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Iepazīsimies! 
Sasveicināšanās! 
 
  
 
 
Labrīt!          

Labdien!                                         Labvakar! 
 
 
 
 
 

Sveiki! 
Sveiks! 
Sveika! 

 
Atzīmējiet pareizo! 

 

                   
   
□ Labvakar!  

□ Labrīt! 

□ Uz redzēšanos! 
 

□ Uz redzēšanos 
 □ Ar labu nakti!  
□ Sveika! 

 
□ Sveika! 

□ Ar labu nakti? 

□ Labdien! 
 
 
 

7:00 13:00 22:00 
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Papildiniet dialogu! 
 1. 
Kā tevi sauc? 
Mani ______________ ___________________ . 
Un kā tevi sauc? 
___________ ____________________ ______________________. 
 
2.  
Kā jūs sauc? 
Mani ___________________ __________________________ . 
Un kā jūs sauc? 
________________ _________________________ 
____________________________ . 
 
3. 
 Kā viņu sauc? 
Viņu ________________ ______________________ . 
 
 
4. 
Iepazīsimies! Mani sauc ______________________ . 
Priecājos! Mani sauc _____________________________ . 
Iepazīstieties! Viņu sauc _____________________________ . 
Ļoti patīkami! 
 
 
 
  
 
 
 Kā  

tevi 
viņu 
jūs 
viņas 
viņus 

 
 
sauc? 

Mani 
Viņu 
Mani 
viņas 
viņus 

 
 
sauc ____________________ . 

 
 
 
Papildiniet!  
 
Vai tevi sauc Inga? 
Nē,  mani nesauc Inga. 
Mani sauc _______________ . 
 
Vai jūs sauc ____________ ? 
Jā, mani sauc ___________________ . 

 
 
Vai tu esi Inga? 
Nē, es neesmu Inga. 
Es esmu ___________________ . 

 
Vai viņa ir ______________ ? 
Nē, viņa nav _________________ . 
Viņa ir ________________________ . 
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Kāds ir tavs vārds? 
Mans vārds ir ___________________ . 
 
Spēle 
 
Kā tevi sauc? Kas tu esi? Mani sauc 

________________ . 

Kā viņu sauc? Kāds ir tavs vārds? Viņu sauc 
___________________.  

Kā jūs sauc? Kāds ir viņas vārds ? Viņas vārds ir 
________________ 

Mans vārds ir 
________________ 

Es esmu 
_______________ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasiet un papildiniet! 
 

Latvija – no Latvijas 

 Kazahstāna  – no Kazahstānas 

Krievija – no Krievijas 

Gruzija – no Gruzijas 

Afganistāna – no Afganistānas 

Baltkrievija – no Baltkrievijas 

Vjetnama – no Vjetnamas 

Irāka – no Irākas 

Baltkrievija - ___ _____________________ 

Kirgizstāna - ___ ________________________  

 
 
1 

es 
tu  
viņš 
viņa 

esmu 
esi 
ir 
ir 

neesmu 
neesi 
nav 
nav 
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mēs 
jūs 
viņi  
viņas  

esam 
esat 
ir 
ir 

neesam 
neesat 
nav 
nav 
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Ukraina - _____  ________________________________ 

Lietuva - _______ ________________________________ 

 

 

Es esmu LANA.   
Es esmu no LATVIJAS.  
Es esmu no RĪGAS. 
Es neesmu no BALTKRIEVIJAS.              

 

Papildiniet! 

Es esmu _____________ . 

Es esmu ___ _________________ . 

 

________________ sauc ________________ . 

___________ ir ___ __________________. 

 
 
 
 
Iepazīstiniet ar sevi! Izmantojiet frāzes! 
 
Labdien!  
Mans vārds ir...                              
Mans uzvārds ir...                               
Es esmu no ...  
 
 
 
Strādājiet pārī! Veidojiet dialogu! 
 

Labdien! Un kāds ir tavs 

vārds? 

No kurienes tu esi? 

Sveika! Mans vārds ir ....... Es esmu ..... 
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Kā tevi sauc? No kurienes tu esi? Arlabunakti!  

Mani sauc ........ Es esmu .....  Uz redzēšanos 

 
 
                                           

 
  
Lasiet dialogu! 
Patīkami iepazīties! Mani sauc Igors Vasiļjevs. Kā jūs sauc? 
Ļoti patīkami! Es esmu Jānis Bērziņš. 
No kurienes jūs esat? 
Es esmu no Latvijas. Un jūs? 
Es esmu no Baltkrievijas. 
 
Strādājiet pārī! Iepazīstieties viens ar otru! 
 
 

 
 
Iepazīstiniet ar saviem grupas biedriem! 
 

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

 
 
 

Iepazīstieties! Viņu sauc 
Ina . Viņas uzvārds ir 
Ļeontjeva. 
Ina ir no Minskas. Viņai ir 
vīrs un meita. Inai ļoti 
patīk suņi. 
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Papildiniet dialogu! 
 1. 
Iepazīsimies! Mani _________ ________________. Kā tevi sauc? 
Ļoti patīkami! Mani ______________ ___________________ . 
 
2. 
Esiet pazīstami, viņu ______________ ___________________. 
 
.... 
 
 
Sakārtojiet dialogu! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdomājiet situācijas un uzrakstiet īsus dialogus, kuros būtu viens no šiem 
teikumiem! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strādājiet pārī! Veidojiet dialogu! 
 
    

Mani sauc Māris. 
 

Prieks iepazīties!  
Ļoti patīkami! 

Mani sauc Anita. 

Kā tevi sauc? 

Prieks iepazīties!  

Es priecājos! 
 

Kā viņu sauc? 

Lūdzu, iepazīstieties! Ļoti patīkami! 

Viņa nav no Gruzijas. 
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Labdien! Lūdzu, 
iepazīstieties! 

No kurienes tu esi? 

Sveika! Mans vārds ir ....... Es esmu ..... 

Kā tevi sauc? No kurienes tu esi? Arlabunakti!  

Mani sauc ........ Ļoti patīkami!  Uz redzēšanos 

Prieks iepazīties! Vai jūs esat no 
Novgorodas? 

Un kāds ir tavs 
vārds? 
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Aplūkojiet attēlu! 
 

                                         
 
 
 
 
  Uzrakstiet, kas notiek attēlā! Rakstītā teksta apjoms 10 – 15 vārdi. 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Draudzenes     Draugi 

      
Sievietes                                                  Vīrieši 

 

 

 

 

Atbildiet uz jautājumiem! 

Kā sauc draudzenes?     

   

No kurienes ir Liene? 

Kā sauc zēnu no Latvijas?  

No kurienes ir Juris? 

Kā sauc Jura draugu? 

 

                

Vīriešu dzimte       Sieviešu dzimte 

     

 

 
 

 
 
 

Lana 

Kristīne 

pils 

Lanas 

Kristīnes 

pilis 

Kristaps 

Jānis 

Mikus 

Kristapi 

Jāņi 

Miki 

meitene 

zēns 

Lūdzu, iepazīstieties. Tas ir 
mans draugs. Viņu sauc Žerārs. 
Viņa uzvārds ir Depardjē. 
Žerārs  ir no Francijas. Viņš ir 
aktieris. 
Mani sauc Juris. Es esmu no 
Latvijas. 

Iepazīstieties! Tās ir divas 
draudzenes. Viņas sauc Liene  
un Viktorija. Viņas ir no 
Latvijas. 
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Kur es esmu? 
 

 
 
Kur ir bērni? Veikalā. Bērni ir veikalā. 
Kur ir veikals? Pilsētā. Veikals ir 

pilsētā. 

 
Kur ir vīrietis? Tirgū. Vīrietis ir tirgū. 
Kur ir cilvēki? Cilvēki ir tirgū. 

 

Jautājiet! Atbildiet! 
 
Kafejnīca    Parks   Kinoteātris  

 
 
Kur ir Jana? Jana ir ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Kur tu esi? Es esmu ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Vai tu esi teātrī? Nē, es neesmu teātrī. Es esmu muzejā. 
Vai viņi __________________________________________________________ 

Vai jūs ___________________________________________________________ 

 
Kas? Kur? 
veikals 
dzīvoklis 
tirgus 
banka 
virtuve  

veikalā 
dzīvoklī 
tirgū 
bankā 
virtuvē 
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pils pilī 
 

Jautājiet! 
Anna ir parkā. Kur ir Anna?  
Es esmu veikalā. ___________________________________________________ 
Vīrietis ir tirgū. ___________________________________________________ 
Sieviete ir teātrī.  ___________________________________________________ 
Mēs esam virtuvē. ___________________________________________________ 
 
Veidojiet jautājumus un atbildes! 

Veikals, tirgus, kinoteātris, klase, dzīvoklis, Rīga, aptieka, pils 
Vai jūs esat veikalā? Nē, mēs neesam veikalā. Mēs esam tirgū. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Spēle 

Kur tu esi? Veikals Kur ir ……. ? Pietura 

Kur tu esi? Tirgus Kur ir ……. ? Cirks 

Kur tu esi? Kase Kur ir ……. ? Stadions 

Kur tu esi? Garāža Kur ir ……. ? Klase 

Kur tu esi? Parks Kur ir ……. ? Birojs 

Kur tu esi? teātris Kur ir ……. ? baseins 
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Kāda ir tava adrese? 

Mana adrese ir Rīga,  Valdemāra iela 15, dzīvoklis  6. 

 

Kāda ir jūsu adrese? 

Mana adrese ir Rīga, Valdemāra iela 15, dzīvoklis 6. 

 

Kāda ir Annas adrese? 

Annas adrese ir ____________________________________________________ . 

 

Lasiet! 
Jelgava, Lapu iela 11, dzīvoklis 8. 

Rīga, Brīvības iela 16, dz. 35. 

Liepāja, Ceriņu iela 19, dz.98. 

Rīga, Miera iela 34, dz. 55. 

Rīga, Tērbatas iela 22, dz.42. 

 

Atbildiet uz jautājumiem! 
Vai tava adrese ir Rīga, Brīvības iela 16, dz. 35? 

Nē, mana adrese ir _____________________________________ . 

Vai __________________________________________________ ? 

Jā, ___________________________________________________ 

Nē, __________________________________________________ 

  

 
Skaitļa vārdi 
 
1 viens 11 vienpadsmit 

2 divi 12 divpadsmit 

3 trīs 13 trīspadsmit 

4 četri 14 četrpadsmit 

5 pieci 15 piecpadsmit 

6 seši 16 sešpadsmit 

7 septiņi 17 septiņpadsmit 

8 astoņi 18 astoņpadsmit 

9 deviņi 19 deviņpadsmit 

10 desmit 20 divi +desmit = divdesmit 

 

30 trīs + desmit = trīsdesmit 

31 trīsdesmit viens 
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Kas tas ir?     Kas tie ir? 

                          
Tas ir parks.                                Tie ir parki. 
 
 
Kas tā ir?      Kas tās ir? 

   
 Tā ir māja.                                           Tās ir mājas. 
 
 
Jautājiet un atbildiet! 
Veikals, kinoteātris, banka, stadions, baseins, stacija, skola, māja, dzīvoklis, klases, teātri, 

restorāni, aptiekas 

Kas tas ir? Tas ir veikals. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Tā ir 
kafejnīca 

klase 

pils 

 

Tās ir 

kafejnīcas 

klases 

pilis 

Tas ir parks 

teātris 

tirgus 

Tie ir parki 

teātri 
tirgi 
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Pastāstiet! 
Kā viņu sauc? Kāda ir viņas adrese? Kur viņa ir? 
Kā viņus sauc? Kāda ir viņu adrese? Kur viņi ir? 
 
Jautājiet un atbildiet! 
 

 
  
 

 
 

Igors. Baseins. 
Rīga, Tērbatas iela 
17, dz. 8. 

Inna. Veikals. 
Jūrmala, Jomas 
iela 83, dz. 11. 

Es esmu Anna. Mana adrese ir 
Rīga, Lapu iela 5, dzīvoklis 75.  
Es esmu fotoateljē. 
 

Mūs sauc Jānis un Māris. Mūsu 
adrese ir Jūrmala, Meža iela 14, 
dz. 34. Mēs esam stadionā. 
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Pastāstiet par sevi! Veidojiet dialogu! 
 

 
Turpiniet! 

Rīga – Rīgā 
Valdemārpils   __________________________________ 
Dobele    __________________________________ 
Limbaži   __________________________________ 
Kandava   __________________________________ 
Jelgava   __________________________________ 
Smiltene   __________________________________ 
Ainaži    __________________________________ 
 
Kur viņi ir? 
Maša ir Rīgā     Maša/Rīga 
__________________________________ Miša/Bauska 
 __________________________________ Inga/ Preiļi 
__________________________________ Juris/Daugavpils 
__________________________________ Aleksandrs/Alūksne 
Kur tu esi?  
__________________________________ 
Kas? Kur? 

Brocēni Brocēnos 
Ludza Ludzā 
Zilupe Zilupē 
Daugavpils Daugavpilī 
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Lasiet! Pastāstiet par sevi! 
Kur tu tagad dzīvo? 

Tagad es dzīvoju Rīgā. 
Kāda ir tava adrese? 

Mana adrese ir Rīga, Valdemāra iela 15, dzīvoklis 6. 

No kurienes tu esi? 

Es esmu no Lietuvas. 
Kur tu esi? 

Es esmu muzejā. 
 

Pajautājiet šos jautājumus citiem jautājumiem! 
 

 
Ievieto vārdu dzīvot piemērotā formā! 
 
Kur Anna dzīvo?Viņa ________________________ Dobelē. Vai Igors un Inga  

________________ Maskavā? Nē, viņi ________________________ Liepājā. Vai 

jūs ________________________ Limbažos? Nē, mēs ________________________ 

Zilupē. 
Kur tu ________________________? Es  ________________________  

_____________ . 

 
Pastāstiet par Annu un Igoru! 
 

 
 
 
 
 
 
 
es dzīvoju 
tu 
viņš 
viņa 

 
dzīvo 

mēs dzīvojam 
jūs dzīvojat 
viņi 
viņas 

dzīvo 

Mani sauc Māra. Manu draugu sauc Dāvids. 
Es esmu no Lietuvas. Dāvids ir no 
Baltkrievijas. Tagad mēs dzīvojam Latvijā. 
Mūsu adrese ir Rīgā, Skolas ielā 3,  dz.76. 
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pa kreisi       Taisni uz priekšu  pa labi   
 
 
Pastāsies! 

Pa labi ir parks. Blakus operai ir ... . 
 
 
Jautājiet un atbildiet! 
 
Kur ir muzejs?    Muzejs ir blakus operai, netālu no Dārzu ielas. 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Kur ir? 
Kur ir opera?    
Opera ir tur. 
Vai te ir muzejs? 
Jā, te ir muzejs. 
Sakiet, lūdzu, kur ir skola?  

Blakus muzejam atrodas opera. 

Netālu  no muzeja ir Rīgas iela. 

tuvu 

Smilšu iela ir pavisam tuvu parkam. 

basei

parks  

skola 

stadions 
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Skola ir Rīgas ielā. 
 

 
 
Lasi dialogu! Atbildi, vai tas ir pareizi vai nepareizi! 
 
Aleksandrs  ir pilsētas centrā. Viņa nezina, kur ir viesnīca „ Rīga”.  
 
A.: Sakiet, lūdzu, kur ir viesnīca „ Rīga”? 

B.: Viesnīca „ Rīga” ir Mārstaļu ielā.  
A.: Kā, lūdzu?  

B.: Viesnīca „ Rīga” ir Mārstaļu ielā.  
A.: Paldies. Vai tas ir tālu? 

B. : Nē, pavisam tuvu. 

 

1. Aleksandrs  ir tirgū.   

Nē, Aleksandrs nav tirgu, viņš ir pilsētas centrā. 
2. Aleksandrs  nezina, kur ir viesnīca. 

______________________________________________________________ 

3. Viesnīca  ir Kalēju  ielā. 

4. Tas ir tālu. 

______________________________________________________________ 

 
Veido līdzīgus dialogus! Tu nezini, kur ir  
 
Pēterbaznīca 

salons „ Tīne” 

centra viesnīca 

Jānis 
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Lasiet dialogu! Veidojiet līdzīgu dialogu! 
 
Labdien! Vai jūs nepateiktu, kur ir viesnīca „ Centrs” ? 

Viesnīca „ Centrs” atrodas Mārstaļu ielā. 

Vai jūs neatkārtotu? Kur ir viesnīca „ Centrs” ? 

Jā, lūdzu! Viesnīca „ Centrs” atrodas Mārstaļu ielā. 

 

Sakārtojiet dialogu pareizā secībā! 
1. Paldies! 

2. Kungu ielā, tas ir netālu Mencendorfa nama. 

3. Vai jūs nepateiktu, kur atrodas Rīgas pilsētas 3.gimnāzija? 

4. Atkārtojiet, lūdzu, netālu no kāda nama? 

5. Nav par ko!   

6. Tā ir Kungu ielā. 

7. Kā, lūdzu! Kādā ielā? 

8. Mencendorfa nama. 

  
3.        

 
 
 
Strādājiet pāri! Pajautājiet viens otram par kādu no objektiem! Izmantojot 
dotās frāzes, pārjautājiet! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kā, lūdzu? 
 

Es nesapratu – vai nevarētu vēlreiz! 
 

Atkārtojiet, lūdzu! Vai jūs neatkārtotu? 
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Kad un cikos?  
Iezīmē pulksteņa rādītājus! 
Cik ir pulkstenis? 
 
 
 
 
 
 
Pulkstenis ir piecpadsmit. 
Pulkstenis ir divpadsmit. 
Pulkstenis ir divi. 
Pulkstenis ir astoņpadsmit. 
 
 
Atzīmējiet pareizo! 

 
Cik ir pulkstenis? 
Pulkstenis ir četri.   Pulkstenis ir seši.  Pulkstenis ir četrpadsmit. 
 
 
 
Uzrakstiet, cik ir pulkstenis? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Tabula 

1 VIENS 13 TRĪSPADSMIT 
2 DIVI 14 ČETRPADSMIT 
3 TRĪS 15 PIECPADSMIT 
4 ČETRI 16 SEŠPADSMIT 
5 PIECI 17 SEPTIŅPADSMIT 
6 SEŠI 18 ASTOŅPADSMIT 
7 SEPTIŅI 19 DEVIŅPADSMIT 
8 ASTOŅI 20 DIVDESMIT 
9 DEVIŅI 21 DIVDESMIT VIENS 
10 DESMIT 22 DIVDESMIT DIVI 
11 VIENPADSMIT 23 DIVDESMIT TRĪS 
12 DIVPADSMIT 24 DIVDESMIT ČETRI 

11.00 15.00 20.00 16.00 
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Cikos? 
Cikos Anna ir 
darbā? 

8.00    Darbā Anna ir astoņos. 
 
kafejnīcā? 
 
__________________________________________________________________ 

aptiekā? 
 

___________________________________________________________________ 

veikalā? 
 
_____________________________________________________________________ 

mājās? 
 
_____________________________________________________________________ 
vannā? 
 

_____________________________________________________________________ 

gultā? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Turpiniet! 
Cik? Cikos? Cik? Cikos? 

viens vienos četrpadsmit  

divi divos piecpadsmit  

trīs trijos sešpadsmit  

četri četros septiņpadsmit  

pieci  astoņpadsmit  

seši  deviņpadsmit  

septiņi  divdesmit  

astoņi  divdesmit viens divdesmit vienos 

deviņi  divdesmit divi  

desmit  divdesmit trīs  

vienpadsmit vienpadsmitos divdesmit četri  

divpadsmit    

trīspadsmit    

12.0

16.0

17.0

22.0

23.0

24.0
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Veikals ir slēgts no divpadsmitiem līdz trīspadsmitiem. 
Veikals ir slēgts no divpadsmitiem līdz vieniem 
 
Uzrakstiet! 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Turpiniet! 
Cik? No cikiem? Līdz cikiem? Cik? No cikiem? Līdz cikiem? 

viens vieniem četrpadsmit  

divi diviem piecpadsmit  

trīs trijiem sešpadsmit  

četri četriem septiņpadsmit  

pieci  astoņpadsmit  

seši  deviņpadsmit  

septiņi  divdesmit  

astoņi  divdesmit viens divdesmit vieniem 

deviņi  divdesmit divi  

desmit  divdesmit trīs  

vienpadsmit vienpadsmitiem divdesmit četri  

divpadsmit    

trīspadsmit    

 

Veikals būs slēgts  
13.00 – 14.00 

Veikals ir slēgts  
11.00 – 18.00 

Baseins ir slēgts  
17.00 – 20.00 

Kafejnīca ir slēgta  
21.00 – 22.00 
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Kad un cikos? 
Lasiet jautājumus un atbildes!  
 
 
Cikos sākas darbs? 
Darbs sākas pulksten septiņos. 
Cikos beidzas darbs? 
Darbs beidzas pulksten trijos (piecpadsmitos). 
No cikiem līdz cikiem tu esi darbā? 
Es esmu darbā no pulksten septiņiem līdz trijiem.  
 
 
Veidojiet savus jautājumus un atbildes! 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Strādājiet pārī! Veidojiet līdzīgus jautājumus un atbildes! 
 
 Lasiet skaļi! 
 
Veikals strādā no pulksten 8.00 līdz 19.00. 

Irīna ir darbā no pulksten 10.00 līdz 18.00. 

Es esmu darbā no pulksten 6.00 līdz 15.00. 

Andrim pusdienu pārtraukums ir no 15.00 līdz 16.00. 

Man jābūt darbā pulksten 9.00. 

7.00 – 16.00 

8.00 – 17.00 12.00 – 21.00 7.00 – 14.00 7.00 – 18.00 

Iegaumē! 
plkst. 9.00 = pulksten deviņos 
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Lidai jābūt darbā 7.00. 

 

 

 

 
 
Uzrakstiet, cik ir pulkstenis! 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Jautājiet un atbildiet! 

Paraugs. 

Cik ir pulkstenis? 

Pulkstenis ir pusseši! 

No cikiem līdz cikiem veikals ir slēgts? 

Veikals ir slēgts no pussešiem līdz pusseptiņiem. 

Veikals ir slēgts no septiņpadsmitiem trīsdesmit līdz astoņpadsmitiem trīsdesmit. 

 
 
 
 
 
Turpiniet! 
 

Cik? Cik? Cikos? No cikiem? Līdz cikiem? 

pusseptiņi seši trīsdesmit sešos trīsdesmit sešiem trīsdesmit 

pusastoņi septiņi trīsdesmit   

pusdeviņi divdesmit trīsdesmit   

pusdesmit divdesmit viens trīsdesmit   

pusdivpadsmit    

pusdivi    

Pulkstenis ir pusseši. 
Pulkstenis ir seši un trīsdesmit 
minūtes. 
Pulkstenis  ir septiņpadsmit un 
trīsdesmit minūtes.  
 

11.30 

20.30 

21.30 

10.30 – 12.30 17.30 – 18.30 09.30 – 11.30 
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Kad un cikos?  
Lasiet! 

 

 
 
Pastāstiet, cikos sākas jūsu nodarbības? Cikos beidzas? Cik tagad ir pulkstenis? 
Aplūkojiet Annas piezīmju grāmatiņu un pastāstiet,  kur un cikos viņa būs!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ Anna būs frizētavā. 
Uzraksties, kur un cikos būsiet jūs! 
Pulksten sešos es būšu mājās. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Pajautājiet viens otram! 
Kur tu būsi pulksten septiņos un divdesmit minūtēs? 
 
 
 

Cik? 
Pulkstenis ir desmit un divpadsmit 
minūtes. 
Cikos? 
Pulksten desmitos un divdesmit 
minūtēs 
 

Cik? 
Pulkstenis ir viens un piecdesmit 
minūtes 
Cikos? 
Pulksten vienos un piecdesmit 
minūtēs. 

9.15  Frizētava 
10.30 – 11.30 poliklīnika 
14.00 Veikals 
16.30 – 17.25 kafejnīca 
 17.50 tikšanā ar draudzeni 
20.15 mājās 
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Aplūkojiet attēlus! 

  
 
Nakts      vakars 
Divos naktī     Deviņos vakarā 
  

 
 
Rīts      Diena 
Sešos no rīta.      Divpadsmitos dienā 
 

Uzrakstiet, cik ir pulkstenis! Cikos?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Strādājiet pārī! Formulējiet jautājumu, lai noskaidrotu pareizu laiku! 

 

 

13.00 

02.00 

6.00 

21.00 
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Papildiniet! 

Pulkstenis ir četri no rīta.  

Pulkstenis ir sešpadsmit. Pulkstenis ir četri pēcpusdienā. 

Pulkstenis ir seši un trīsdesmit minūtes. Pulkstenis ir pusseptiņi no rīta.  

 

Pulkstenis ir astoņpadsmit trīsdesmit minūtes. Pulkstenis ir pusseptiņi vakarā. 

Pulkstenis ir deviņi un trīsdesmit minūtes. Pulkstenis ir pusdesmit _____________.  

Pulkstenis ir divdesmit viens un trīsdesmit minūtes. Pulkstenis ir pusdesmit ____________.  

 

Pulkstenis ir divpadsmit ________________.  

Pulkstenis ir divdesmit četri. Pulkstenis ir divpadsmit ________________. 

Jautājiet un atbildiet! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cikos tu būsi _______________________________________ ? 
No cikiem līdz cikiem tu būsi _____________________________________ ? 

 
Papildiniet! 
 

Cik? Cik ir pulkstenis? Cikos? Kad? No cikiem? Līdz cikiem? 
   no, līdz 

1.00 viens vienos vieniem 
5.00    
13.00    
15.30    
16.15 sešpadsmit un piecpadsmit 

minūtes 
 

sešpadsmitos un 
piecpadsmit minūtēs 
 

sešpadsmitiem un 
piecpadsmit minūtēm 

17.25    
18.52 astoņpadsmit un piecdesmit 

divas minūtes 
astoņpadsmitos un 
piecdesmit divās minūtēs 

astoņpadsmitiem un 
piecdesmit divām 
minūtēm 

19.45    
19.57    

 

9.15  Frizētava 
10.25 – 11.10 poliklīnika 
14.35  veikals 
16.25 – 17.25 kafejnīca 
 17.55 tikšanā ar draudzeni 
20.48 mājās 
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Strādājiet pārī! Veidojiet dialogu! 

Izmantojiet! 
Cikos būs pārraide „ Eirobusiņš”? 
No cikiem līdz cikiem būs pārraide „ Vilcene”? 
Cikos sākas ...?  Cikos beidzas ... ? 
 

 
TV Programma 

LTV1 programma 

17:05 Dakteris Kleists 

18:00 Šodien Latvijā un 

pasaulē (ar surdotulkojumu) 

18:25 iESpēja 

18:30 Laiks vīriem 

19:00 Eirobusiņš 
19:30 100 g kultūras 

Nacionālie dārgumi  

20:30 Panorāma 

20:59 Sporta ziņas 

21:07 Laika ziņas 

21:13 iESpēja ES fondu 

izmantošana Latvijā 
21:15 100. panta preses 

klubs 

22:10 Filma”Vera” 

23:55 Nakts ziņas 

00:10 Grejas anatomija 5 

07:15 Otrā iespēja  

 

 

 

Mf – mākslas filma 

LTV7 programma 

17:25 OK ! 

18:10 Mangusts 

19:00 Šodien 

19:30 LIVE LBL pusfināla 

spēle  

21:30 Motociklisti 

22:00 Šodien 

22:10 SOKO Vismāra 

23:00 Zveja 

23:30 Detektīvaģentūra 

Ivans un Marja 

01:05 OK ! 

LNT programma 

17:00 Vilcene 

18:00 Jaunākais Sešos 

18:10 Vilcene 

19:15 Tautas balss  

20:00 LNT ziņas 

20:25 Sporta un laika ziņas. 

20:35 Degpunktā 
21:05 Karaliskais anekdošu 

turnīrs 

22:00 Mf: Divi par daudz 

00:15 Mf: Patiess draugs 

(The Chumscrubber, USA, 

2005) 

02:05 Likuma sargs 3 

02:55 Gluharevs 

03:50 Smieklīgākie 

dzīvnieki pasaulē 
04:05 Benija Hila šovs 

04:35 Vilcene 

06:00 Ekstrēms tuvplānā 
06:50 Ugunsdzēsēju stāstiņi 
07:10 Supersuns Kripto 

07:30 Eiropas prāta banka 

TV3 programma 

17:00 Mīlestības uzvara 

18:05 Laimīgi kopā 4 

18:40 Laimīgi kopā 4 

19:15 Bez Tabu  

19:50 TV3 Ziņas 

20:20 UgunsGrēks 5 

21:00 Mf: Stārskijs un Hačs 

(Starsky & Hutch, USA, 

1975) 

23:00 Greizais spogulis 

01:15 Mf: Briesmu lietas: 

Neslīpētie dimanti (Wild 

Things: Diamonds in the R 

02:55 Kobra 9 

03:45 Ņujorkas ielās 4 

04:30 Jā, dārgā 
04:50 Nakts joki 

05:00 Ņujorkas ielās 4 

05:45 Prokurors Šarks 2 

06:30 Karstās ziņas 

06:55 Hanna Montana. 

Dubultā dzīve 2 

07:20 Pērtiķu karalis 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Aplūkojiet autobusu sarakstu! 

# Reisa nosaukums Saraksts Atiet Pienāk Laiks Platf. 
Nr. 

1 Rīga-Vitebska No 30.01.09 01:30 05:15 03:45 1 
4 Rīga-Baranoviči No 30.08.10 08:10 11:50 03:40 1 
10 Rīga-Gomeļa No 06.05.11 13:30 17:00 03:30 1 
15 Rīga-Dņepropetrovska No 07.05.11 16:00 19:25 03:25 2 
16 Rīga-Kijeva-Doņecka No 14.05.11 16:00 19:25 03:25 2 
17 Rīga-Kijeva No 27.04.11 16:00 19:25 03:25 1 
18 Rīga-Odesa No 30.04.11 16:00 19:25 03:25 2 
19 Rīga-Gomeļa No 11.09.10 17:15 20:45 03:30 1 
23 Rīga-Minska No 16.01.09 21:20 00:50 03:30 1 

 
 
 

 
Atbildiet uz jautājumiem! 

Cikos atiet autobuss Rīga – Kijeva? 

__________________________________________________________________ 

Cikos pienāk autobuss Rīga - Minska? 

__________________________________________________________________ 

 

Pajautājiet viens otram! 
 
Iedomājieties, ka jūs zvanāt uz autoostu, lai uzzinātu par to, cikos atiet vai 
pienāk autobuss! Veidojiet dialogu! 
 
Lasiet dialogu! 
Sveiks? Rīt no rīta es staigāšu ar suni. 

Cikos? 

Sešos 

Ko Tu darīsi  divpadsmitos? 

Divpadsmitos es iešu uz kafejnīcu.

Līdz cikiem tu tur būsi?

Līdz diviem. 

Ko Tu darīsi pēcpusdienā? Varbūt atbrauksi četros pie manis ciemos? 

Nē, es varu atbraukt tikai septiņos vakarā.
 
Veidojiet līdzīgu dialogu! 
 
 
 
 
 

1 Rīga-Maskava No 01.01.10 19:15 10:40 15:25 2 
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Ikdiena 
 
Lasi! Ievieto atbilstošos vārdus! 

Pulkstenis ir septiņi. Septiņos es ceļos. 

Pulkstenis ir pusastoņi. Pusastoņos es ēdu brokastis. 

Pulkstenis ir astoņi. Astoņos es eju uz darbu. 

Pulkstenis ir divpadsmit. _____________________ es ēdu pusdienas. 

Pulkstenis ir puspieci. ______________________ es eju mājās. 

Pulkstenis ir seši. ______________________ es gatavoju vakariņas. 

Pulkstenis ir septiņi. ______________________ es ēdu vakariņas. 

Pulkstenis ir astoņi. _______________________ es skatos filmu. 

Pulkstenis ir vienpadsmit. _____________________ es eju gulēt. 

Izlasi Anitas dienas režīmu! Pastāsti, ko un cikos viņa dara! 
 

 
 
Kas? Ko darīt? Ko es daru? Ko viņš/viņa dara? 
brokastis brokastot = ēst 

brokastis 
es brokastoju= es ēdu 
brokastis 

brokasto = ēd brokastis 

pusdienas pusdienot= ēst 
pusdienas 

es pusdienoju= es ēdu 
pusdienas 

pusdieno = ēd 
pusdienas 

vakariņas vakariņot= ēst 
vakariņas 

es  vakariņoju= es ēdu 
vakariņas 

vakariņo = ēd vakariņas 
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Jautājiet un atbildiet! 
Cikos Marina brokasto? 

Marina brokasto pulksten                     astoņos.  

_____________ Inna pusdieno? 

_______________________                       _______________________ . 

______________________ Miša ēd vakariņas? 

___________________________________________       ______________________ 

. 

Uzraksti, ko tu dari no rīta, pusdienlaikā, vakarā! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Pāros izjautājiet viens otru, ko jūs darāt no rīta, pusdienlaikā, vakarā! 

Lasiet teikumus un ierakstiet iekavās laiku ar vārdiem! 

 

Uzrakstiet atbilstošos jautājumus (Cikos? No cikiem? Līdz cikiem?) 

 Es parasti ceļos pulksten 7.oo (__________________________________________ ). 

____________________________________________________________________? 

Mans vīrs iet uz darbu 7.30 

(_______________________________________________). 

____________________________________________________________________? 

Es ēdu pusdienas no 12.00 (___________________________________) līdz  13.00 

(______________________________________). 

____________________________________________________________________? 

No 14.00 (_________________________________) līdz vakaram es strādāju. 

_____________________________________________________________________ 

Mans vīrs atgriežas ap 21.00 (________________________________________). 

____________________________________________________________________? 

Viņš ēd vakariņas 21.30 

(________________________________________________). 

_____________________________________________________________________ 

Pāros izdomājiet, kādus vēl jautājumus par šīs ģimenes dienas režīmu jūs varētu 

uzdot! 

 

8.00 

12.30 

20.00 
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Uzrakstiet vārdu tulkojums! 
 
tēja ______________________, kafija______________________, 
sula______________________,  baltmaize______________________, 
rupjmaize______________________, sviests______________________, 
siers______________________, piens______________________, 
krējums______________________, biezpiens______________________, 
kefīrs______________________, zivs______________________, 
desa______________________, gaļa______________________, 
pankūkas______________________, cepumi______________________, 
ola______________________, sāls ______________________, cukurs 
______________________ 
 
Aplūkojiet attēlus un savienojiet vārdus ar attēliem! 
Augļi  

  
Dārzeņi 

 
  
Uzrakstiet, kas jums garšo, kas negaršo! 
Paraugs. 
Man garšo āboli. Man negaršo bumbieri. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

banāni, apelsīni, āboli, 
bumbieri, kivi, citroni  

Gurķi, kāposti, tomāti, 
burkāni, kartupeļi, salāti, 
ķiploki, sīpoli, ķirbji 
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Uzrakstiet, kas un ar ko jums garšo/negaršo? Pajautājiet viens otram! 

Paraugs. 

Man garšo tēja ar citronu. Man negaršo tēja bez cukura. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Pastāstiet, ko jūs ēdat un dzerat brokastīs, pusdienās un vakariņās? 
Brokastīs es ēdu … 
Kur jūs ēdat brokastis, pusdienas, vakariņas? (mājās, kafejnīcā, darbā) 
… 
Pajautājiet viens otram! 
 
Papildiniet dialogus! 
 
 - Lūdzu, kafiju! 
 - Vai jūs vēlaties kafiju ar cukuru? 
- Nē, man, _____________________________________ . 
- Lūdzu! 
- Vai jums ir gaļa ar kartupeļiem? 
- Nē, ir gaļa ________________________________________ . 
 
-Ko jūs vēlaties? 
- Man, 
lūdzu,_____________________________________________________________ 
- Ko vēl? 
Vai Jums 
ir______________________________________________________________ 
 
Pastāstiet, ko ēd un dzer Marija! 
Salāti ar krējumu, zupa, maltā gaļa ar makaroniem, kafija ar balzāmu. 
 
Pajautājiet viens otram, ko jūs gatavosiet šodien vakariņās, pusdienās? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es ēdu 
tu ēd 
viņš/viņa ēd 
mēs ēdam 
jūs ēdat 
viņi/viņas ēd 
 

es dzeru 
tu dzer 
viņš/viņa dzer 
mēs dzeram 
jūs dzerat 
viņi/viņas dzer 
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Aplūkojiet ēdienkarti! 
 

Sendviči un burgeri 
Visi burgeri un sendviči tiek pasniegti ar kartupeļiem fri un pašmāju kečupu 

  
Šķiņķa, Čedaras siera un tomātu sendvičs   3,95 Ls 

Tunzivs, kaperu un gurķu sendvičs ar pašmāju majonēzi   3,95 Ls 

Rančo burgers ar pašceptu maizi un asajām sinepēm   4,85 Ls 

Grilēta cāļa burgers ar melno olīvu tapenādi un tomātiem   4,85 Ls 

Salāti 
Pašmāju kūpināta laša un grilētu kartupeļu salāti ar pikantu mārrutku 

mērci 
  4,75 Ls 

Bites blūza kluba Cēzara salāti ar anšoviem un pašmāju mērci   4,95 Ls 

   - ar grilētu cāli   5,45 Ls 

   - ar tīģergarnelēm   6,85 Ls 

Avokado-garneļu salāti uz pikantiem kukurūzas čipsiem   4,70 Ls 

Uzkodas 
Ķiploku grauzdiņi ar pašmāju mērci   2,10 Ls 

Tempuras mīklā cepti sīpolu gredzeni   2,10 Ls 

Mazsālīts lasis uz kraukšķīgām kartupeļu-siera pankūkām   4,15 Ls 

Cepti pīles gaļas pavasara rullīši ar sinepju-medus mērci   4,45 Ls 

Kalmāru gredzenu tempura ar cepto piparu mērci   4,80 Ls 

12 grilēti vistas spārniņi ar zilā siera mērci   5,95 Ls 

Kajennas garneļu (vai vistas gaļas) kesadiljas   5,85 Ls 

Pikants jaunlopa filejas tartars vesterna stilā ar grauzdētu maizi un erukas 
salātiem 

  6,55 Ls 

Grauzdētas brusketas ar tomātu sofrito vai vītinātu jaunlopa fileju   3,95 Ls 

Uzkodu plate   9,65 Ls 

Zupas 
Pikantā gulaša zupa   2,95 Ls 

Jūras velšu bujabesa   3,65 Ls 

Cāļa gaļas Von Ton pelmenīšu zupa   3,45 Ls 

Pastas 
Pasta ar kazas sieru, pašmāju tomātu mērci un bazilika pesto   4,65 Ls 

Rīsu nūdeles ar kūpinātu cāļa gaļu un sēnēm   4,95 Ls 

Taljatelle ar lasi un kraukšķīgiem kaperiem   5,45 Ls 

Grilēti gaļas ēdieni 
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Kovboja melno piparu steiks   9,95 Ls 

Jaunlopa filejas steiks ar šitake sēņu mērci (dāmu steiks)   8,85 Ls 

Teksasas steiks ar zaļo pipargraudu sarkanvīna mērci   12,60 Ls 

Jaunlopa filēminjons ar cāļa aknu pastēti, šitake sēnēm un ķiploku 
grauzdiņu 

  14,95 Ls 

Jēra ribiņas garšaugu kažokā ar piparmētru mērci   16,85 Ls 

Burbona cūkgaļas karbonāde ar kauliņu, pasniegta ar ceptiem ķiplokiem   8,25 Ls 

Grilētas cūkgaļas ribiņas sojas-ķiploku marinādē   7,45 Ls 

Cūkgaļas medaljoni ruma marinādē ar kraukšķīgu bekonu   8,50 Ls 

Cepta cāļa krūtiņa, tīta kraukšķīgā bekonā, pildīta ar brī sieru   6,95 Ls 

Čurkstošās fahitas (ar cūkgaļu, vistas vai jaunlopu gaļu, vai garnelēm) 
divām personām 

  9,85 Ls 

Zivju ēdieni 
Grilēts laša steiks uz kokospiena čili rīsiem   7,90 Ls 

Cepta asara fileja ar mērci kreoliešu gaumē   6,85 Ls 

Grilēta forele ar žāvēto tomātu mērci un ceptiem spinātiem   6,95 Ls 

Fish & Chips   4,90 Ls 

Piedevas 
Rīsi   1,00 Ls 

Sviestā cepti kartupeļi ar mizu   1,30 Ls 

Kartupeļi fri   1,60 Ls 

Grilēti dārzeņi   1,90 Ls 

Svaigi dārzeņi   1,60 Ls 

Deserts 
Silts šokolādes pudiņš ar vaniļas saldējumu   3,50 Ls 

Cepts banāns ar viskija karameles mērci   2,75 Ls 

Ņujorkas siera kūka   3,85 Ls 

Bites blūza kluba ābolkūka ar pašmāju vaniļas mērci   3,45 Ls 

Saldējumu izlase   2,65 Ls 

Franču siera plate   8,95 Ls 

 

Pāros izjautājiet viens otru par jūsu mīļākajiem ēdieniem! 

Iedomājieties, ka viens no jums ir oficiants, otrs – apmeklētājs! Veidojiet 

dialogu! 

Uzrakstiet ēdienkarti viesībām! 

 

Uzrakstiet, kas vajadzīgs, lai pagatavotu zupu, otro ēdienu, saldo! 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
Lasiet, kā pagatavot omleti ar sieru, tomātiem un sēņu mērci! 

1.solis Vispirms iesit olas bļodā un uz katru olu pievieno vienu ēdamkaroti piena.  

  
 

2. solis. Tad sasmalcina sēnes, sīpolu, tomātu un sarīvē nedaudz siera. 

 
 

3. solis. Pēc tam nelielā katliņā un divās pannās liek sviesta piciņas. Visu sāk karsēt. 

 
 

 

 

 

Sastāvdaļas 
3 vai 4 olas 
¾ tases piena 
1 ēdamkarote miltu 
1 ēdamkarote sviesta 
1 tomāts 
½ sīpola 
Sauja sēņu 
Siers 
Sāls un pipari 
Eļļa cepšanai vai sviests 
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4. solis. Mazajā panniņā liek cepties sēnes un sīpolus. Katliņā ielej ½ tasi piena un 

pievieno 1 ēdamkaroti miltu. Miltus kārtīgi izmaisa, lai mērcē nebūtu kunkuļu. Tad 

pievieno nedaudz sāls un piparu.  

 

 

 

5. solis. Sakuļ olu ar pienu, uzlej uz lielās cepamās pannas un uzliek vāku. 

 

6. solis. Tad turpina maisīt sēnes un piena mērci. Mērce pa šo laiku jau būs 

sabiezējusi. 

 

7. solis. Kad sēnes un sīpoli apcepušies, tos pievieno mērcei. 
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8. solis. Pēc tam, kad omlete izcepusies, tai uz vienas puses liek tomātus un rīvēto 

sieru. Pārloka omleti uz pusēm, lai siers sakūst. 

 
9. solis. Kad siers izkusis, omleti liek uz šķīvja. 

 
10. solis. Pārlej omleti ar sēņu mērci. 

 
11. solis. Kad viss ir izdarīts, omleti pārloka, blakus uz šķīvja liek kādus vienkāršus 

salātiņus un pasniedz. 

 
 

Pastāstu, kā tu gatavo ……! Kādi produkti tev ir nepieciešami! 

Vispirms es … 
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Ikdiena  
 
 
Aplūkojiet Annas kalendāru un uzrakstiet, ko Anna darīs! 

Izmantojiet vārdus iet, apmeklēt ! 

Pirmdien pulksten desmitos Anna ies uz ___________________ 

______________________________________ . 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ko katru nedēļas dienu darāt jūs? Cikos? No cikiem līdz cikiem? Pastāstiet, ko 

jūs darīsiet nākamnedēļ? 

Veidojiet dialogu! 

 

Pastāstiet, ko darīs jūsu grupas biedrs? Cikos? No cikiem līdz cikiem? 

 

Sakārtojiet dialogus! 

- Vai svētdien tu varēsi? 

- Šodien ir tikai piektdiena, es laikam nevarēšu. 

- Jā, svētdien ir brīvdiena. 

- Klau! Es tevi gaidīšu pirmdien! 

- Gaidīšu. 

- Ko tu darīsi sestdien no rīta? 

- Tiešām! Tagad taču nav vasara! 

- Sestdien no rīta es braukšu uz Jūrmalu. 

 

 

Kas? Ko dara? Ko darīs? 

es eju iešu 

tu ej iesi 

es apmeklēju apmeklēšu 

tu apmeklē apmeklēsi 

es gaidu gaidīšu 

tu gaidi gaidīsi 

Pirmdien 
Plkst. 10.oo latviešu valodas kursi. 
Otrdien 
Plkst.20.00 teātris 
Trešdien 
Plkst. 12.00 pie draudzenes 
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Veidojiet īsus dialogus! Izmantojiet izteicienus! 
 
 Nē taču             Tas ir jauki!   Tiešām!      Ļoti labi!           Nezinu 
 
Cik garšīgi!     Cik skaisti!       
 
 
Es rīt neiešu uz darbu! 
____________________________________________ 
 
Aicinu tevi uz jauno teātri! 
___________________________________________________ 
 
Vai tu zini, ka Imantā ir jauns lielveikals? 
___________________________________________________ 
 
Mani šodien apsveica!  
__________________________________________________ 
 
Man nozaga maku! 
___________________________________________________ 
 
Pagaršo manus pīrādziņus. 
___________________________________________________ 
  
Vai tu iesi uz sportu? 
 ___________________________________________________ 
 
Es vinnēju piecsimts latu! 
___________________________________________________ 
 
 
Strādājiet pārī! Veidojiet dialogus! 

Pastāstiet, ko jūs rīt darīsiet! Izsakiet savu attieksmi! 
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Aplūkojiet attēlus! 
Uzrakstiet, ko jūs sakāt, kad esat …. 
Paraugs. Kad es esmu priecīga, es saku: „ Cik jauki!” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzraksti, kāds/ kāda esi tu! 

Uzrakstiet, kādi šodien ir jūsu grupas biedri! 
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Virtuvē 

Turpiniet! 

šķīvis- šķīvji 

nazis – naži 
dakšiņa-dakšiņas 

panna- 

katliņš- 
cepeškrāsns – cepeškrāsnis 

kafijas kanna –  

karote – 

tējkanna –  

rīve –  

mikseris –  

Pāros izjautājiet viens otru par jūsu mīļākajiem ēdieniem un to gatavošanu! 

Pastāstiet, kādi virtuves piederumi jums ir nepieciešami! 

Iepazīstiniet pārējos ar iegūto informāciju par izjautātā grupas biedra 

mīļākajiem ēdieniem un to gatavošanu! 

Pārrunājiet pāros, kāda veida jautājumi visbiežāk tika uzdoti, kopīgi uzrakstiet 

4 – 5 tipiskākos jautājumus par ēdienu gatavošanu! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Pastāstiet, ko un kā jūs gatavojat brokastīs! 

Kādus traukus liekat galdā? 

 

Pajautājiet viens otram! 

Anna, lūdzu, padod man cukurtrauku! 

Vai jūs nevarētu padot ____________________? 

Tatjana, lūdzu, padodiet man _________________________________. 

 

 

Cukurs+ trauks = cukurtrauks 
Tēja + karote = tējkarote 
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Pelēkie zirņi ar speķi 

Izvēlieties vienu no piedāvātajām receptēm un pastāstiet pārējiem, kā gatavot 

zirņus! Izmantojiet vārdus vispirms, pēc tam, tad, kad … 

 
1. Zirņi ar speķi 

Zirņi: 120g (grami) 
Žāvēts speķis: 25g 
Sīpoli vai puravi: 15g 
Sāls  

Zirņus izmērcē un vāra, līdz tie ir mīksti. Speķi sagriež mazos gabaliņos, liek uz 

pannas un kopā ar sasmalcinātiem sīpoliem vai puraviem apcep gaiši brūnu. Vārītus 

zirņus ber dziļākā traukā un pasniedz ar sagatavoto speķi. Klāt dzer paniņas, 

rūgušpienu vai kefīru. 

2. Zirņi ar speķa mērci 
Zirņi: 120g 
Mērcei: 
Žāvēts speķis: 20g 
Sīpoli: 15g 
Kviešu milti: 1 tējkarote 
Ūdens vai buljons: 100g 
Skābs krējums: 15g 
Sāls 

Zirņus izmērcē un vāra, līdz tie ir mīksti. Mazos gabaliņos sagrieztu speķi kopā ar 

sasmalcinātiem sīpoliem vai puraviem apcep, pievieno kviešu miltus un sabrūnina, 

Pielej ūdeni vai buljonu un vāra 10min. Tad pieliek skābu krējumu un sāli. Vārītus 

zirņus ber dziļākā traukā un pasniedz ar speķa mērci. Tāpat gatavo arī pupiņas ar 

speķa mērci. 

10 desmit  125 = simts divdesmit 
pieci 
 
78 = septiņdesmit astoņi 

20 divdesmit 
30 trīsdesmit 
40 četrdesmit 
50 piecdesmit 
60 sešdesmit 
70 septiņdesmit 
80 astoņdesmit 
90 deviņdesmit 
100 simts 
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Svinēsim svētkus 1 
 
Aplūko attēlus! Izlasiet informāciju! 
Lieldienas  

 
 
Ziemassvētki, Jaunais gads 

 
Jāņi,     Līgo 

 
 
 
 
 
 
Svētku dienas Latvijā ir arī 1.maijs – Darba svētki, 4.maijs – Latvija Republikas 

neatkarības atjaunošana,  maija otrā svētdiena – Mātes diena un 18,novembris – 

lielākie  valsts svētki, Latvijas Republikas proklamēšanas diena. 

 
 

 
 

 

Lieldienas katru gadu ir cita datumā. Valsts 
noteiktās brīvdienas ir Lielā piektdiena pirms 
Lieldienām, kā arī Pirmās un Otrās 
Lieldienas. 
Vēlējumi 
Priecīgas Lieldienas! Lai jauka un saulaina šī 
diena! 
Ticējumi 
Lieldienu rasā jāvārtās, lai veselība būtu visu 
gadu. 
 

Ziemsvētki, ir ikgadēji svētki, kuros tiek atzīmēti 
ziemas saulgrieži un Jēzus Kristus dzimšana. Valsts 
noteiktās svētku dienas ir 25. Un 26.decembris. 
Vēlējumi 
Priecīgas Ziemassvētkus! Gaišus Ziemassvētkus! 
Ticējumi 
Ziemassvētku sestdienas vakarā ātri jābeidz darbi, 
tad darbi veiksies visā vasarā. 
Jaunais gads 
Brīvdienas ir 31.decembrī – Vecgada diena – un 
1.janvaris – Jaungada diena. 
Vēlējumi 
Laimīgu Jauno gadu! 

Jāņi ir populāri svētki, tos svin  23.jūnijā, 
kad ir Līgo vakars, un 24.jūnijā, kad ir Jānu 
diena. Tie ir valsts noteikti svētki un 
brīvdienas. 
Vēlējumi 
Priecīgus Jāņus! 
Priecīgu līgošanu! 
Ticējumi 
Kas Jāņu naktī atradīs papardes ziedu, tas 
visu zinās un redzēs 
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Atbildiet uz jautājumiem! 

Kādus svētkus svin pavasarī? 

_____________________________________________________________________ 

Kad svin Ziemassvētkus? 

_____________________________________________________________________ 

Kurā mēnesī Latvijā svin Mātes dienu? 

_____________________________________________________________________ 

Kuros svētkos novēl laimīgu nākamo gadu? 

_____________________________________________________________________ 

Nosauciet Latvijas valsts noteiktās svētku dienas! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Turpiniet! 

Svētki – jautri, līksm_, priecīg_, gaiš_, skaist _. 

Jautrus, līksm__, priecīg__, gaiš__, skaist __. 

Lieldienas – jautras, līksm__, priecīg__, gaiš__, skaist __. 

Apsveicu (apsveicam) svētkos, Lieldienās, Jaunajā gadā. 

Novēlu (novēlam) laim_, veselīb_, bagātīb_, veiksm_ . 

Pastāstiet, kad jūs svinat savu dzimšanas dienu! Kad svin dzimšanas dienas jūsu 

ģimenes locekļi! 
Nosauciet gadījumus, kad mēs kādu apsveicam! 

Uzrunājiet katru no saviem grupas biedriem un noveliet viņam kaut ko labu! 

Pārrunājiet, , ko var novēlēt cilvēkiem šādās situācijās: 

cilvēkam, kurš svin jubileju; 

pārim, kas pirmo reizi svin kopā  Jauno gadu; 

Līgai Līgo dienā. 

Ko dara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas? svinēt priecāties 

es svinu priecājos 
tu svini priecājies 
viņš 
viņa 

svin priecājas 

mēs svinam priecājamies 
jūs svinat priecājaties 
viņi 
viņas 

svin priecājas 
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Aplūkojiet 2012.gada kalendāru! Apvelciet svētku dienas! Pastāstiet, kādus 

svētkus un kad svinēs Latvijā! 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

 1 
Ziedonis  

2 
Sigmunds 
Zigismunds 
Zigmunds  

3 
Gints 
Uvis  

4 
Vijolīte 
Viola 
Vizbulīte  

5 
Ģederts 
Ģirts  

6 
Didzis 
Gaidis  

7 
Henriete 
Henrijs 
Jete  

8 
Staņislava 
Staņislavs 
Stefānija  

9 
Einārs 
Ervīns 
Klāvs  

10 
Maija 
Paija  

11 
Karmena 
Manfreds 
Milda  

12 
Ina 
Ināra 
Inārs 
Valija  

13 
Ira 
Iraīda 
Irēna 
Irina  

14 
Aivita 
Elfa 
Elvita 
Krišjānis  

15 
Airita 
Arita 
Sofija 
Taiga  

16 
Edijs 
Edvīns  

17 
Dailis 
Deila 
Herberts 
Umberts  

18 
 
Ēriks 
Inese 
Inesis  

19 
Lita 
Sibilla 
Teika  

20 
Salvis 
Selva 
Venta  

21 
Akvelīna 
Ernestīne 
Ingmārs  

22 
Emīlija  

23 
Leokādija 
Leontīne 
Ligija 
Lonija  

24 
Ilvija 
Marlēna 
Ziedone  

25 
Anšlavs 
Junora  

26 
Eduards 
Edvards 
Varis  

27 
Dzidra 
Dzidris 
Gunita 
Loreta  

28 
Vilhelms 
Vilis  

29 
Maksis 
Raivis 
Raivo  

30 
Lolita 
Vitolds  

31 
Alīda 
Jūsma  

   

 
Vai latviešu kalendārā ir jūsu vārda diena? 

Pastāstiet, kad jūs svinēsit savu dzimšanas dienu, vārda dienu! 

Sameklējiet kalendārā 3 vīriešu vārdus ar galotni –s vai –š un 3 vīriešu vārdus ar 

galotni –is! Dariniet no šiem vārdiem uzrunas! 

 
Tas ir Oļegs. Labdien, Oleg! Tā ir Maša. Sveika, Maša! 

Tas ir Juris! Sveiks, Juri! Maša, novēlu Tev … 

Tas ir Ingus! Paklausies, Ingu! 

Ingu! Daudz laimes …. 

Anete! Priecājos Tevi redzēt! 
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Aplūkojiet kalendāru! Palīdziet Andrim uzrakstīt apsveikumus savai mammai, 

savai draudzenei Sofijai, savam draugam Uvim! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Papildiniet teikumus! 

Kad Ira svinēs savu vārda dienu? Vārda dienu viņa _____________  svētdien, 

13.maijā. Viņa priecāsies jūs redzēt. 

Vai Jānis maijā _____________ vārda dienu? Nē, viņš ______________ savu vārda 

dienu jūnijā.  Jānis _____________ , ja jūs atnāksiet! 

Vai tu šomēnes _________________ savu dzimšanas dienu? 

Nē, šomēnes man nav dzimšanas diena, es  to ____________________  augustā. 

___________________, ja jūs mani atcerēsieties. 

Māmiņa ____________________, ka jūs viņu neaizmirsāt.  

Mēs arī _______________________, ja jūs _______________________ Jauno gadu 

kopā ar mums. 

 
 
 
Ko darīs? 
Kas? svinēt  priecāties 
es svinēšu priecāšos 
tu svinēsi priecāsies 
viņš 
viņa 

svinēs priecāsies 

mēs svinēsim priecāsimies 
jūs svinēsit priecāsities 
viņi 
viņas 

svinēs priecāsies 
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Aplūkojiet kalendāru! Apvelciet svētku dienas! Uzrakstiet kādam cilvēkam 

apsveikumu  šajos svētkos! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apsveiciet viens otru! 

Izsakiet pateicību, prieku par saņemto apsveikumu! 

 

Konstrukcijas, ko varat lietot: 

Novēlam Tev/Jums… (Ko?) 

daudz … (kā?) 

 
 

 
 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 


