








1.

AVENE AVENE

Ābols Ābols

bUMbA bUMbA

citroNs citroNs



2.

čiEkUrs čiEkUrs

dūrAiņi dūrAiņi

EglE EglE

ērglis ērglis



3.

flAUtA flAUtA

gAilis gAilis

ģitĀrA ģitĀrA

hElikoptErs hElikoptErs



4.

izkApts izkApts

īlENs īlENs

jostA jostA

kAķis kAķis



5.

ķirsis ķirsis

lĀcis lĀcis

ļipAiNis ļipAiNis

MAizE MAizE



6.

NAUdA NAUdA

ņiEbUrs ņiEbUrs

olA olA

pīlE pīlE



7.

rAgAVAs rAgAVAs

skUdrA skUdrA

šAllE šAllE

tAUriņš tAUriņš



8.

UgUNs UgUNs

ūpis ūpis

VĀVErE VĀVErE

zīlītE zīlītE



9.

žAgAtA žAgAtA

ANNA Apēd ApAļU AVENi.

Āboli AUg ĀbElē.



10.

bAsEiNĀ ir bAltA bUMbA.

cEpsiM citroNU 

cEpUMUs!

čEMUrĀ ir čEtri 

čiEkUri.

dĀViM dĀViNA dūrAiņUs.



11.

EzErMAlĀ zEM EglEs ir 

Ezis.

ērglis ēd ēNĀ.

filipAM ir flAUtA UN 

flīģElis.

gAiliM gAršo grAUdi.



12.

ģiMENEs ģErboNī ir 

ģitĀrA.

hArijAM ir hElikoptErs 

UN hAlVA.

iVArU iNtErEsē izkApts.

īrisAi ir īss īlENs.



13.

jANAi ir jAUNA jostA.

kAķiM kĀrojAs 

krējUMA.

ķēNiņAM ir ķEkArs 

ķiršU.

lAbĀ lAikĀ lĀcis ir 

lAiMīgs.



14.

ļipAiNis ļipo: ļipAtA, 

ļApAtA!

MUMs ir MAz MAizEs.

NAUdA NAV NiEks.

ņiNA ņEM ņiEbUrU.



15.

olAs UN oļi ir oVĀli.

pēkšņi pēkšķiNA pīlE.

robErtAM ir rAti UN 

rAgAVAs.

sAUlē skrAidA skUdrAs.



16.

šArlotEi ir šAllE UN 

šokolĀdE.

tAkAs tUVUMĀ ir trīs 

tAUriņi.

UNA UzMANA UgUNi.

ūpis ūjiNA: – ū, ū, ū!



17.

ViNEtA Vēro VĀVEri.

zēNi zīMē zīlīti.

Uz žogA žAdziNA žAgAtA.



1. ES UN CITI
Es tāds pats kā tu

Lasi, izrunā un noraksti vārdus!

lAbrīt!

lAbdiEN!

lAbVAkAr!



2. ES UN CITI
Es tāds pats kā tu

1. Lasi dialogu!

– lAbdiEN, zANE!

– zANE? MANi sAUc pAUlA!

– kĀ tEVi sAUc?

– pAUlA! bEt kĀ sAUc tEVi?

– Es EsMU pAUls!

– pAUlA UN pAUls!

– tAs NU gAN ir iNtErEsANti!

2. Veido sarunu arī šādi:

ANdrA – ANdris

iNgA – iNgUs

kristA – krists

sANdrA – sANdris



3. ES UN CITI
Es tāds pats kā tu

1. Veido dialogu, atbildot uz jautājumiem rakstiski!

– lAbdiEN! MANs VĀrds ir jUris. MANs UzVĀrds ir lApiņš. 

kĀds ir tAVs VĀrds UN UzVĀrds?

– priEcĀjos iEpAzītiEs! 

drAUdzēsiMiEs?

jĀ 

Nē 

2. Izkrāso Jura portretu!



4. ES UN CITI
Mana skolas ikdiena

Klausies, lasi un atkārto!

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 diVdEsMit



5. ES UN CITI
Mana skolas ikdiena

Klausies un lasi stundu nosaukumus! Ko šajās stundās dara?  
Uzzīmē un uzraksti!

rokdArbi dAbAsziNībAs

MAtEMĀtikA MūzikA

lAtViEšU VAlodA VizUĀlĀ MĀkslA

sports ANgļU VAlodA



6. ES UN CITI
Esmu vesels

Aplūko attēlu! Klausies, lasi un atkārto vārdus un teikumus!

– lAbdiEN! MANi sAUc iNgA!



7. ES UN CITI
Esmu vesels

1.  Parādi, kur ir tavas lūpas, mati, acis, kājas, rokas, ausis!  
Kur ir tava galva un tavs deguns?

2. Klausies, atkārto un noraksti vārdus!

  zAļš

  zils

  sArkANs

  dzEltENs

  bAlts

  MElNs

  brūNs

  orANžs

3. Lasi tekstu un izkrāso attēlu !

Es EsMU zANE. MAN ir 7 gAdi. MANi MAti ir brūNi. MANAs 

lūpAs ir sArkANAs. MANAs Acis ir zilAs. VAi tU rEdzi MANAs 

AUsis?

No rītA Es ķEMMējU MAtUs UN tīrU zobUs. VAirĀkAs rEizEs 

diENĀ Es MAzgĀjU rokAs. Es ēdU VEsElīgUs ēdiENUs. VAkArĀ 

Es AtkAl tīrU zobUs. MANi zobi ir VEsEli UN bAlti. ko tU 

dAri, lAi būtU VEsEls?

4.  Kā tu krāsosi Zanes kleitu,  
zeķes, kurpes un matu lentes?  
Padomā un izkrāso!



8. ES UN CITI
Manas intereses un nākotnes nodomi

Manas intereses un nākotnes nodomi
Aplūko attēlus! Klausies, lasi un izrunā vārdus!

UgUNsdzēsējs pAVĀrs Ārsts

lidotĀjs Mūziķis MĀksliNiEks

policists fotogrĀfs skolotĀjA

rEžisors sEkrEtĀrE UzņēMējs



9. ES UN CITI
Manas intereses un nākotnes nodomi

1. Klausies un lasi dialogu!

– lAbdiEN!

– lAbdiEN!

– MANi sAUc ANdris! kĀ sAUc tEVi?

– Es EsMU sANdrA.

– MAN ir 8 gAdi. cik tEV gAdU?

– MAN ir 7 gAdi.

–  Es gribU būt policists.  

VAi tU gribi būt sEkrEtĀrE?

– Nē! Es gribU būt skolotĀjA.

– iNtErEsANti! Uz rEdzēšANos, sANdrA!

– Uz rEdzēšANos, ANdri!

2. Veido dialogu arī šādi:
 

Mūziķis – policistE – sEkrEtĀrE

UgUNsdzēsējs – lidotĀjA – pAVĀrE

rEžisors – fotogrĀfE – ĀrstE

3. Pastāsti par sevi! Izmanto tev zināmos vārdus un teikumus!

4. Uzraksti vēstuli draugam vai draudzenei! Vēstulē pastāsti par sevi!



10.
Mana ģimene

ĢIMENE

1. Kas ir tava ģimene? Uzraksti!

tAs ir MANs ________. 

ViņU sAUc _________.

tĀ ir MANA __________.

ViņU sAUc __________ .

tAs ir MANs ________. 

ViņU sAUc _________.

tĀ ir MANA __________.

ViņU sAUc __________ .

tAs ir MANs ________. 

ViņU sAUc _________.

tĀ ir MANA __________.

ViņU sAUc __________ .

2. Uzzīmē sevi un uzraksti savu vārdu!

MANi sAUc _______________________ .



11.
Mana ģimene

ĢIMENE

1. Izvēlies piemērotāko krāsu un iekrāso tukšajā rāmītī!

MANAi MAMMAi ir Acis. brūNAs

tētiM ir Acis. MElNi

MAMMAi ir MAti. zilAs

tētiM ir MAti. dzEltENi

2.  Uzraksti to ģimenes locekļu vārdus, ar kuriem kopā tu dzīvo!  
Uzzīmē viņu sejas!



12.
Ģimenes ikdienas darbi

ĢIMENE

1. Izvēlies piemēroto vārdu un ieraksti!

1. brĀlis __________________ bUMbU.   iEt

2. tētis _________________ Uz dArbU.   gAtAVo

3. VEcMĀMiņA _____________ pUsdiENAs  spēlē

4. Es _________ grĀMAtU.     brAUc

5. MAMMA ____________ iEpirktiEs.    lAsU

2. Uzzīmē, ko tu dari! 

No rītA pēcpUsdiENĀ

VAkArĀ NAktī



13.
Ģimenes ikdienas darbi

ĢIMENE

1. Apvelc priekšmetus, ko jūsu ģimene izmanto ikdienā! 
2. Pastāsti, kad jūs tos lietojat!
3. Uzraksti šo priekšmetu nosaukumus!



14.
Tradīcijas ģimenē

ĢIMENE

1. Pabeidz teikumus! 

dziMšANAs diENU sViN diENĀ, kAd Esi piEdziMis.

MANA dziMšANAs diENA ir _______________________________________ .

MAMMAs dziMšANAs diENA ir ____________________________________ .

tētA dziMšANAs diENA ir ________________________________________ .

MĀsAs dziMšANAs diENA ir ______________________________________ .

brĀļA dziMšANAs diENA ir _______________________________________ .

VEcMĀMiņAs dziMšANAs diENA ir _______________________________ .

VEctētiņA dziMšANAs diENA ir __________________________________ .

2. Pievieno ar līnijām lietas, kuras tu gribētu saņemt dzimšanas dienā!

MAN pAtīk 

dĀVANAs



15.
Tradīcijas ģimenē

ĢIMENE

1. Savieno ar līnijām piemērotāko!

1. MAN pAtīk sAņEMt  gAldU

2. Es dĀViNU MĀsAi ēdiENi

3. MAMMA MAN dĀViNA grĀMAtU

4. tētis MAN dĀViNA dĀVANAs

5. dziMšANAs diENĀ Mēs klĀjAM sVētkU  slēpEs

6. Uz gAldA ir dAžĀdi  zīMējUMU

2. Pēc dotā parauga uzraksti apsveikumu māmiņai dzimšanas dienā!

3. Pēc parauga uzraksti ielūgumu!

jāni!

ielūdzu tevi uz savu dzimšanas dienu.

ciemiņus gaidīšu sestdien, 12. janvārī, no plkst. 15.30.

Adrese: Alūksnes ielā 10, dzīvoklis 2.

ieva

tēti!

ApsVEicU tEVi 

dziMšANAs diENĀ!



16.
Mēbeles
MĀJAS

Lasi un raksti vārdus!

gUltA gAlds krēsls

skApis plAUkts tElEVizors

AtpūtAs krēsls, lAMpA dīVĀNs, gAldiņš

pAklĀjs, plAUktiņš, lAMpA



17.
Mēbeles
MĀJAS

Atrodi, kurš apraksts atbilst katrai no istabām, un ieraksti atbilstošo ciparu!

1.  istAbĀ AtrodAs gUltA, 

skApis, liEls UN MAzs 

plAUkts, krēsls, pAklĀjs 

UN dAtors.

2.  istAbĀ AtrodAs gUltA, 

skApis, liEls plAUkts, 

ViENs krēsls, lAMpA UN 

pUķE.

3.  istAbĀ AtrodAs pUķE, 

lAMpA, gAlds, gUltA UN 

plAUkts.

4.  istAbĀ AtrodAs pAklĀjs, 

gUltA, diVi plAUkti, 

tElEVizors, gAlds, lAMpA 

UN dAtors.



18.
Mēbeles
MĀJAS

1. Atmini krustvārdu mīklu!

2. Uzzīmē savu istabu un pastāsti par to!

MANA istAbA

P A

L
A



19.
Mēbeles, skolas piederumi

MĀJAS

Papildini zīmējumu un uzraksti, kas tas ir!



20.
Istaba

MĀJAS

1. Uzraksti un izlasi, kas atrodas šajās istabās!

2. Pastāsti, kas atrodas tavā istabā!

zANEs istAbA

jUrA istAbA

zANEs istAbĀ AtrodAs 

jUrA istAbĀ AtrodAs 



21.
Istaba

MĀJAS

1. Lasi un uzzīmē, kas atrodas Martas istabā!

MARTAS ISTABA

MArtAs istAbĀ AtrodAs gUltA, gAlds UN diVi krēsli, skApis, 

plAUkts UN pAklĀjs

2. Padomā un pastāsti, kā tu gribētu iekārtot savu istabu!



22.
Dažādas mājas 

MĀJAS

Kur tu dzīvo? Izlasi un papildini!

MĀjA  – kUr tU dzīVo? 

– Es dzīVojU MĀjĀ.

dzīVoklis  – kUr tU dzīVo? 

– Es dzīVojU dzīVoklī.

pilsētA  – kUr tU dzīVo? 

– Es dzīVojU  .

ciEMAts  – kUr tU dzīVo? 

– Es dzīVojU   .

lAUki  – kUr tU dzīVo? 

– Es dzīVojU lAUkos.



23.

Es dzīVojU (kUr?) _____RĪGĀ _____. rīgA

tU dzīVo ________________ .  MĀjA

ViņA dzīVo ________________ .  dzīVoklis

Viņš dzīVo ________________ .  lAtVijA

ziVs dzīVo ________________ . UpE

pUtNs dzīVo ________________ . koks

VEcMĀMiņA dzīVo ________________ . ciEMAts

Dažādas mājas
MĀJAS

Kur viņi dzīvo? Pēc parauga ieraksti vārdu!



24.
Dažādi priekšmeti

MĀJAS

1. Lasi teikumus un uzzīmē, kur atrodas katrs priekšmets!

1. VĀzE ir Uz gAldA. 

2. krēsls AtrodAs piE dīVĀNA. 

3. pAklĀjs AtrodAs zEM gAldA. 

4. Uz dīVĀNA gUļ kAķis. 

5. lAMpA NoViEtotA Aiz krēslA. 

6. glEzNA kArĀjAs piE siENAs. 

7. lAMpA kArĀjAs piE griEstiEM. 

8. soMA NoliktA Uz grīdAs. 

9. bUMbA pAripojA zEM gAldA. 

10. grĀMAtA NoliktA Uz dīVĀNA.

2. Lasi teikumus par attēlu un pēc parauga labo kļūdas!

1. gUltA NoViEtotA Uz grīdAs. 

2. gAlds AtrodAs piE lAMpAs. 

3. pUķE UzliktA Uz gUltAs.

4. glEzNA piEkĀrtA piE siENAs.

5. lAMpA UzliktA Uz gAldA.

6. grĀMAtAs NoliktAs Uz 

gUltAs.

7. pAklĀjs Nolikts Uz grīdAs.

8. plAUkts AtrodAs piE logA.

9. spogUlis NoViEtots piE siENAs.

10. lAMpA AtrodAs Uz pAklĀjA. 

Paraugs:

gAlds AtrodAs piE lAMpAs. 

Nē, gAlds AtrodAs piE logA.



25.
Dažādi priekšmeti

MĀJAS

1. Izgriez un saliec attēlu! 
2. Pastāsti, kas atrodas šajā mājā!  



26.
Ko dara bērni Latvijā?

LATVIJA

1. Ko dara bērni Latvijā? Uzraksti!

ViņA

Viņš Viņi

2. Aptaujā savus draugus, ko viņiem patīk darīt!

Vārds Ko patīk darīt? Ko viņš vai viņa dara?

ieva doties pārgājienā. Viņa dodas pārgājienā.

3. Bērni Latvijā bieži mainās ar atmiņu kladēm, kurās ir uzdoti dažādi 
jautājumi. Aizpildi arī tu vienu atmiņu klades lapu! Uzdod šos jautājumus 
savam draugam vai draudzenei!

1. kā tevi sauc? 
2. cik tev ir gadu? 
3. kad tev ir dzimšanas diena? 
4. kas tev vislabāk garšo? 
5. ko tu dari brīvajā laikā? 
6. kāda ir tava lielākā vēlēšanās? 
7. Vai tev ir māsa vai brālis? 
8. kāda krāsa tev patīk vislabāk? 
9. kādu mūziku tu klausies?
10. tava mīļāka filma? 
11. tava mīļākā grāmata? 
12. par ko tu gribētu kļūt? 



27.
Latvijas simboli

LATVIJA

Atrodi un ieraksti pareizo informāciju!

latvija ir _____________________ (maza, liela) valsts.

tajā ir apmēram ___________ (1; 2,5; 5; 8; 12) miljoni 

iedzīvotāju.

tā atrodas Eiropas ______________________________ 

(ziemeļu, dienvidu, austrumu, rietumu) daļā.

latvija atrodas pie ________________ jūras krastiem.

tai kaimiņos ir citas valstis – ____________________

________________________________________________

Latvijai ir savi valsts simboli
karogs

valoda –

ģerbonis

nauda –

himna

Dievs, svētī Latviju!

dievs, svētī latviju,
Mūs’ dārgo tēviju,
svētī jel latviju,
Ak, svētī jel to!

kur latvju meitas zied,
kur latvju dēli dzied,
laid mums tur laimē 
diet,
Mūs’ latvijā! 

baumaņu kārlis



28.
Latvijas reljefs un klimats

LATVIJA

1. Klausies lasīto, aplūko attēlus un ieraksti tukšajās vietās pareizos vārdus!

Latvijas reljefs (teksts lasīšanai). 
latvijā nav ļoti augstu kalnu vai ļoti dziļu aizu. tā ir samērā līdzena. Visaugstākais kalns latvijā 
ir gaiziņš. tas ir 311,5 m augsts. No tā virsotnes var redzēt ļoti tālu pāri koku galotnēm. ziemā 
cilvēki brauc uz gaiziņu slēpot.
skaistas ir alas, kas atrodas dažādu upju krastos. lielākā ala latvijā ir gūtmaņa ala. tā atrodas 
pie siguldas. par garāko alu sistēmu latvijā tiek uzskatītas riežupes alas. šīs alas aplūkot brauc 
ļoti daudz tūristu.
braucot pa latvijas upēm ar laivu, to krastos var aplūkot ļoti daudzas skaistas klintis. gaujas 
krastos atrodas ērgļu un sarkanās klintis, kā arī zvārtes iezis. pie salacas upes atrodas skaņais 
kalns – klintis, kas ir slavenas ar savu atbalsi.

latvijā nav ļoti augstu kalnu. Visaugstākais ir tikai 311,5 m augsts, un tas 

ir ____________________ .

lielākā ala latvijā ir _______________________ .  

garākās alas ir  __________________ .

Upju krastos atrodas daudzas skaistas klintis. Vienas no skaistākajām ir 

klintis pie gaujas: _____________________________ .

2. Salīdzini Latvijas dabu ar tās zemes dabu, kurā tu dzīvo! Kas kopīgs? Kas 
atšķirīgs? 

gaiziņkalns gūtmaņa ala riežupes alas ērgļu klintis

zvārtes iezis sarkanās klintis skaņais kalns



29.
Latvija – zeme pie Baltijas jūras

LATVIJA

Iekrāso vienādā krāsā jautājumu un tam atbilstošo atbildi!
Dažiem jautājumiem atbildes nav dotas. Tās tev jānoskaidro un jāieraksta 
pašam!
Daži karodziņi ir tukši. Tev pašam jāizdomā un jāieraksta tajos gan jautājumi, 
gan atbildes par Latviju.

Lati un santīmi.

Vai Latvija ir 
maza valsts?

Tā ir Lietuva.

Baltijas jūra.

Kā sauc Latvijas 
prezidentu?

Kā sauc Latvijas 
naudu?

Kurš ir Latvijas 
augstākais 

kalns?

Tā atrodas 
Ziemeļeiropā.

Kāda jūra 
apskalo Latvijas 

krastus?

Kāda valsts ir 
Latvijai kaimiņos 

dienvidu pusē?

Kādas krāsas ir 
Latvijas karogā?

Karmīnsarkana 
un balta. Tā ir Latvijas 

himna.

Kas ir “Dievs, 
svētī Latviju!”?

Kur atrodas 
Latvija?

Jā, tā nav liela.



30.
Latviešu tautas pasakas

LATVIJA

EZIS UN ZAĶIS

Ezis sarunāja ar savu brāli, otru ezi, zaķi piemuļķot.
Mežmalā bija dziļš grāvis. Abi eži nostājās – viens vienā grāvja galā, otrs otrā, 

un tad tas ezis, kas šinī grāvja galā, teica uz zaķi: “Nu, klausies, zaķi! tā tu 
izlielies, ka esi liels skrējējs, liels skrējējs, bet man gandrīz prāts tevi noskriet.”

“Ej, ej, ej! tad lai man ūsas norauj, to neticu.”
“ko tur ticēt, ko neticēt, derēsim: ja tu mani noskrietu, tad izrauj manam 

kažokam desmit dzeloņus; ja es tevi noskrietu, tad izraušu no tavām ūsām desmit 
spalvas. jā? Vai tā paliek?”

“zināms! bet man tikai žēl tava kažoka.”
“Un man atkal tavu ūsu! bet tad tu nu, zaķi, kā liekas, skriesi pa grāvja malu, 

es pa grāvja dibenu.”
labi. zaķis aizskrēja kā viesulis un karstumā nemaz neapskatījās, vai ezis arī 

skrien vai ne. Aizskrēja otrā galā, ezis jau priekšā: “Vai dzirdi! kur tu tik ilgi? Es 
gandrīz nosalu, tevi gaidīdams.”

“Nē, nē, ezīt, man šoreiz nokļūdījās, skriesim vēl atpakaļ.”
“labi, skriesim!”
Un zaķis aizskrēja kā viesulis. bet otrā galā atkal ezis jau priekšā: “Vai dzirdi! 

ko tu te mani saldē, dod tās ūsas!”
“Nē, nē, nē, ezīt, skriesim vēl tikai šoreiz, kas tad būs, tas būs.”
zaķis aizskrēja kā viesulis. bet otrā galā atkal ezis jau priekšā: “Vai dzirdi, 

dod tās ūsas, vairāk ar tevi nespokošos.”
Neko darīt, bija jādod. Ezis izrāva zaķim desmit ūsu spalvas un iebakstīja 

piecas savam brālim pie lūpām, piecas sev pašam. No tā laika visiem ežiem tādas 
zaķa ūsiņas pie lūpām.

1. Noklausies vai izlasi pasaku „Ezis un zaķis” un atzīmē pareizo apgalvojumu!

Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē

1. pasakā darbojas divi zaķi un viens ezis.
2. Ezis un zaķis slēdz derības.
3. Viens ezis nostājās vienā grāvja galā, bet otrs otrā.
4. zaķis skrēja ļoti ātri.
5. Ezis un zaķis skrēja blakus.
6. Ezis un zaķis sacentās vairākas reizes.
7. Ezis zaķim izrāva 10 ūsu spalvas.
8. Ezis bija godīgs pret zaķi.



31.
Latviešu tautas pasakas

LATVIJA

1.  Kuri no šiem tēliem darbojas latviešu tautas pasakās?  
Pieraksti tiem klāt nosaukumus!

2. Kuriem tēliem latviešu tautas pasakās piemīt šīs īpašības?

viltīgs –  čakls – 

lempīgs –  veikls – 

slinks –  muļķis – 

mantrausīgs –  laipns – 

gudrs –  drosmīgs – 



32.
Rīga – Latvijas galvaspilsēta

PILSĒTA

1. Lasi tekstu!

katrā valstī ir viena galvenā pilsēta. latvijas galvenā pilsēta ir rīga.  
rīga ir latvijas galvaspilsēta. tā ir lielākā pilsēta latvijā.

sen to rīgu daudzināja,
Nu to rīgu ieraudzīju,
Visapkārt smilšu kalni,
pati rīga ūdenī.

(Latviešu tautasdziesma)

2. Pasvītro tautasdziesmā pilsētas nosaukumu! Cik reizes pilsēta ir nosaukta? 
Uzraksti pasvītroto vārdu!

3. Sakārto vārdus pareizā secībā un uzraksti teikumu!

rīgA lAtVijAs ir gAlVAspilsētA

4. Ko tu pastāstītu par Rīgu savam draugam vai draudzenei? Kāpēc?

5. Iemācies skaitāmpantu!

cūciņ, būciņ,
še tev kātiņ,
brauc uz rīgu pīrāgos!

6. Saceri skaitāmpantu par Rīgu! 



33.
Rīga – Latvijas galvaspilsēta

PILSĒTA

1. Lasi tekstu!

rīga ir latvijas lielākā pilsēta. rīgā ir daudzstāvu nami, skolas, rūpnīcas, 
dažādas iestādes. ielās satiksmi regulē luksofori, jo pa tām brauc daudz 
automašīnu. daudzas ielas ir ļoti platas.

2. Papildini un turpini draudzeņu dialogu!

Aina: –  Es dzīvoju rīgā, es dzīvoju ... ielā. 
kur tu dzīvo?

dace: – Es dzīvoju ... .
Aina: – ... .
dace: – ... .

3. Lasi teikumus, izmanto iekavās dotos vārdus!

1. Madara uzaicināja Ernestu ciemos. 
2. Ernests uz rīgu atbrauca (ar ko?) ar ... (vilciens).
3. Madara draugu sagaidīja (kur?) ... (stacija).
4.  Vispirms Madara Ernestam rīgā parādīja (ko?) ... (brīvības piemineklis, 

opera, Vecrīga).



34.
Rīga – Latvijas galvaspilsēta

PILSĒTA

1. Pabeidz atbildes!

1.  kur dzīvo Madara? 

Madara dzīvo _______________ .

2.  ko Madara uzaicināja ciemos? 

Madara uzaicināja ciemos __________________ .

3.  Ar ko Ernests atbrauca? 

Ernests atbrauca ar ________________________ .

4.  Uz kurieni Madara un Ernests aizgāja? 

Vakarā bērni aizgāja uz __________________ (cirks).

2. Aplūko attēlu un pastāsti, ko bērni redzēja cirkā!

3. Pabeidz atbildi!

– Vai tu esi bijis (bijusi) rīgā?

– jā, es esmu _____________________ .

– Nē, es neesmu ___________________ .

4. Pastāsti par Rīgu!

kas ir rīga?

kāda ir rīga?

kas ir rīgā?



35.
Iela

PILSĒTA

1. Izlasi!
pilsētā uz ielām ir daudz cilvēku un mašīnu. gājēji iet pa ietvi. Automašīnas 
brauc pa brauktuvi. ja tev jānokļūst ielas otrā pusē, tad tev jāmeklē
• krUstojUMs
• gĀjējU pĀrEjA
• lUksofors

2. Ieraksti aplīšos atbilstošos ciparus!
 pĀrEjA   1
 brAUktUVE  2
 iEtVE  3
 lUksofors  4
 cEļA zīME  5

3.  Kurš cipars ir lieks? Kas attēlā nav redzams? 

Uzraksti! _____________________________________

LUKSOFORS AR GAISMU PARĀDA, KAD VAR PĀRIET IELU.

4. Kad ielu šķērsot ir drošāk? Ja
• ir luksofors   • nav luksofora

Pasvītro, tavuprāt, pareizo atbildi! Pamato, kāpēc!

5. Nosauc un uzraksti luksofora gaismu krāsas!



36.
Iela

PILSĒTA

1. Ieraksti atbilstošo vārdu!

luksofors, ietve, brauktuve

1.  ________________regulē satiksmi.

2. pa________________ brauc mašīnas.

3. pa________________iet gājēji.

AtcEriEs! 
lAi gĀjēji jUstos droši, 

diENNAkts tUMšĀkAjĀ lAikĀ Viņi liEto AtstArotĀjUs!

AtrodotiEs Uz iElAs,
iEVēro gAisMAs sigNĀlUs UN cEļA zīMEs!

2. Katram luksoforam pieraksti klāt, kas jādara gājējam, redzot šādu gaismu! 
Izmanto vārdus:
sAgAtAVojiEs! gAidi! Ej!

3. Atzīmē ar X, kurš rīkojas pareizi un kurš nepareizi!

pareizi nepareizi

Viktors reizēm iet pāri ielai pie sarkanās gaismas.
Anna iet pāri ielai tikai pie zaļās gaismas.
Edgars skrien pāri ielai, kur vēlas.

4. Nosvītro to vārdu, kurš neiederas vārdu rindā! Kāpēc?

iElA, pĀrEjA, iEtVE, dĀrzs 

sArkANs, dzEltENs, zAļš, MElNs 



37.
Iela

PILSĒTA

1.  Uzraksti, kur brauks motorollers! 
Izmanto vārdus: pa labi, pa kreisi, uz priekšu, atpakaļ!

2.  Vietu, kur krustojas divas vai vairākas ielas, sauc par krustojumu. 
Uzzīmē ielu krustojumu!

3. Atbildi!
Kur drīkst pāriet ielu?
Kā jārīkojas, ja luksoforā deg:
 • sarkanā gaisma, 
 • dzeltenā gaisma, 
 • zaļā gaisma?

4. Ieraksti vārdus pareizi! 

1. Es stāvu pie (kā?) _____________________ (luksofors).

2. Man jāšķērso (kas?) ____________ (iela).

3. Es gaidu (kādu?) _________ (zaļš) gaismu.

4. tad es šķērsošu (ko?) _______________ (iela).



38.
Brīvdienas pilsētā

PILSĒTA

1. Pastāsti, kur Lita un Māris pilsētā brīvdienās var atpūsties!

2. Pasvītro vietas, kur var atpūsties!

pArks skolA zoodĀrzs

spēļU lAUkUMs sliMNīcA cEļš

rūpNīcA lidostA AtrAkcijU pArks

3.  Kā tu domā, kuru no vietām bērni izvēlēsies? Kopā ar klasesbiedru pēc 
parauga turpini dialogu!

Māris: – Es aiziešu uz parku.

lita: – Es iešu uz zooloģisko dārzu.

Māris: – ... .

 lita: – ... .



39.
Brīvdienas pilsētā

PILSĒTA

1.  Pastāsti, ko bērni dara spēļu laukumā! 
Vari izmantot vārdus: 

slidinās, šūpojas, rotaļājas, skrien, brauc, priecājas, ceļ.

2.  Papildini teikumus! 
Vari izmantot vārdus: 

parks, spēļu laukums, stadions, atrakciju parks, atpūsties, pastaigāties, 
skriet, sēdēt, sarunāties.

Es eju (kur?) uz parku, ______________________________________ .

cilvēki parkā (ko dara?) atpūšas, _____________________________ .

3. Jautā un atbildi!

kUr iEt?

MEitENE iEt Uz pArkU
zēNs
ģiMENE
Vilis
MAMMA
tētis



40.
Brīvdienas pilsētā

PILSĒTA

1. Kā tu pavadi brīvdienas? Uzraksti vārdus pareizā formā!

Es eju uz _______________ (parks).

Es braucu uz _______________ (zoodārzs).

Es skrienu uz _______________________(spēļu laukums).

2. Pastāsti, kādus dzīvniekus Viktors redzēja zoodārzā!

Viņš redzēja ...

3. Attēlā redzamos dzīvniekus ieraksti tabulā!

tAs ir ziloNis tĀ ir zEbrA

4.  Pastāsti un uzraksti, kādi ir attēlā redzamie dzīvnieki! 
Vari izmantot vārdus: 

dusmīgs, priecīgs, mīlīgs, bailīgs, vecs, liels, brūns, melns, jautrs, raibs, 
pelēks, svītrains.

lācis ir brūns.

žirafe ir______________.

tīģeris ir ______________________.

zebra ir ____________________________.

zilonis ir ______________________________ .



41.
Brīvdienas pilsētā

PILSĒTA

1.  Papildini teikumu! Ko, tavuprāt, zēns darīja zoodārzā?  
Vari izmantot vārdus: 

brīnīties, skatīties, priecāties, atpūsties, izklaidēties.

zēns zoodārzā smējās, ___________________________________________

2. Atbildi uz jautājumiem!

Kā var nokļūt zoodārzā?

Uz zoodārzu var aizbraukt (ar ko?)

 • ar tramvaju

  • _________________________ (trolejbuss)

 • _____________________________ (autobuss)

 • _____________________________ (automašīna)

 • ___________________________ (taksometrs)

Vai tu esi bijis (bijusi) Rīgas Zooloģiskajā dārzā?

jā, es esmu _____________________________________ .

Nē, es neesmu ______________________________________________ .

ja esi bijis (bijusi), uzraksti, kādus dzīvniekus tu redzēji!  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Pastāsti, kā, tavuprāt, dzīvnieki jūtas zoodārzā! Kāpēc tu tā domā?

4. Uzzīmē dzīvnieku, kurš tev ļoti patīk!



42.
Māja un mājas

PILSĒTA

1. Lasi!

pilsētā ir daudz māju. Mājām ir dažāds stāvu skaits.

1 stāvs – vienstāva māja. 2 stāvi – divstāvu māja.

Turpini! Ieraksti!

3 stāvi – _____________ 4 stāvi – ____________________

5 stāvi – _____________ 6 stāvi – ____________________

ja mājai ir daudz stāvu, tad var teikt, ka tā ir daudzstāvu māja.

2. Savieno attēlus un nosaukumus!

daudzstāvu māja vienstāva māja trīsstāvu māja

Iegaumē!

5. piektais stāvs piektajā stāvā
4. ceturtais stāvs ceturtajā stāvā
3. trešais stāvs trešajā stāvā 
2. otrais stāvs otrajā stāvā
1. pirmais stāvs pirmajā stāvā

3. Papildini un turpini dialogu!  
Antons: – Es dzīvoju ... .
ivars: – kurā stāvā tu ...?



43.
Māja un mājas

PILSĒTA

1. Salīdzini abas mājas! 

Vari izmantot vārdus:
liels – mazs liels – lielāks – vislielākais
 mazs – mazāks – vismazākais
augsts – zems augsts – augstāks – visaugstākais
 zems – zemāks – viszemākais
tuvs – tāls tuvs – tuvāks – vistuvākais
 tāls – tālāks – vistālākais
gaišs – tumšs gaišs – gaišāks – visgaišākais
 tumšs – tumšāks – vistumšākais
 
2. Pastāsti, kurā no mājām tu gribētu dzīvot! Kāpēc?
3. Kā tu domā, kādās mājās cilvēki jūtas vislabāk? Kāpēc?
4. Uzzīmē savu sapņu māju, kurā tu varētu justies labi!



44.
Gadalaiki

DABA

1.  Lasi un noraksti gadalaiku nosaukumus! Izkrāso ābeles attēlu atbilstoši 
gadalaikam!

rudens ziema pavasaris vasara

2. Lasi un noraksti krāsu nosaukumus! Izkrāso laukumiņus atbilstošā krāsā!

zaļš sarkans balts brūns

zils dzeltens melns oranžs

3. Pastāsti, kādas krāsas esi novērojis (novērojusi) katrā gadalaikā!

rudens krāsas ziemas krāsas pavasara krāsas Vasaras krāsas

4. Iekrāso gadalaikiem raksturīgās krāsas rāmīšos!



45.
Gadalaiki

DABA

1. Lasi tekstu!

Maijai patīk rudens. rudenī kokiem krāsojas lapas. Maija lasa krāsainās 
kļavu lapas. 

Valdim patīk ziema. ziemā ir sniegs. Valdis labprāt dodas slēpot. 
zanei patīk pavasaris. pavasarī krāšņi zied daudz augu. zane visapkārt 

sajūt dažādu ziedu smaržas. zanei no pieneņu ziedu smaržošanas deguns 
kļūst dzeltens.

klāvam patīk vasara. Vasara ir vissiltākais gadalaiks. klāvs kopā ar 
vecākiem peldas jūrā. 

2. Kurš gadalaiks katram patīk? Savieno ar līniju!

Maija vasara

Valdis rudens

zane ziema

klāvs pavasaris

3. Pastāsti!

• ko Maija dara rudenī?
• ko Valdis dara ziemā?
• ko zane dara pavasarī?
• ko klāvs dara vasarā?

4. Kurš gadalaiks tev patīk vislabāk? Kāpēc tev šis gadalaiks patīk? Pastāsti!



46.
Zemeslode

DABA

1. Izlasi Latvijas lielāko pilsētu nosaukumus!

rīgA dAUgAVpils liEpĀjA

jElgAVA jūrMAlA VENtspils rēzEkNE

 2. Iekrāso kartē Latvijas lielākās pilsētas!

3. Pastāsti, kur kādreiz dzīvoja tavs tētis, mamma vai citi radinieki! Atzīmē šīs 
vietas kartē!



47.
Zemeslode

DABA

1. Izlasi tekstu! 

latvija atrodas Eiropā. latvija, lietuva un igaunija ir baltijas valstis. baltijas 
valstis atrodas pie baltijas jūras. latvijas lielākā pilsēta ir galvaspilsēta rīga. 
rīga atrodas pie daugavas ietekas rīgas līcī. latvijas tautas cīņu par brīvību 
simbolizē brīvības piemineklis. lielākās latvijas upes ir daugava, gauja, 
lielupe un Venta.

2. Izlasi valstu un to galvaspilsētu nosaukumus! 

Valsts Galvaspilsēta

latvija rīga
lietuva Viļņa
igaunija tallina
krievija Maskava

baltkrievija Minska
zviedrija stokholma

3. Ieraksti trūkstošos valstu un galvaspilsētu nosaukumus!

baltkrievija
rīga

tallina
stokholma

lietuva
krievija

4. Izkrāso Baltijas valstu karogu attēlus!

       
       
       

     

5. Pastāsti par kādu tev labi zināmu valsti! Kā sauc šīs valsts galvaspilsētu?

sarkans

balts

sarkans

dzeltens

zaļš

sarkans

zils

melns

balts

latvijas karogs

lietuvas karogs igaunijas karogs



48.
Augu pasaule

DABA

1.  Aplūko attēlus! Klausies un lasi augu nosaukumus!  
Apvelc tev labi pazīstamos augus!

ĀbElE plūME gUrķi jĀņogAs

ozols EglE brūklENEs AVENEs

2. Klausies, lasi un atkārto vārdu pārus!

ozols – mežs ābele – dārzs egle – mežs plūme – dārzs

gurķi – dārzs brūklenes – mežs jāņogas – dārzs avenes – dārzs

3. Noraksti teikumus par meža un dārza augiem!

Mežā aug ozols. dārzā aug ābele.

Mežā aug egle. dārzā aug plūme.

dārzā aug gurķi. Mežā aug brūklenes.

dārzā aug jāņogas. dārzā aug avenes.

4. Pastāsti, kuras ogas tev garšo vislabāk!



49.
Augu pasaule

DABA

1. Lasi tekstu! Noraksti pasvītrotos teikumus!

dārzā aug dārza zemenes. Mežā aug meža zemenes. dārza zemenes ir lielas. 
Meža zemenes ir maziņas.

par dārza augiem rūpējas cilvēki. Viņi tos sēj, stāda, ravē un laista.
daudzi mežā un dārzā sastopamie augi ir atšķirīgi. Mežā aug bērzi. dārzā 

aug ābeles.

2. Izlasi un noraksti groziņā esošo augļu un ogu nosaukumus!

āboli

bumbieri

plūmes

vīnogas

banāni

apelsīni

Pasvītro Latvijas dārzos sastopamo augļu un ogu nosaukumus!

3. Kādus augus tu gribētu audzēt savā dārzā? Uzzīmē un pastāsti!



50.
Dzīvnieki – mūsu draugi

DABA

1.  Aplūko dzīvnieku attēlus! Klausies, lasi un izrunā dzīvnieku nosaukumus! 
Apvelc tev labi pazīstamos dzīvniekus!

2. Lasi tekstu! Kuri no šiem dzīvniekiem dzīvo Latvijā? Izraksti viņu 
nosaukumus!

suns, vāvere, līdaka un skudra ir dzīvnieki. dzīvnieku ir ļoti daudz. Viņi mīt 
gaisā, uz sauszemes, ūdenī. dzīvnieki ir gan lieli, gan mazi. pavisam mazos 
tu vari nepamanīt un nejauši uzkāpt tiem virsū, bet citi ir daudz lielāki par 
tevi. 

cilvēki īpaši rūpējas par mājdzīvniekiem. Vispopulārākie mājdzīvnieki ir 
suns un kaķis. kūtī cilvēks tur govis, vistas, cūkas un aitas.

rūpējies par saviem mājdzīvniekiem!
Mežā dzīvo vilks, zaķis, vāvere un pūce.

sUNs

VĀVErE
kAķis

stĀrķis

cūkA

AitA

skUdrA gAilis
čūskA

VArdE
zirgs

līdAkA



51.
Dzīvnieki – mūsu draugi

DABA

1. Klausies, lasi un atkārto vārdu pārus!

zAķis – MEžs goVs – kūts līdAkA – UpE

VĀVErE – MEžs odzE – pUrVs siENĀzis – pļAVA

VistA – kūts roNis – jūrA kArūsA – EzErs

AlNis – MEžs pūcE – MEžs zirgs – stAllis

Pēc izvēles noraksti 3 vārdu pārus!

2. Pastāsti, ko tu zini par šiem dzīvniekiem!

MEžĀ dzīVo zAķis. kūtī dzīVo goVs.

Upē dzīVo līdAkA. pUrVĀ dzīVo odzE.

pļAVĀ dzīVo siENĀzis. jūrĀ dzīVo roNis.

MEžĀ dzīVo VĀVErE. stAllī dzīVo zirgs.

3. Kādus mājdzīvniekus tu gribētu turēt? Kā tu par viņiem rūpētos? Pastāsti!

4. Kopā ar klasesbiedru izdomā attēlā redzamo dzīvnieku sarunu! 






