā.

2.4. Raksti!

– Sveika! Prieks tevi redzēt.  
Kur tu tagad                      ����� 

��                           ?
– Es arī priecājos tevi redzēt. 
Pašlaik es strādāju poliklīnikā.

– Mani sauc Lelde.  
Es studēju.
– Es arī _studéju   .

Vai tu esi no Latvijas? Jā, es esmu no Latvijas.
Nē, es neesmu no Latvijas.

Vai Ivo ir zviedrs? Jā, viņš ir zviedrs.
Nē, viņš nav zviedrs.

Vai tu dzīvo Vācijā? Jā, es dzīvoju Vācijā.
Nē, es nedzīvoju Vācijā.

– Labdien! Vai jūs                                                    

Rīgā?
– Nē, es nedzīvoju Rīgā, es 
dzīvoju Liepājā.
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2.b no kurienes tu esi?
2.5. Lasi! Stāsti!

No kurienes ir šie cilvēki?  
No kurienes esi tu?

2.6. Klausies! Lasi!
Es esmu gailis.  

Es dzīvoju tornī.  
Es esmu no Rīgas. Tā ir 

sena pilsēta.

Es esmu stārķis.  
Es dzīvoju Latvijā.  
Es nedzīvoju Rīgā.  

Es esmu no 
mazpilsētas.

Es esmu lasis.  
Es nedzīvoju upē. Es esmu 

no jūras.

Es esmu Ivo. Es 
neesmu no Latvijas, bet 
esmu no Zviedrijas. Es 

dzīvoju Stokholmā. 

Labdien! Es 
esmu  

no Rīgas. Mani sauc 
Kārlis.

Hi! Es esmu no 
Londonas. Mani sauc 

Džeina. Guten 
tag! Mēs esam 

no Berlīnes. Mani sauc 
Verners, bet tā ir 

Katarina.
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2.7. Raksti! 

– No kurienes ir Ieva? Ieva ir no         Latvijas               (Latvija).
– No kurienes tu esi? Es esmu no   (Igaunija)
– No kurienes viņas ir? Viņas ir no   (Varšavas).
– No kurienes ir students? Viņš ir no   (Spānija).
– No kurienes jūs esat? Mēs esam no   (Vācija).
– No kurienes ir tūristi? Viņi ir no   (Krievija).
– No kurienes ir Agnese? Viņa ir no   (Zviedrija).
– Vai studenti ir no                                             (Maskava)? Nē, viņi nav no                                          (Maskava). 
– Viņi ir no                                                      (Kijeva).
– Vai strādnieki ir no                                                      (Latvija)? Nē, viņi ir no    (Īrija).

2.8. Atbildi! 

– Vai jūs esat no Baltkrievijas? – Jā, mēs esam no Baltkrievijas. 
 – Nē, mēs neesam no Baltkrievijas. Mēs esam no  

 Somijas.

– Vai viņi ir no Maskavas? Vai viņas ir no Somijas? Vai tu esi no Ungārijas? Vai viņš ir 
no Gruzijas? Vai mēs esam no Latvijas? Vai viņa ir no Brazīlijas? 

2.9. Stāsti, no kuras valsts tu esi? Jautā, no kurienes viņi ir? 

2.10. Klausies! Raksti! 

 – Kā jūs sauc?
 – Denīze. Un jūs?
 – Es esmu Paolo. No kurienes jūs esat?
 – Es esmu no Brazīlijas. Un jūs?
 – Nē, es studēju. 
 – Es esmu no Francijas. Jūs strādājat Latvijā?
 – Bet es te strādāju.

Valsts Galvaspilsēta
es esmu / neesmu

no

Krievijas
Baltkrievijas

Ukrainas
Polijas

Lietuvas
Zviedrijas

Latvijas

Maskavas
Minskas
Kijevas

Varšavas
Viļņas

Stokholmas
Rīgas

mēs esam / neesam
tu esi / neesi
jūs esat / neesat

viņš 
viņa 
viņi 

viņas

ir / nav

1.
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mazliet = nedaudz

ļoti labi

Kādā valodā? – Latviešu valodā.

Kā? – Latviski.

Kas? Kā runā?
latviešu valoda latviešu valodā latviski
spāņu valoda spāņu valodā spāniski
vācu valoda vācu valodā vāciski
angļu valoda angļu valodā angliski
poļu valoda poļu valodā poliski
igauņu valoda igauņu valodā igauniski
lietuviešu valoda lietuviešu valodā lietuviski

2.c valstis, tautības un valodas
2.11. Lasi! Runā!

Es slikti runāju latviski.

Jā, es runāju 
latviski. 

Es mazliet 
runāju latviski.

Es nedaudz runāju 
latviski.

Sāra ir vāciete. Aleksandrs ir krievs.Deivids ir anglis.Ingrīda ir zviedriete.

Ieva ir latviete.

Es runāju latviski.  
Vai tu runā latviski?
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2.13. Klausies! Raksti! 

Krievs runā                            krieviski                         . 
Lietuvietis runā  . 
Soms runā  . 
Zviedrs runā    .
Anglis runā    .
Spāniete runā    .
Latviete runā   .

2.14. Raksti! 

       latviešu valoda                      – latviski
  – angliski
  – vāciski
  – krieviski
zviedru valoda –    
somu valoda –   

  – spāniski
igauņu valoda –  

     

[uo]

dzīvot, dzīvo
Polija, polis
Somija, soms
Roma

[o]

Portugāle, portugālis
Norvēģija, norvēģis
Stokholma
Slovākija, slovāks
Slovākija, slovēnis 

[o:] Eiropa

t-š
latvietis
lietuvietis
vācietis

latvieši
lietuvieši
vācieši

latviešu valoda
lietuviešu valoda
bet vācu valoda

l-ļ portugālis
polis

portugāļi
poļi

portugāļu valoda
poļu valoda

n-ņ

ukrainis
igaunis
dānis
amerikānis
slovēnis

ukraiņi
igauņi
dāņi
amerikāņi
slovēņi

ukraiņu valoda
igauņu valoda
dāņu valoda
bet angļu valoda
slovēņu valoda

z-ž francūzis francūži bet franču valoda

2.12. Lasi! Stāsti par Deividu, Sāru, Aleksandru un Ingrīdu!

Skolotāja. Labdien! Mani sauc Ieva Liepa. Es esmu skolotāja. Kas jūs esat? Kā jūs sauc? 
No kurienes jūs esat? Kādā valodā jūs runājat?

Deivids. Mani sauc Deivids. Es esmu no Lielbritānijas. Es runāju angliski, bet es vēl 
nerunāju latviski. 

Sāra. Es esmu Sāra. Es esmu no Vācijas. Es runāju vāciski. Es mazliet runāju latvis-
ki, jo mana vecmāmiņa ir latviete.

Aleksandrs. Mani sauc Aleksandrs. Es esmu krievs un runāju krieviski. Es esmu no Maska-
vas. Es slikti runāju latviski.

Ingrīda. Mani sauc Ingrīda. Es esmu no Zviedrijas. Es esmu zviedriete. Es runāju 
zviedru valodā un somu valodā.
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2.d esmu, biju, būšu...
2.14. Klausies!

Kas? vakar rīt
es biju /nebiju būšu / nebūšu
tu biji / nebiji būsi / nebūsi

viņš, viņa, viņi, 
viņas bija / nebija būs / nebūs

mēs bijām / nebijām būsim / nebūsim

jūs bijāt /  nebijāt būsit / būsiet / 
nebūsit / nebūsiet

Kad?

šodien
pašlaik
tagad
jau

vakar
agrāk

rīt
drīz

es esmu es biju es būšu

Kur ir Juris? Viņš ir 
universitātē. Viņš ir stu-

dents. Vēl nesen viņš bija 
skolēns, bet tagad viņš 
studē. Viņš būs ķīmiķis. 

Anna Kalna strādā 
universitātē. Viņa ir 

pasniedzēja. Arī viņa 
kādreiz bija studente.

Uldis ir bibliotekārs un 
strādā bibliotēkā. Viņš arī 

kādreiz bija students. 

Arī Dace ir universitātē.  
Viņa nestudē. Viņa tur 

strādā. Viņa ir garderobiste. 
Drīz viņa būs pensionāre.
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Jānis, Latvijas Universitātē, ekonomists  
 - Jánis studé Latvijas Universitáté. Vin,š bús ekonomists.

Ilze un Pēteris, universitāte, ārsti –  ��������������������������������������������������������������������������������

Aija, Rēzeknes Augstskola, skolotāja –  ��������������������������������������������������������������������������

Nils, Vidzemes Augstskola, žurnālists –  �������������������������������������������������������������������������

Una, Mūzikas akadēmija, mūziķe – �������������������������������������������������������������������������������

Ieva, Latvijas Universitāte, juriste –  �������������������������������������������������������������������������������

Ivo, Liepājas Universitāte, fiziķis –  ��������������������������������������������������������������������������������

2. 16. Raksti vārdus bija, bija, bija, bija, bijām, bijāt, biji, biju, būs, 
būsim, būšu, esmu, ir, ir, nebijām, būsi! 

Vai tu drīz          búsi         skolotājs?

Kur tu vakar                                                                ?  
– Es                                                                 Rīgā.

Vai jūs vakar                                              klubā?  
– Nē, mēs vakar                                                                 klubā. 
Mēs                                                                 mājās.

Es pašlaik                                                                 skolēns, 
bet drīz                                                                 students. 

Vai viņi vakar                                                              ?  
– Jā, viņi                                                                .
Drīz mēs                                                       Latvijā.

Tagad viņš                                                                 pensionārs, 
bet agrāk                                                                 šoferis.

Juris                                                                 students. 
Vakar viņš                                                                  augstskolā, 
bet rīt                                                                 mājās.

[e], [e:] Pēteris, nē, bet, universitāte, universitātē, students

[æ], [æ:] esmu, esam, esat, neesmu, neesat, pilsēta
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2.e
2.18. Klausies! Stāsti!

Kur notiek saruna? Kas tur runā? Kā sauc sievieti? Kā sauc vīrieti? No kurienes ir sieviete? 
No kurienes ir vīrietis? Vai vīrietis pašlaik dzīvo Latvijā? Ko dara vīrietis? Kur tagad dzīvo  
sieviete? Ko dara sieviete?

2.19. Sarunājies ar grupasbiedru! Papildini dialogu!

– No kurienes tu esi?
– Es   esmu    no                                                                 . Un tu?
– Es esmu                                                                .
– Vai tu                                                                  no                                                                 .
– Nē, es                                                                 no Bredfordas.
– Vai tu studē                                                                ?
– Nē, es Latvijā                                                                 .

2.20. Sarunājies! 

– Hola! Garsija Avejo.
– Sveiki! Pēteris. Vai jūs runājat                                                                ? 
–                                                                , es nedaudz runāju                                                                . Es                                                                 

valodu studēju                                                                . 
– Vai jūs                                                                 studente?
–                                                                ,                                                                 esmu ārste. Un jūs?
– Es                                                                . Es arī nedaudz runāju                                                                .

valoda ikdienas sazin, ai

Dr. Garcia 
Avello
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Jā Nē

Ingrīda Karlsone ir latviete. ✔

Ingrīda dzīvo Rīga.  
Viņa ir zviedriete.
Viņa ir latviete.
Ingrīda runā krieviski, angliski.
Ingrīda runā krieviski.          
Ingrīda nerunā krieviski, 
somiski.
Ingrīda ļoti labi runā latviski.
Viņa ir pensionāre.                       
Viņa nav ekonomiste.                       
Viņa strādā bankā.

2.22. Stāsti!

ANKeTA
Vārds, uzvārds Ingrida Karlsone

Dzīvesvieta Ríga

Tautība zviedriete

Nodarbošanās  ekonomiste

Darbavieta banka

Dzimtā valoda zviedru valoda

Valodu prasme angl,u valoda (l,oti labi) 

 somu valoda (l,oti labi) 

 latviešu valoda (mazliet)

Aleksandrs Ivanovs, skolotājs, baltkrievs, 
baltkrievu valoda, krievu valoda, Minska

pavāre Sofija, spāniete, Spānija, spāniski

Arnis Vilks, skolēns, latvietis, latviešu valoda, 
angļu valoda, Liepāja

Džons Adams, aktieris, amerikānis, angļu 
valoda

Labdien! Mani sauc 
Aleksandrs Ivanovs. Es esmu 

skolotājs! Es strādāju skolā. Es runāju 
baltkrievu un krievu valodā. Es 

esmu no Rīgas.
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pārbaudi sevi!2.f
2.1. Atrodi 10 valstu nosaukumus!   2.2. Raksti! 

Apvelc tos!

A L H K H B U I L X R

P A U S T R Ā L I J A

S T U R C I J A T J P

e V Ā C I J A O Ā V e

L I e T U V A D L G R

K J A P Ā N A S I N U

C A V H S O M I J A H

A J P P O L I J A D S

Mani sauc Líga Kalna.
Es esmu no Latvijas.
Es esmu latviete.
Es runāju latviski.

Mani sauc                                                           .
Es esmu no                                                       .
Es esmu                                                                 .
Es runāju                                                             .

Mans vārds ir                                                .
Mans uzvārds ir                                        .
Es esmu no                                                      .
Es esmu                                                                . 
Es runāju                                                            .

2.3. Atjauno dialogu! Lasi!

Aleksandrs. Labdien, Jāni! Jānis.       D     

Aleksandrs.  Vai tu esi no Latvijas? Jānis.                   

Aleksandrs.  Es esmu no Ukrainas. Jānis.                   

Aleksandrs.  Jā, es esmu ukrainis. Un tu? Jānis.                   

Aleksandrs.  Vai tu dzīvo Rīgā? Jānis.                   

Aleksandrs.  Kur tad? Jānis.                     

2.4. Raksti būt atbilstošā formā!

Pašlaik es         esmu         Stambulā, bet rīt jau         búšu         Madridē.

Vai tu drīz                                                                 Latvijā?
Vai tu pirms kāda laika                                                                 Londonā?
Mēs šodien                                                                 Maskavā.
Mans draugs rīt                                                                 Īrijā.

Līga Kalna, Latvija Ēriks Bjorns, Norvēģija

A – Es esmu latvietis 
B – Nē, es nedzīvoju Rīgā. 
C – Jā, es esmu no Latvijas. 
       Un tu?
D - Sveiks, Aleksandr! 
E – Es dzīvoju Liepājā?
F – Vai tu esi ukrainis?

Anna Ivanova, Krievija

31
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Gramatika Darbības vārda iet tagadne, pagātne, nākotne
Darbības vārdi redzēt, apmeklēt, fotografēt 1. personas vienskaitļa un 2. perso-
nas vienskaitļa un daudzskaitļa tagadnē, pagātnē un nākotnē
Lietvārds nominatīvā, akuzatīvā un lokatīvā
Īpašības vārda un lietvārda saskaņošana nominatīvā, akuzatīvā un lokatīvā

Leksika Ar pilsētas un lauku vidi saistītu objektu, priekšmetu
un dzīvu būtņu nosaukumi
Krāsu melns, balts, sarkans, dzeltens, zaļš, zils nosaukumi

Sazin,a Vārdi un frāzes sarunas uzsākšanai un pabeigšanai 
Vārdi un frāzes apstiprinājuma vai šaubu, neskaidrības izteikšanai
Sarunas par pilsētu un laukiem
Sarunas par dzīves vidi un tās objektiem
Vēstule draugam 

Tie ir lauki. Es esmu laukos.

Tā ir pilsēta. Es redzu pilsētu.

Dzīves vide
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  3. Pilsétá un laukos
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3.a ko tu redzi un apmeklē 
pilsētā?

3.1. Klausies! Atkārto! 

3.2. Stāsti par attēlu!                

Es redzu                      máju                                     . 
Es redzu                                                                              .

3.3. Atbildi!

Vai tu vakar apmeklēji muzeju?  Jā, vakar es        apmekléju muzeju       .   

Vai tu rīt fotografēsi pilsētu?  Jā, rīt es                                                                                           .
Vai tu vakar apmeklēji teātri?  Nē, vakar es                                                                               .
Vai tu rīt apmeklēsi kafejnīcu?  Nē, rīt es                                                                                        .  
Vai tu pašreiz fotografē baznīcu?  Jā, es tagad                                                                                  .

Tā ir māja. Tā ir viesnīca.

Tas ir teātris.

Tas ir veikals.

Tas ir piemineklis.

Tā ir kafejnīca.

Tas ir parks.

Kas? Ko? Kas? Ko?
Vienskaitlis Daudzskaitlis

Vīriešu 
dzimte

Sieviešu 
dzimte

Vīriešu 
dzimte

Sieviešu 
dzimte

Vīriešu 
dzimte

Sieviešu 
dzimte

Vīriešu 
dzimte

Sieviešu 
dzimte

muzejs
veikals 
parks
teātris 
piemineklis 

pilsēta
māja 
banka
baznīca 
kafejnīca

muzeju 
veikalu 
parku
teātri
pieminekli

pilsētu
māju
banku
baznīcu
kafejnīcu

muzeji 
veikali 
parki
teātri 
pieminekļi 

pilsētas
mājas
bankas
baznīcas
kafejnīcas

muzejus
veikalus 
parkus
teātrus
pieminekļus 

pilsētas
mājas
bankas 
baznīcas 
kafejnīcas

[e], [e:] redzēt, redzi, redzēju, redzēji, redzējām, 
redzējāt, redzēja 

[æ] redzu, (viņš, viņa) redz, redzam, redzat

Viesnīca

redzēt / neredzēt
apmeklēt / neapmeklēt + ko?
fotografēt / nefotografēt

redzu
  Es apmeklēju + ko?

fotografēju 
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3.4. Klausies! Lasi!

– Labdien! Es esmu Džordžs.  
Kā jūs sauc?

– No kurienes jūs esat?
– Vai jūs dzīvojat galvaspilsētā Rīgā?
– Vai Rīgā ir vecas un skaistas mājas? 
– Vai jūs dzīvojat vecpilsētā?
– Vai tur ir lielveikali?
– Kādā mājā jūs dzīvojat?

– Labdien! Es esmu Māra.
– Es esmu no Latvijas.
– Jā, es dzīvoju Latvijas galvaspilsētā, Rīgā. 
– Jā, Vecrīgā ir vecas un skaistas mājas.
– Nē, es dzīvoju jaunā rajonā. 
– Jā, tur ir jauni un moderni lielveikali.
– Es dzīvoju daudzstāvu mājā. Tā ir liela un 

augsta.

3.5. Atbildi! 

– Kādas mājas ir Vecrīgā?
– Kādā rajonā dzīvo Māra?
– Kādā mājā dzīvo Māra?
– Kāds ir lielveikals?

 3.6. Raksti!

Es redzu            lielu viesnícu             (liela viesnīca). 

Es apmeklēju   (jauns veikals). 
Es fotografēju   (veca baznīca)? 
Es esmu   (skaists parks).
Es dzīvoju   (liela māja).

Vienskaitlis Daudzskaitlis
Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte

skaists (kāds?) parks skaisti  (kādi?) parki skaista (kāda?) māja skaistas (kādas?) mājas
skaistu (kādu?) parku skaistus (kādus?) parkus skaistu (kādu?) māju skaistas (kādas?) mājas
skaistā (kādā?) parkā skaistos (kādos?) parkos skaistā (kādā?) mājā skaistās (kādās?) mājās

Kas? Ko darīja, dara, darīs?
Pagātne Tagadne Nākotne

es redzēju, apmeklēju, fotografēju redzu, apmeklēju, fotografēju redzēšu, apmeklēšu, fotografēšu
tu redzēji, apmeklēji, fotografēji redzi, apmeklē, fotografē redzēsi, apmeklēsi, fotografēsi
jūs redzējāt, apmeklējāt, fotografējāt redzat, apmeklējat, fotografējat redzēsiet, apmeklēsiet, fotografēsiet

Liels, jauns, augsts Mazs, vecs, zems

Skaista puķe. Puķe nav skaista.

[æ] melns, vecs, dzeltens, zems
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3.b kas ir laukos?
3.8. Klausies! Lasi!

Arturs. Sveiks!
Jānis. Sveiks! 
Arturs. Kur tu biji?
Jānis. Es biju laukos.
Arturs. Ko tu laukos redzēji?
Jānis. Skaties! Te ir fotogrāfijas! 

3.9. Raksti krāsas nosaukumu! Izmanto attēlu!

Mežs ir           zal,š          . Es redzu            zal,u                  mežu.

Pļava ir                                                              . Es redzu                                                               pļavu.
Upe ir                                                              . Es redzu                                                               upi.
Puķes dārzā ir                                                              . Es redzu dārzā                                                               puķes.

Tas ir mežs. Mežā ir 
koki un sēnes. Redzi, tur ir 

skaistas sēnes! 

Laukos ir dārzi. 
Tas ir dārzs.

Lūk, dārzā ir puķes.

Kas? Kur?
lauki laukos

Vai tu dzīvo pilsētā?
Vai tu esi pilsētā?

Nē, es dzīvoju laukos.
Nē, es esmu laukos.

Laukos ir ezeri 
un upes. Tā ir upe. 

Tajā ir  zivis. 

za

ļš dzeltens
sarkans

zils

Skaties,  
tā ir pļava. Pļavā ir 

govs. Laukos ir lielas 
pļavas.



35

2.
M

O
D

U
LI

S

3.10. Lasi! Atzīmē iederīgo atbildi!    
Teiklums Jā Nē

Anete tagad ir pilsétá. ✔

Māja laukos ir jauna un liela.  
Dārzā ir dzeltenas puķes.
Stārķis dzīvo ezerā.
Muris ir melns.
Suns dzīvo ārā.          
Pļavā ir balts zirgs.

 

3.11. Stāsti par attēlu!

Sveika, Mára!
Es tagad dzívoju laukos. Mája ir 

veca. Tá ir maza, bet l,oti skaista. 
Árá ir liels dárzs. Tur ir dzeltenas 
puk,es. Laukos ir liels ezers. Pl,avá ir 
balts zirgs. Laukos dzívo gailis un 
vistas. Lielá koká ir ligzda. Tur dzívo 
stárk, is. Vél te ir suns Reksis un 
melns kak, is Muris. Reksis dzívo árá, 
bet Muris dzívo májá. Man laukos 
patík.

Visu labu!  Anete

iekšā                                ārā

Velns ir melns. Enģelis ir balts

Kaķis un 
suns ir 

mājdzīvnieki.

Gailis un vista 
ir mājputni. Govs un zirgs 

ir mājlopi.

Viens Daudzi
mežs meži
zirgs zirgi
gailis gaiļi
Viena Daudzas
pļava pļavas
vista vistas
puķe puķes

gailis

zāle

ezers

mežs

koks

puķes suns

kaķis

māja

vista

pļava

stārķis

dārzs

ligzda

zirgs

[æ]

melns, 
vecs, 

dzeltens, 
zems
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3.c uz kurieni tu ej?
3.13. Klausies! Lasi! 

       

 

– Vai tu esi darbā? – Nē. Pašlaik eju uz frizētavu. Kur esi tu?
– Es esmu veikalā. Uz kurieni tu vēlāk iesi? – Vakarā iešu uz operu. Un tu?
– Es iešu uz kinoteātri.  – Vai filma ir jauna?
– Jā. Bet kad mēs iesim uz kafejnīcu? – Rīt ir sestdiena. Iesim rīt no rīta.     
– Tad līdz rītam! – Labi!

Atbildi!

Ko pašlaik dara Inese? Uz kurieni ies Inese?
Kur ir Karīna? Uz kurieni vakarā ies Karīna?

3.14. Klausies! Raksti atbilstošās personas vārdu!

    

Labdien, 
Karīna!

Mára

Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte
vienskaitlis daudzskaitlis vienskaitlis daudzskaitlis

Kas? Andris, Oskars zēni Māra, Inese meitenes
Uzrunas forma Andri, Oskar! zēni! Māra! Inese! meitenes!

Uzrunas formas
Labdien, Māra!
Uz redzēšanos, Inese!
Sveikas, meitenes!

Sveiks, Andri!
Atā, Oskar!
Labdien, zēni!

Sveika, Inese!

Stadions

Kad?

no rīta

dienā

vakarā

FRIZĒTAVA

7:00

13:00

20:00
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3.15. Raksti iet atbilstošajā formā!

Vai tu vakar                 gáji                    uz  veikalu? Nē, es vakar                 negáji                    uz veikalu.

1. Vai tu vakar                 gáji                    uz  teātri? Jā, es vakar                 gáju                    uz teātri.
2. Vai tu rīt                                                               uz baznīcu? Jā, es rīt                                             ���                  uz baznīcu.
3. Vai jūs drīz                                                               uz muzeju? Jā, mēs drīz                                                               uz muzeju.
4. Vai tu tagad                                                    uz kafejnīcu? Nē, es pašlaik                                                               uz kafejnīcu.

3.16. Pasaki, uz kurieni gāja, iet vai ies cilvēki!

                       

                                                              
Inga tagad   Vakar Marija un Hugo                                                              

Baumaņa kungs pašlaik   Rīt Daniels un Māris                                                                  

3.17. Raksti!

 Vai tu vakar gáji  uz  veikalu? – Jā, es vakar gāju uz veikalu. 

                                                                                                                   ?  – Jā, vakar es gāju uz stadionu.
                                                                                                                   ? – Jā, tagad es eju uz darbu.
                                                                                                                   ? – Jā, rīt es iešu uz kino.
                                                                                                                   ? – Jā, vakar mēs gājām uz banku.

Tagadne Pagātne Nākotne
es
tu
jūs
mēs
viņš, viņa
viņi, viņas

eju / neeju
ej / neej
ejat / neejat
ejam / neejam

iet / neiet

gāju / negāju
gāji / negāji
gājāt / negājāt
gājām / negājām

gāja / negāja

iešu / neiešu
iesi / neiesi
iesiet / neiesiet
iesim / neiesim

ies / neies

Skola

[ei]
muzejs
Andrejs

kafejnīca 
[ej]

muzeja
Andreja  

Uz kurieni?
uz veikalu
uz teātri
uz skolu
uz darbu

uz muzeju
uz kafejnīcu
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3.d valoda ikdienas sazin, ai
3.18. Savieno! Lasi dialogā ar grupasbiedru!

– Sveiks, Ērik!

– Kur tu esi?

– Ko tu redzi pilsētā?

– Ko tu vakar apmeklēji pilsētā?

– Vai tu fotografēji muzeju?

– Es redzu muzejus, pieminekļus un parkus. 

– Es esmu pilsētā. 

– Labdien, Ivo!

– Nē, es fotografēju pieminekļus.

– Es apmeklēju muzeju.

3.19. Lasi dialogā ar grupasbiedru!

– Vai tu vakar biji darbā?
– Jā, protams, es biju darbā.               

– Vai tu rīt iesi uz muzeju? 
– Es vēl nezinu.

– Uz kurieni tu vakarā iesi?
– Vēl nezinu. Varbūt es iešu uz kino.                               

3.20.  Klausies!  
Atzīmē runātāju!

Frāze Liepas
kundze

Baumaņa 
kungs

Labdien! ✔

Paldies, labi!

Kur jūs pašlaik esat?

Es vēl nezinu.

Vai vakarā iesim uz teātri?

Jā, protams! 

Ļoti patīkami!

Tad līdz vakaram!

3.21. Klausies! Raksti personas vārdu!

Svētdien                Inese               nebija laukos.

Svētdien                                                               gāja uz teātri.
Rīt varbūt                                                               ies uz muzeju.
Rīt                                                               ies uz stadionu.
Vakarā                                                               ies uz kafejnīcu.

– Vai tu rīt iesi uz darbu?

– Jā, protams, iešu.

– Vai tu vakar biji laukos?

– Nē, es vakar nebiju laukos.

– Vai tu vakarā iesi uz kafejnīcu?

– Varbūt. es vēl nezinu.

Frāzes ikdienā

 Sarunas sākumā

 Kā jums / tev klājas?

 Kā jums / tev iet?

 Sarunas beigās

 Uz redzēšanos! Sveiki! Visu labu! 

 Atā! Līdz rītam! Līdz vakaram!

 Apstiprinājums, piekrišana

 Jā. Protams. Labi. Ļoti patīkami.

 Šaubas, nenoteikta atbilde

 Varbūt. es nezinu. es vēl nezinu.

 Uzmanības pievēršana

 Redzi! Skaties! Lūk!

3.22. Klausies! Atbildi! 

Kur pašreiz ir Juris?
Uz kurieni Juris gāja vakar?
Uz kurieni Juris ies svētdien?
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3.23. Atrodi atbilstošo jautājumu! Lasi dialogā ar grupasbiedru!

...? Tā ir ļoti veca un augsta.

...? Pļavā ir dzeltenas puķes un melns zirgs.

...?  Tas ir moderns un ļoti liels.

...? Tur ir mežs un ezers.

...? Es dzīvoju viesnīcā vecpilsētā.

...? Es biju muzejā.

3.24. Uz kurieni tu gāji vakar, uz kurieni ej šodien un uz kurieni tu 
iesi rīt? Stāsti! Izjautā grupasbiedru!

3.25. Uzrunā grupasbiedru! Izmanto vārdus skaties, redzi, lūk! 

Redzi? Tur tornī ir gailis!
Lūk, tur tornī ir gailis!

3.26. Raksti!

1. Kur tu dzīvo?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Ko tu redzi pilsētā?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Ko tu redzi laukos?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������

Ko 
tu vakar 

apmeklēji?
Kas ir 

laukos?

Kāds 
ir veikals?

Ko tu 
redzi pļavā?

Kāda ir 
baznīca?

Kur tu 
pašreiz dzīvo?
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pārbaudi sevi!3.e
3.27. Savieno!

     Sveiks! Tā ir Venta.

1. Vai tu dzīvo pilsētā? Protams. Ir arī govs un zirgs.

2. Kur tad tu dzīvo? Labdien!

3. Vai tu dzīvo lielā mājā? Es nedzīvoju pilsētā.

4. Vai laukos ir arī ezers? Nē, māja ir maza.

5. Kā sauc upi? Es dzīvoju laukos.

6. Vai laukos ir vistas un gaiļi? Nē, bet tur ir liela upe.

3.28. Atzīmē! 

Kur tu tagad dzívo?
A  Māja ir veca, bet skaista. 
B  Es dzīvoju Rīgā.   
C  Es būšu Liepājā.

  
Ko tu vakar apmeklēji? 
A  Es iešu uz kafejnīcu.
B  Es biju muzejā.
C  Pašreiz es esmu parkā.  

Ko tu tagad dari? 
A  Es apmeklēju frizētavu.
B  Es iešu uz veikalu.
C  Es nezinu.

  

Ko tu vakar laukos redzēji? 
A  Es eju uz mežu.
B  Skaistu pļavu un upi.
C  Es dzīvoju mazā mājā.

Kāda ir viesnīca? 
A  Tā ir vecpilsētā.
B  Tā ir jauna un moderna.
C  Es neesmu viesnīcā.  

Ko tu redzi dārzā?
A  Dārzā ir sarkanas puķes.
B  Tur ir liels dārzs.
C  Es eju uz dārzu.

3.29. Stāsti par zīmējumu! Nosauc krāsas!

3.30. Ieraksti atbilstošajā formā!

Anna vakar              gája              (iet) uz muzeju.

1. Šodien es                                                                (apmeklēt) vecpilsētu.
2. Es                                                               (fotografēt) Brīvības pieminekli.
3. Rīt es                                                               (iet) uz parku.
4. Baumaņa kungs drīz                                                               (iet) uz teātri.
5. Vakar es                                                               (iet) uz universitāti.

✔


