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1.1. darba lapa

1. TIE ESAM MĒS!

1. Pārvelc! Zīmē sevi! Izkrāso! 

2. Raksti savu vārdu un uzvārdu!

Iepazīsimies! Es esmu  ������������������������������������������������������� .

Vārds Uzvārds

3. Pārvelc! Izkrāso!

Marta

Roberts

Oto

Paula
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1.2. darba lapa

MANS ALFABĒTS

1. Krāso! Raksti! 

Aa Āā Bb Cc

Čč Dd Ee Ēē

Ff Gg Ģģ Hh

Ii Īī Jj Kk
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Ķķ Ll Ļļ Mm

Nn Ņņ Oo Pp

Rr Ss Šš Tt

Uu Ūū Vv Zz

Žž
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1.3. darba lapa

1. Pārvelc un papildini somas rotājumus! 

• Ko tu liec savā skolas somā? Savieno! 

• Ko tu neliec savā skolas somā? Nosvītro!

2. Uzzīmē, ko vēl tu liec somā! Stāsti!

Es somā lieku 

 

   

3. Klausies!  

Izkrāso skolas somu!

Somas priekšējā kabata ir zila. 

Uz tās ir dzeltens smaidiņš. 

Somas sānu kabatas ir zaļas. 

Pati soma ir pelēka. Rokturis 

un lences ir melnas.
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1.4. darba lapa

1. Ko tu liec penālī? Savieno! Ko nevajag likt penālī? 

Nosvītro! 

2. Pārvelc līnijas! Turpini!
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1.5. darba lapa

1. Pārvelc līnijas!  

Izrotā Roberta  

papagaiļa  

būri!

2. Izkrāso sava vārda un uzvārda burtu lodziņus! 

Aa Āā Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Ff

Gg Ģģ Hh Ii Īī Jj Kk Ķķ

Ll Ļļ Mm Nn Ņņ Oo Pp Rr

Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Zz Žž

3. Raksti sava vārda un uzvārda  

pirmos burtus!  

Tie ir tavi iniciāļi.

Ieteikums 
Raksti iniciāļus uz savām skolas  

lietām! Tā varēsi tās atpazīt.



7

1.6. darba lapa

1. Lasi! Zīmē! Izkrāso!

 

  

Marta Paula Roberts Oto

acis zilas pelēkas zaļas brūnas

mati tumši rudi gaiši melni

mati gari īsi, taisni viļņaini sprogaini

    

 

Oto Marta Paula Roberts
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1.7. darba lapa

1. Slido kopā ar Paulu!

2. Kurš ātrāk un precīzāk? Apvelc burtus ar 

mīkstinājuma zīmi! Pasvītro burtus ar garumzīmi! 

Nosvītro lielos burtus! 

Oto mugurā ir krekliņš ar ķenguru un džinsu 

šorti. Droši vien tāpēc, ka viņš ir atbraucis no 

Austrālijas, kur dzīvo ķenguri. Tagad Oto dzīvo 

Ķekavā pie vecvecākiem, bet mācīsies Rīgā. Viņš 

liek somā burtnīcas, grāmatas, penāli, lineālu, 

dzēšgumiju, līmi, zīmuļus. Viņš grib ņemt līdzi 

arī rotaļu mašīnu, taču mamma neļauj. Jāpaņem 

līdzi kāds našķis, vismaz ābols! Oto Latvijā daudz 

kas ir pilnīgi jauns. Viņš mācās spēli “Pēdējais 

pāris šķiras”. 
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1.8. darba lapa

1.1. Ko es zinu? Ko es protu? 

1. Raksti par sevi! Teikuma beigās liec punktu!

Kas tu esi?

 – Es esmu  ������������������������������������������������������������������������

Kā tevi sauc?

 – Mani sauc ����������������������������������������������������������������������

Cik tev ir gadu?

 – Man ir ���������� gadi.

Kur tu dzīvo?

 – Es dzīvoju  ���������������������������������������������������������������������

Vai tu vari nosaukt savu adresi? 

 – Jā, mana adrese ir  ��������������������������������������������������������

Vai tev ir brāļi un māsas?

 – Jā, man ir  ���������������������������������������������������������������������

 – Nē, man nav  �����������������������������������������������������������������

Kādā krāsā ir tavi mati? Cik gari ir tavi mati?  

 – Mani mati ir  �����������������������������������������������������������������

Kādā krāsā ir tavas acis? 

 – Man ir  �������������������������������������������������������������������  acis.

Kāds/kāda tu esi? 

 – Es esmu  ������������������������������������������������������������������������

Kas tev patīk? 

 – Man patīk  ���������������������������������������������������������������������

Kas tev nepatīk? 

 – Man nepatīk  �����������������������������������������������������������������
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2.1. darba lapa

2. IEPAZĪSIMIES! 

1. Izkrāso sava vārda un uzvārda burtu taustiņus datora 

tastatūrā! 

• Vai atradi visus burtus? 

• Kurus tu neatradi? Kā tos uzrakstīt? 

2. Raksti! Liec punktu teikuma beigās!

Mani sauc  �������������������������������������������������������������������������

Es mācos  �������������������������������������������� skolas ��������� klasē

Man ir ��������� gadi

Manu skolotāju sauc  ��������������������������������������������������������

Manu draugu/draudzeni sauc  ������������������������������������������
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2.2. darba lapa

1. Klausies klasesbiedru vārdus! Apvelc klasesbiedru 

vārdu pirmos burtus! 

Ja vairākiem klasesbiedriem vārdi sākas ar vienu un 

to pašu burtu, apvelc burtu vairākas reizes! 

B Ē Ļ H

V Š I O

Ņ K P

N C D

F Ū Z R

A Ģ Ķ J

L G

Č Ā T S

U E M Ž

• Ar kuriem burtiem sākas vairāki vārdi? 

 �������������������������������������������������������������������������������������������

• Ar kuriem burtiem nesākas neviena klasesbiedra 

vārds?

 �������������������������������������������������������������������������������������������  

• Vai tu zini vārdus, kuri sākas ar šo burtu? 

 �������������������������������������������������������������������������������������������
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2.3. darba lapa

2.1. Vai sēdēsim kopā?
1. Raksti! 

   

• Novērtē savu rokrakstu! Aplīšos iezīmē atbilstošas 

sejiņas!

2. Lasi vārdus un raksti i vai ī!

 

L�����me, z�����me, penāl�����s, ģ�����mene, ķ�����rsis,  

z�����mulis, burtn�����ca.
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2.4. darba lapa

1. Raksti! 

• Pasvītro visglītāk uzrakstītos burtus!

2. Iekrāso iespiestos burtus zaļā krāsā, rakstītos – 

dzeltenā!

D u T z Ī b ē š Ē p G Ž u

N m R Z g B Ā z Š Ņ B

K s J L f ā j h t I K

r Ģ i d o k M ž S ī o P Z
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2.5. darba lapa

1. Raksti! 

 

• Pasvītro burtus, kuri ir vislīdzīgākie paraugam!

2. Izkrāso latviešu alfabēta burtus!
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2.6. darba lapa

1. Noraksti! 

Ai  au  ui  Ui

2. Savieno!

3. Skaiti vārdā burtus un skaņas! Aizpildi tabulu!

Vārdi Burtu skaits Skaņu skaits

skaists

auns

jauns

puika

Atceries un ievēro!

Vingrini pirkstus pirms rakstīšanas un tad, kad tie noguruši!

ai
au
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2.7. darba lapa

2.2. Skolā nu gan ir jauki!
1. Raksti! 

• Novērtē savu rokrakstu! 

Ja burti ir glīti, tad aplīti iekrāso dzeltenu!  

Ja tev vēl jāmācās glīti rakstīt, tad aplīti iekrāso 

sarkanu!

2. Savieno! 

Tie ir koki.

Tā ir pildspalva.

Tās ir grāmatas.

Tas ir zīmulis.
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2.8. darba lapa

1. Atrodi m, M,  un ! Izkrāso un saskaiti!

m i u ā m ī M i

u m a m m a ū a

ī m M ē M u m

m ā m u m i ā ī

Ieraksti m un M burtu skaitu kvadrātiņā!

  

 M   m               

2. Izvēlies atbilstošu vārdu!

Es esmu zēns / meitene. 

Es esmu skolnieks / skolniece.

3. Uzraksti un izrotā burtu, kas tev visvairāk patīk!
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2.9. darba lapa

1. Raksti! 

Atceries un ievēro!

Ja kļūdies, glīti nosvītro! Uzraksti pareizi virs nosvītrotā!

2. Atrodi un izlasi vārdus! Uzraksti tos!

m a n a m a m m a u n A n n a Ņ i n a u n A i n a I n a u n U n a

• Salīdzini ar klasesbiedru!

• Pasvītro kļūdas!

• Ja esi kļūdījies, labo!
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2.10. darba lapa

1. Raksti! 

• Lūdz klasesbiedram pārbaudīt, vai rakstītais ir līdzīgs 

paraugam!

2. Saskaiti vārdos burtus un skaņas! Raksti tabulā!

Vārdi Burtu skaits Skaņu skaits

meitene

skolnieks

dzied

teikums

Atceries un ievēro!

Kad esi kādu laiku rakstījis, atpūtini  

un vingrini acis! Ar acīm seko bultiņām!
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2.11. darba lapa

1. Raksti! 

• Lūdz skolotājam pārbaudīt, vai rakstītais ir līdzīgs 

paraugam!

2. Izkrāso attēlus, kuru nosaukumos ir divskanis o!

ola tomāts balons logs

soma autobuss zobs dators
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2.12. darba lapa

1. Ieraksti vārdos patskaņus!

Kl�����s�����, t�����f�����l�����, g�����lds, b�����rn�����, v�����z�����,  

k�����l�����nd�����rs

2. Lasi un apvelc divskaņus! 

Labdien, Paula! Sveiks, Lauri! Sveiciens visiem 

skolēniem! Skolā jauna skolotāja. Piecas jaukas 

meitenes. Skaisti ziedi. Spogulis pie sienas.

3. Ieraksti vārdos divskaņus! 

g������tenis, sk������lēni, pirmd������na,  

t������kums, apsv������kums, s������ma

4. Izkrāso patskaņus sarkanā krāsā,  

bet divskaņus apvelc!

5. Atver 1.2. darba lapu! Alfabētā visus patskaņus iekrāso 

sarkanus!
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2.13. darba lapa

2.3. Ko es zinu? Ko es protu? 
1. Atrodi attēlam atbilstošo vārdu! Ieraksti pirms vārda 

atbilstošā attēla ciparu!

����� skola  

����� klase  

����� skolotāja  

����� sols  

����� tāfele  

����� grāmata  

����� burtnīca  

����� zīmulis  

����� pildspalva 

����� dzēšgumija 

����� penālis  

����� koks  

����� zāliens  

����� pagalms  

����� sporta tērps  

����� sporta zāle  

����� dzied  

����� vingro  

����� skrien  

����� lasa  

����� runā  

����� karte  

����� stundu saraksts  

����� bibliotēka  

����� zīmē

1.

5.

9.

2.

6.

10.

14.

17.

20.

23.

3.

7.

11.

15.

18.

21.

24.

4.

8.

12.

16.

19.

22.

25.

13.
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3.1. darba lapa

3. GRIBU VISU ZINĀT... 

1. Raksti!

                                          

2. Lasi! Savieno!

Ziemā     krīt lapas.

Vasarā    snieg sniegs.

Rudenī    atlido putni.

Pavasarī    spīd saule.
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3.2. darba lapa

3.1. Kāpēc rudenı̄ krı̄t lapas un ziemā snieg?

1. Raksti! 

                     

2. Noraksti vārdus! 

3. Klausies sarunu! Savieno! 

Oto patīk  

                                    

rudens, jo                            ir dzimšanas diena.     

Paulai patīk   

                                

vasara, jo                            ir skaisti.

Martai patīk     

                             

ziema, jo                            ir silti, spīd saule.

Robertam patīk                             rudens, tāpēc ka                 jauki pastaigāties 

lietū ar lietussargu.
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3.3. darba lapa

1. Raksti!

2. Izveido vārdus no burtiem un uzraksti tos!

i ī u ū a ā o e ē m n ņ l ļ p I Ī U Ū A Ā O E Ē M N Ņ L Ļ P
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3.4. darba lapa

1. Veic pētījumu! 

Noskaidro, kurš gadalaiks cilvēkiem patīk vislabāk! Jautā un 

katru atbildi atzīmē tabulā ar ✘! 

Ziema Pavasaris Vasara Rudens

es

mamma

skolotājs

Kopā:

• Saskaiti atbildes un ieraksti tās ailē “Kopā”! 

• Pabeidz iesākto teikumu!

Secinājums. 

Visvairāk aptaujātajiem patīk 
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3.5. darba lapa

1. Raksti!

2. Lasi! Savieno vārdu pārus! 

saule pūš

mākoņaina spīd

vējš diena

sniegs laiks

karsts rīts

vēss snieg
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3.6. darba lapa

1. Raksti!

2. Lasi vārdus un sadali tos zilbēs!

V a | s a | r a  r u d e n s

z i e m a  p a v a s a r i s  g a d a l a i k s 

l i e t u s  s a u l e  m ā k o ņ i
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3.7. darba lapa

1. Palīdzi Oto atrast deviņus vārdus, kuros ir burti s vai 

š! Lasi vārdus šādi  un šādi ! Apvelc tos!

l e m a š ī n a o ū l

n ī ņ s a u l e b s ļ

š ū p o l e s ū i e n

b p s u l a o b s m ņ

m s ē n e n m l š ā o

o i l u s p a i n i s

š p b m u š a ā e p m

2. Pieraksti apvilktos vārdus! 

• Izlasi vārdus ar divskaņiem!

• Izlasi vārdus, kuros ir burts š!

• Kā vēl var grupēt atrastos vārdus?
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3.8. darba lapa

1. Raksti! 

              

2. Atver burtnīcā 1.2. darba lapu! Iekrāso alfabētā visus 

mācītos līdzskaņu burtus zilā krāsā!
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6. 7.

2.

5.

3.

1.

4.

3.9. darba lapa

3.2. Kas notiek bibliotēkā?

1. Atjauno vārdus ➜! Strādā kopā ar draugu!   

Ieraksti vārdos patskaņus! Ieraksti vārdos līdzskaņus!

p l s t i ē a

p l k t a ā i

g r m t ā a a

Ieraksti izlaistos burtus!

B B L O T K

Ž R N L S

V R D N C

G R M T

P S K

•Vai grūti bija izlasīt vārdus bez līdzskaņiem? 

• Kurus vārdus tev bija vieglāk atjaunot? Kāpēc?

2. Raksti numuram atbilstošu  

nedēļas dienas nosaukumu!  

Izkrāso brīvdienu  

nosaukumus!
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3.10. darba lapa

1. Raksti! 

2. Lasi! Klausies bērnu sarunu un atzīmē tabulā ar “✘” 

atbildi!

Nr. Apgalvojums Pareizi Nepareizi

1. Robertam patīk lasīt stāstus.

2.
Martai patīk lasīt enciklopēdiju 

par augiem.

3. Paulai nepatīk lasīt dzejoļus.

4.
Oto patīk lasīt enciklopēdiju par 

dzīvniekiem.
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3.11. darba lapa

1. Turpini teikumus! Savieno ar atbilstošiem vārdiem, lai 

izveidotu teikumu! Lasi! 

Mežā var lasīt

ogas.

grāmatas.

sēnes.

enciklopēdijas.

lapas.

Parkā var lasīt

žurnālus.

lapas.

zīles.

sēnes.

pasakas.

Dārzā var lasīt

ābolus.

grāmatas.

plūmes.

dzejoļus.

zarus.

Bibliotēkā var lasīt

grāmatas.

bumbierus.

kastaņus.

enciklopēdijas.

komiksus.
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3.12. darba lapa

1. Veic pētījumu! Noskaidro, ko lasa tavi klasesbiedri! 

Pajautā viņiem un atbildi atzīmē tabulā ar ✘! 

Vārds Pasakas Stāsti Dzejoļi Enciklopēdijas Žurnāli

Jana ✘

Kopā:

• Saskaiti atbildes un ieraksti tās ailē “Kopā”! 

• Pabeidz iesākto teikumu!

Secinājums. 

Visvairāk mani klasesbiedri lasa 
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3.13. darba lapa

1. Raksti! 

2. Savieno zilbes un izlasi Benija ķermeņa daļu 

nosaukumus! 

 
galgal

jasjassissis

kākā

rara

auau

mumu

gu gu 

niņšniņš

purpur

vava tete

asas
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3.14. darba lapa

1. Kā tu domā, kuru grāmatu Sema izvēlējās sunim 

Benijam? Savu atbildi iekrāso!

Bruņinieki Cirks Man patīk desas: 101 recepte

2. Uzzīmē izvēlētās grāmatas vāku! 

• Stāsti, kāpēc Sema izvēlējās šo grāmatu!
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3.15. darba lapa

1. Raksti! 

2. Palīdzi runcim Renāram noķert peli! Iezīmē kaķa  

ceļu līdz pelei! 
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3.16. darba lapa

1. Lasi!

Evija Gulbe 

Dzejolēni

Šur un tur

Skan burtiņš R.

Vai tu zini, kur?

• Noraksti dzejoli! Pieraksti trīs vārdus, kuros ir burts R!

2. Lasi! Iekrāso lodziņus, lai veidojas teikumi! 

Kaķim ir balts balta aste.

Sunim ir maza mazas ausis.

Kāmītim ir melna melnas acis.

Papagailim ir krāsaina krāsainas spalvas.

Trusītim ir četri četras ķepas.

Man patīk 

lasīt dzejoļus. 

Atradu dzejoli par 

burtu R.
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3.17. darba lapa

1. Savieno vārdus ar attēlu! Ievēro, ka attēli var būt 

vairāki! 

garas ausis

četras ķepas

gara aste

četras kājas  

mazas ausis

knābis

purniņš

spārni

maza aste

ūsas

2. Lasi! Pasaki mīļi! Raksti!

Kaķis – kaķ��������

Suns – sun ��������

Kāmis – kām��������

Aste – ast��������

Pele – pel��������

Meitene – meiten��������

Ķepa– ķep��������

Bļoda – bļod��������

Siksna – siksn��������

Purns – purn��������

Burts – burt��������

Draugs – draudz��������

Ausis – aus��������

Acis – ac��������
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3.18. darba lapa

3.4. Ko es zinu? Ko es protu? 

1. Lasi spēles noteikumus! Spēlē spēli! 

Spēle “Burtu bingo”

1. Ieraksti spēles kartītes  lodziņā jebkuru mācīto burtu! Katrā 

lodziņā raksti citu burtu! Aizpildi visus spēles kartītes 

lodziņus!

Aa  Āā  Bb  Dd  Ee  Ēē  Ii  Īī  Kk  Ķķ  Ll  Ļļ  Aa  Āā  Bb  Dd  Ee  Ēē  Ii  Īī  Kk  Ķķ  Ll  Ļļ  

Mm  Nn  Ņņ  Oo  Pp  Rr  Ss  Šš  Tt  Uu  ŪūMm  Nn  Ņņ  Oo  Pp  Rr  Ss  Šš  Tt  Uu  Ūū 

2. Klausies skolotāja nosauktās skaņas! Skaties, vai tavā spēles 

kartītes lodziņā  ir skolotāja nosauktais burts! Ja ir, tad 

nosvītro to!

3. Saki BINGO, ja tev spēles kartītes lodziņos ir nosvītroti visi 

vienas rindas burti vai visi burti kartītē!

Spēles kartīte Nr. 1

Spēles kartīte Nr. 2
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3.19. darba lapa

1. Lasi jautājumus! Pareizo atbilžu burtus apvelc! 

1. Cik 

riteņu bija 

vissenākajai 

mašīnai? 

Pieci Divi Trīs Četri 

B H G O

2. Ko var lasīt 

bibliotēkā?

Ābolus Grāmatas Sēnes Ogas

O R M P

3. Kurš 

mājdzīvnieks 

pieder Oto?

Papagailis Suns Kaķis Kāmītis

A C E Ā

4. Kurš 

gadalaiks 

patīk Paulai?

Ziema Vasara Rudens Pavasaris

U F B M

5. Kurā 

gadalaikā bieži 

līst lietus?

Vasarā Ziemā Pavasarī Rudenī

Ā L G A

6. Kas lauž 

kokus bez 

rokām?

Vējš Saule Cilvēks Lietus

T S A B

7. Kā sauca 

Annas 

pazudušo 

kaķi?

Muris Minka Grāfs Sniedziņš

Z E Ā K

• Ieraksti pareizo atbilžu burtus tabulā, un tu uzzināsi, 

kur var atrast atbildes uz daudziem jautājumiem!  

Jautājuma numurs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Atbildes burts
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4.1. darba lapa

4. SVINAM RUDENĪ...

1. Raksti! 

2. Apskati attēlus! Uzraksti attēlotos vārdus! 
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4.2. darba lapa

4.1. Mārtin̨diena klāt!

1. Lasi! Atrodi četrus teikumus! Liec pieturzīmi katra 

teikuma beigās!        

10.   novembrī   ir   Mārtiņdiena   Mārtiņos   rīko 

tirdziņus   Tirdziņā   pārdod   un   pērk   dažādus 

gardumus   Mārtiņdienas   simbols   ir   gailis

2. Atšifrē, uzraksti! 

KN����B����S

����ST����

B����RD����

SP����RN����

P���� ����Š���� 

G���� ����L����S

3. Apskati abus zīmējumus! Atrodi un apvelc tajos 

piecas atšķirības! 
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4.3. darba lapa

1. Raksti! 

 

2. Savieno vārdus!

sarkana

ķirbis

oga

oranžs

konfektes

burkāns

salda

sula

pīrādziņi

garšīgi

cepums

rieksti
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4.4. darba lapa

1. No burtiem izveido preču nosaukumus! Raksti! 

B Ā L O S E I I K R S T  

Ā D I Ī Ņ P R I Z Š Ē K Ņ I K S  

2. Lasi tekstu! Izvēlies piemērotāko vārdu un pasvītro to! 

Šodien ir Mārtiņdiena. Mūsu skolā būs  

tirdziņš / šūpoles. Tirdziņā varēs pārdot un pirkt 

apavus / gardumus. Oto pārdos ābolu sulu / ūdeni. 

Marta ceps /cepa garšīgas vafeles. Roberts  

pārdos / nedos saldus mafinus.

3. Lasi vārdu rindas! Katrā rindā nosvītro lieko vārdu! 

Burkāns, kāposts, bumbieris, biete, ķirbis.

Bumbieris, ābols, apelsīns, banāns, burkāns.

Citrons, cepums, konfekte, vafele, kēkss.

Sula, ābols, limonāde, kvass, piens.

5 centi

20 centi
10 centi

5 centi
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4.5. darba lapa

1. Raksti! 

2. Lasi! Pasvītro pareizo atbildi! 

Lasi! Skaties! Pasvītro!

Tas ir ķirbis.

Jā, tas ir ķirbis.

 

Nē, tas nav ķirbis.

Tas ir gailis.

Jā, tas ir gailis.

 

Nē, tas nav gailis.

Tā ir āža maska.

Jā, tā ir āža maska.

 

Nē, tā nav āža maska.

Tā ir sekste.

Jā, tā ir sekste.

Nē, tā nav sekste.

Tas ir pīrādziņš.

Jā, tas ir pīrādziņš.

Nē, tas nav pīrādziņš.
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4.6. darba lapa

4.2. Latvijai dzimšanas diena!

1. Raksti! 

2. Atšifrē vārdus! Uzraksti vienā vārdā, kas ir šifrētie 

vārdi!

agīR, avagleJ, ajāpeiL, slipvaguaD 
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4.7. darba lapa

1. Raksti! 

2. Izkrāso patskaņus sarkanā krāsā, bet līdzskaņus – zilā 

krāsā! Divskaņus apvelc!       

cielava

karogs

piemineklis
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4.8. darba lapa

1. Papildini teikumus! Savieno teikumu ar atbilstošo 

attēlu!  

Tas
   

Tā
   

Tie
   

Tās
    

������������������ ir Latvija.

������������������ ir Rīga.

������������� ir baltā cielava.

������������������ ir

Brīvības piemineklis.

������������������ ir dzintars.

������������������ ir karogs.

������������������ ir pilsētas.

������������������ ir kalni.
Liepāja

Gaiziņkalns

Daugavpils

Sauleskalns
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4.9. darba lapa

1. Raksti! 

2. Apvelc vārdus burtu rindās!  

A  N  P  U  L  A  T  V  I  J  A  D  E  B  O  K

R  Ī  G  U  P  S  I  G  U  L  D  A

S  T  A  M  D  A  U  G  A  V  A  P  Ā  T  I

R  Ī  M  A  R  T  G  R  Ī  G  A  R  A  G  Ī
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4.10. darba lapa

1. Ko tu zini par Latviju? Veido teikumus!  

Izmanto vārdus!

Rīga
   

himna
   

18. novembris
   

kalns
  

Baltijas jūra
   

valsts
   

upe
   

Daugava

Latvija

jūra.

Gaiziņkalns

Latvijas galvaspilsēta.

„Dievs, svētī Latviju!”

Latvijas dzimšanas diena.
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4.11. darba lapa

1. Raksti! 

2. Savieno zilbes un veido upju nosaukumus! Raksti! 

Parādi upes Latvijas kartē (53. lpp.)!     

Gau
   

ta
   

ga
   

upe
 

Ven
   

ja
   

Dau
   

Liel
   

va
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4.12. darba lapa

1. Raksti! 

2. Izkrāso Latvijas kartē  

vēsturiskos novadus! 
Mazsalaca

Valmiera

Krustpils

Vidzeme – dzeltena

Latgale – violeta

Kurzeme – zila

Zemgale – zaļa
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4.13. darba lapa

4.3. Ko es zinu? Ko es protu?
1. Sakārto vārdus pareizā secībā! Raksti teikumus!   

ir Upe gara.

liels. Ezers ir

peldos es jūrā. Vasarā

lasu sēnes mežā. Es

dzīvo Mana pilsētā. tante 

kalnu. nav Latvijā lielu 

2. Pārbaudi un atzīmē kvadrātiņā ✘!                

 Visi teikumi sākas ar lielo sākumburtu.  

 Visu teikumu beigās ir pieturzīmes.
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5.1. darba lapa

5. GAISMAS LAIKS 

1. Lasi dzejoli! 

 Jāzeps Osmanis

Gada pulkstenis

Lai laika rēķini nesajuktu,

Gadam savs pulkstenis ir.

Ikviens šo pulksteni dzirdējis,

Kas kalendāru šķir:

Divpadsmit reizes gadā

Ik pēc mēneša sit – 

Kamēr saskaita divpadsmit.

Mēneši cits pēc cita krājas,

Tiklīdz viens projām, cits vietā stājas.

Kad pulkstenis decembri sit,

Tad – tieši ir divpadsmit.

Un tad viņš no jauna sāk gaitu

Un atkārto mēnešu skaitu – 

No viena līdz divpadsmit.

Kas nosaukt visus mēnešus prot,

Tam katru pulksteni rokās var dot.

2. Sanumurē gada mēnešus, sāc ar janvāri!

3. Kurš mēnesis ir tagad? Ieraksti!

februāris

maijs

marts

septembris

janvāris

jūnijs

aprīlis

novembris

oktobris

augusts

jūlijs

decembris
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5.1. Cel,ā uz Ziemassvētkiem

1. Veido komiksu “Tā Ziemassvētkus svin Latvijā”!

5.2. darba lapa
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5.3. darba lapa

1. Lasi! Teikumu beigās liec atbilstošas pieturzīmes!

Kā bērni gatavojas svētkiem

2. Uzraksti, kā tu gatavojies Ziemassvētkiem!
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5.4. darba lapa

1. Raksti Ziemassvētku vecīša adresi uz aploksnes! 

Skaties mācību grāmatā, kas katrā rindā ir jāraksta!

2. Aploksnes otrā pusē raksti savu adresi!  
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5.5. darba lapa

1. Lasi Paulas vēstules melnrakstu! Labo kļūdas! 

labdien

mani sauc paula. Es jau eju skolā un 

mācos 1. klasē. Es eju uz daiļslidošanas 

treniņiem.

Es vēlos Ziemassvētkos saņemt

 

es novēlu tev priecīgus  

Ziemassvētkus paula

2. Glīti noraksti novēlējumu!

3. Uzraksti savu Ziemassvētku novēlējumu draugam! 
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5.6. darba lapa

1. Uzzīmē apsveikuma kartīti un labirinta galā uzraksti, 

kuram to sūtīsi!

Kurš saņems?
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5.7. darba lapa

1. Iekrāso gadskārtu aplī gadalaikus! 

2. Raksti četru gadalaiku nosaukumus!

Vasara – zaļa

Rudens – oranžs

Ziema – zila

Pavasaris – dzeltens
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5.8. darba lapa

5.2. Dāvinām prieku …

1. Iezīmē dāvanas rūķīša maisā! Raksti, kādas dāvanas  

tajā ir!
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5.9. darba lapa

1. Sniega putenī dzejolim sajukuši pantiņi. Lasi un 

sanumurē dzejoļa pantiņus pareizā secībā! Savieno 

katru pantiņu ar atbilstošu ilustrāciju!

Pēters Brūveris

Pirmās sniegpārsliņas

Trešā uzkrīt lācim,

miegainam un klusam,

Ceturtā uz jumta uzsnieg

Zilam autobusam.

Devītā un desmitā,

Un tās visas citas,

Lai es varu pikoties,

Krīt un krīt bez mitas.

Piektā sniegpārsliņa

Sēž uz egles zara,

Sestā tup uz siltā,

Melnā trotuāra.

Pirmā sniegpārsliņa

Nokrīt dejodama,

Otrā iekrīt upē

Ciemoties pie sama.

Septītā nez kāpēc

Meklē peles alu,

Astotā kā pērle rotā

Manu degungalu.

• Izlasi dzejoli pareizā secībā!
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5.10. darba lapa

1. Tekstā ir pazudušas pieturzīmes. Liec tekstā 

pieturzīmes un atdali teikumus! 

�����������������������������

Bērni   gatavo   karnevāla   maskas   Katrs   ir   izvēlējies 

savu   tēlu   Kādai   jābūt   labai   maskai   Karnevāla   

maskai   ir   jābūt   tādai,   lai   bērnu   ir   grūti   atpazīt   

Lai būtu   vēl   grūtāk   atpazīt,   var   arī   mainīt   balsi   

un   atdarināt   tēla   uzvedību   Lai   interesants   karnevāls

• Cik teikumu ir tekstā? Raksti šeit!  ��������������������

• Kāds varētu būt teksta virsraksts? Uzraksti to!

2. Atšifrē, kuram bērnam kura maska! Ieraksti un 

savieno!

 

• Iekrāso vārdos sarkanā krāsā patskaņus, bet zilā 

krāsā – līdzskaņus! 
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5.11. darba lapa

1. Veic pētījumu! Aptaujā klasesbiedrus! Noskaidro, 

ko klasesbiedri vēlas darīt klases Ziemassvētku 

pasākumā! Katru atbildi atzīmē ar ✘! Katrs drīkst 

nosaukt vairākas atbildes. 

Vārds
Piedalīties 

karnevālā

Runāt 

dzejoļus, 

dziedāt 

dziesmas

Rādīt 

lugu

Spēlēt 

spēles

Zanda

Kopā:

• Saskaiti atbildes un ieraksti tās ailē “Kopā”! 

• Pabeidz iesākto teikumu!

 Secinājums. Visvairāk klasesbiedru vēlas 

 �������������������������������������������������
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5.12. darba lapa

1. Lasi burtu rindu! Atdali vārdus! Izrotā eglīti un iezīmē 

tajā nosauktos rotājumus!

2. Veido vārdu savienojumus ar eglītes rotājumu 

nosaukumiem! Raksti tos!

č iekurs  bumbin, asvec ı̄ teszvaigzne

zvanin, šsniegpārslin, apiparkūka
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5.13. darba lapa

1. Izkrāso Ziemassvētkiem piemērotus rotājumus!

2. Iešifrē trīs rotājumu nosaukumus! Lūdz klasesbiedram 

atminēt vārdus!

Paraugs. 

sniegpārslas piparkūkas skujas svece

bumbulis lampiņas puzuris zvaigzne

zvaniņš sēne baloni ziedi

ttvv ee

burti tauriņš lapa lācītis
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5.14. darba lapa

5.3. Ko es zinu? Ko es protu?

1. Risini krustvārdu mīklu!

1.

Z

2.

I

3.

E

4.

M

5.

A

6.

S

7.

S n i e g p ā r s l a

8.

V

9.

Ē

10.

T

11.

K

12.

I p a r k ū k a

1.

5.

2.

6.

3.

6.

11.

4.

12.

8.

9.

10.
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A darba lapa

Veido galda karti!

1. Raksti savu vārdu apakšējā laukuma rāmītī! 

2. Izrotā kartes malas ar svītriņām, lociņiem, cilpiņām! 

3. Izgriez galda karti pa līnijām un pārloki locījuma 

vietā! Karte gatava!
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B darba lapa




