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Piedalījos 

daiļslidošanas  

sacensībās. Spēlēju 

galda spēles.

Kopā ar opīti 

uztaisīju putnu 

barotavu.

Kalnos 

slēpoju. Iemācīju 

draudzenei pīt 

rokassprādzi.

Pastaigājos 

ar suni. Skatījos 

hokeja spēli.

Manas brīvdienas  
bija sportiskas!

Manas brīvdienas  
bija jautras!

Manas brīvdienas  
bija interesantas!

Manas brīvdienas 
bija jaukas!

6. nodaļa 

PARUNĀSIM PAR BRĪVDIENĀM! 
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6.1. Brı̄vdienām vajadzı̄gs plāns
1. Lasi!

Man ir daudz ideju brīvdienām.

Tas nekas. Vakar bija pirmdiena. 

Šodien ir otrdiena. Rīt būs trešdiena. 

Parīt būs ceturtdiena. Aizparīt 

būs piektdiena. Un tad atkal būs 

brīvdienas – sestdiena un svētdiena!

Cik žēl, ka brīvdienas tik ātri beidzās!

2. Jautā un atbildi!  

Kura nedēļas diena ir šodien? 

Kura nedēļas diena bija vakar?

Kura nedēļas diena bija aizvakar?

Kura nedēļas diena būs rīt?

Kura nedēļas diena būs parīt?

Kura nedēļas diena būs aizparīt?

Kad būs brīvdienas?

Pirmā + diena = pirmdiena

Otrā  + diena = otrdiena

Trešā + diena = trešdiena

Ceturtā + diena = ceturtdiena

Piektā + diena = piektdiena

Sestā + diena = sestdiena

Svētā + diena = svētdiena

Aizvakar 

bija

vakar 

bija   
ŠODIEN 

ir   
rīt 

būs  

parīt 

būs  

aizparīt 

būs
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3. Lasi un aizstāj zīmējumus ar vārdiem!

Māra Cielēna

Nedēļas dienas

Pirmdiena atnesa 

Un dārziņā jaunu spēli. 

Otrdiena atnesa 

Un pušumu kreisajā celī.

Trešdiena atnesa bailes 

Un tēti ar nogrieztiem matiem.

Ceturtdiena atnesa raudas

Un filmu ar smieklīgiem skatiem.

Piektdiena atnesa 

Un mammīti agrāk mājās.

Sestdiena atnesa mieru

Un          , kas nelien vairs kājās.

Svētdiena atnesa sniegu

Un divdesmit krāsainus klučus.

Un katra atnesa arī –

Rīta un vakara          .

4. Uzzīmē dzejoli – zīmē katru dienu!  

Izmanto savu zīmējumu un pārstāsti dzejoli!

Pušums – 

ievainojums, brūce

Raudas – raudāšana

Zeķes nelien 

kājās – zeķes ir 

mazas 

Dzejolim ir autors 

un nosaukums. 

Dzejoļa tekstu 

raksta rindās. Katru 

dzejoļa rindu sāk 

rakstīt ar lielo burtu.

Atceries!

Kas? Ko?

saule sauli

spēle spēli

pica picu

tētis tēti

filma filmu

pīles pīles       

zeķes zeķes

sniegs sniegu

kluči klučus

buča buču
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5. Lasi! Veido savu “ideju banku” par to, ko var darīt 

brīvdienās! Pieraksti!

Izveidot, sarīkot, 

skatīties, klausīties, 

lasīt, spēlēt, 

apmeklēt (ko?) …

Piedalīties (kur?) …

Aiziet, doties  

(uz kurieni?) …

doties ekskursijā 

vai pārgājienā

aiziet  

uz slidotavu

doties uz 

akvaparku

aiziet uz  

teātri vai muzeju

sarīkot  

fotosesiju

piedalīties 

konkursā

Ideju banka – 

domu, plānu 

krātuve

Es iesaku,  

piedāvāju,  

ierosinu,  

aicinu

 6. Iesaki klasesbiedram, ko darīt 

brīvdienās! Izmanto ideju banku! 

– Es iesaku brīvdienās aiziet uz 

slidotavu.

– Tā ir laba ideja!

– Tā ir lieliska doma!

– Tas ir garlaicīgi.

– Tas ir interesanti.

– Jāpajautā vecākiem.

– Es šaubos, vai varēšu.

– Labi!
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7. Papildini!

Roberts spēlēs (ko?) … .

Paula spēlēsies (ar ko?) … .

Es spēlēšu (ko?) … . 

Es spēlēšos (ar ko?) … .

datorspēle vijole konstruktors spēle 

“Klasītes”

mašīna

8. Veido savu brīvdienu plānu!

Es spēlēšu futbolu. 

Es spēlēšos ar “Lego”.

Spēlēt (ko?) 

galda spēli klavieres
 

bumbu paslēpes

Spēlēties (ar ko?)  

ar robotu ar lāci 

ar vilcienu ar lelli

Ko es darīšu?

 spēlēšu

 spēlēšos ar

Ko viņš, viņa darīs?

 spēlēs

 spēlēsies ar

Es brīvdienās 

aiziešu došos

izveidošu piedalīšos

lasīšu atpūtīšos

braukšu skatīšos

slidošu klausīšos
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9. Vēro un lasi, ko brīvdienās darīja bērni!

Matiass 

Es kārtoju  savu istabu.

Jens

Es minēju krustvārdu mīklas.

Tīna 

Es spēlēju datorspēles.

Kitija

Es biju kafejnīcā.

Kristiāns

Es taisīju eksperimentu.

Beāte

Es vēroju putnus.

Egils

Es cepu pankūkas.

Daniels

Es iemācījos jaunu triku.
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  11. Sēdiet aplī. Vienam no jums rokās ir bumba. 

Met bumbu kādam klasesbiedram un jautā: “…, ko 

tu darīji brīvdienās?” Klasesbiedrs atbild un met 

bumbu nākamajam.

Es Viņš, viņa

biju bija 

spēlēju spēlēja

kārtoju kārtoja

minēju minēja

cepu cepa

iemācījos iemācījās

taisīju taisīja

vēroju vēroja

Izmanto!

Edgars – Edgar!

Juris – Juri!

Diāna – Diāna!

Alise – Alise!

Kristīne – Kristīne!

 10. Atbildi uz jautājumiem un  

veido savus! Uzdod tos  

klasesbiedriem!

Kurš brīvdienās bija kafejnīcā?

Kurš brīvdienās spēlēja datorspēles?

Ko brīvdienās vēroja Beāte?

Ko brīvdienās cepa Egils?

Kurš brīvdienās iemācījās kaut ko jaunu?

Kurš brīvdienās minēja krustvārdu mīklas?

– Es laukos 

baroju aitas.

– Robert, 

ko tu darīji 

brīvdienās?
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6.2. Garlaicı̄bai – nē!

1. Lasi vai klausies skolotājas lasījumu par Kiku Miku!

Lina Žutaute

Kika Mika un nozagtais laiks

Mēdz gadīties tādas dienas, kad visi mājas iemītnieki ir 

ļoti aizņemti un nevienam nav laika. 

– Parotaļājies ar mani! – Kika Mika 

lūdza mammai. 

– Man ir gar – lai – cī – gi!

– Manu zelta gabaliņ, mazliet 

parotaļājies viena pati, – mamma 

atrunājās. – Man tagad itin nemaz 

nav laika. Bet varbūt pielaiko to 

burvīgo kleitiņu, kuru vakar nopirku?

– Laaabi…–  Kika Mika nopūtās 

un mazliet parotaļājās. Un pēc tam 

pielaikoja kleitiņu…

– Tēti, tēti, ko lai es daru? – Nu Kika Mika 

nedeva mieru tētim. 

– Man ir gar – lai – cī – gi – i – i!

– Varbūt uzzīmē kaut ko skaistu? – 

ierosināja tētis. – Redzi, esmu trakoti 

aizņemts, man nemaz nav laika. 

– Laaabi… – Kika Mika bija ar 

mieru un ķērās pie zīmēšanas. 

Uzzīmēja kaut ko skaistu 

šeit… un kaut ko skaistu 

tur…

 

mēdz gadīties – 

dažreiz ir

mājas iemītnieki – 

ģimenes locekļi

pielaiko – apģērb, 

uzvelc

burvīgo – skaisto

ierosināja – 

piedāvāja

trakoti – ļoti
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 Atbildi uz jautājumiem!

• Ar ko kopā dzīvo Kika Mika?

• Kam Kika Mika ir zelta gabaliņš?

• Kā tu to skaidro, kāpēc ģimenes  

locekļiem nav laika parotaļāties ar  

Kiku Miku?

• Ko ģimenes locekļi iesaka darīt Kikai Mikai?

• Vai tu esi bijis līdzīgā situācijā?  Ko tu dari, kad tev ir 

garlaicīgi?

2. Ko Kikai Mikai iesaka bērni? Iesaki arī tu!

ir laiks – nav laika

ir prieks – nav prieka

ir brīvdienas – nav 

brīvdienu 

ir rotaļlietas – nav 

rotaļlietu

3. Veido pupiņu valodas zilbes!

4. Lasi pupiņu valodā! Vēro, kā veidoti vārdi un veido  

arī pats! 

ledus – lepedupus

slidas – slipidapas 

egle – 

slēpes – 

Ziepiemapas priepiekipi

Ziemas: zie + pie + ma + pa + s

Prieki: prie + pie +ki +pi

P
ui e

ie

ei
oi o

ē

i
au ı ̄

ai uū

iu āa

Pupiņu valoda

ir slepena valoda. 

Vārdā aiz katra 

patskaņa vai 

divskaņa pievieno 

burtu “p” un to pašu 

patskani vai divskani.

Piemēram: u-pu

  a-pa

  ie-pie

Rīko konkursus!

Spēlē valodas spēles!

Iemācies pupiņu valodu!
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  5. Spēlē valodas spēli “Noķer lieko vārdu!”! 

Lasi vārdu rindas! Katrā rindā viens vārds ir lieks! 

Noķer to un paskaidro, kāpēc?

1. Tomāts, gurķis, kūka, burkāns.

2. Upe, vakars, diena, nakts.

3. Lelle, kluči, redīsi, lecamaukla.

4. Nots, bikses, cepure, zeķe.

5. Rakstīt, lēkt, rēķināt, lasīt.

6. Duša, vanna, krūze, šampūns.

7. Vista, zirgs, kaķis, ezis.

 Izdomā un uzraksti savas vārdu rindas!  

Aicini klasesbiedrus atrast tajās liekos vārdu!

  6. Spēlējiet valodas spēli “Kurš pirmais?” 

Sagatavošanās

➊ Spēlētāji sadalās divās komandās. 

➋ Katram komandas dalībniekam nepieciešama 

viena lapa.  

➌ Uz katras lapas jāuzraksta viens vārds. 

Vienojieties kopā, kādus vārdus rakstāt! 

➍ Strādājiet klusām, lai otra komanda nedzird 

jūsu vārdus. 

Spēle

➊ Katra komanda izvēl pirmo dalībnieku. 

Dalībnieki nostājas ar muguru viens pret otru, 

lapu ar vārdu turot tā, lai vārds redzams citiem.

Es tev iemācīšu spēlēt valodas spēles!
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➋ Spēles vadītājs rada skaņas signālu.  

Pēc signāla spēlētāji pagriežas viens pret 

otru, izstiepj lapu ar vārdu uz priekšu.

➌ Kurš pirmais nosauc otras komandas 

rakstīto vārdu – saņem punktu.

➍ Spēli turpina nākamie komandu dalībnieki. 

Uzvar komanda, kura saņēmusi lielāko 

punktu skaitu.

  7. Piedalies ātrrunu konkursā!  

Lasi ātri, skaidri un pareizi!

Gatis gaiteņa galā glezno gigantisku gliemezi.

Ģimene ģērbtuvē ģērbj ģeniālo ģitāristi Ģertrūdi.

(no Spicītes)

Pieci puspliki prusaki peras pustukšā pirtī.

Seši sārti sivēni sūkā sulīgus salātus silē.

Astoņas atlētiskas aitas ar adatainām astēm  

atpūšas augstos Alpos. 

(Skaitāmpanti. Filmu studija Rija)

  8. Piedalies komandu konkursā! Izvēlieties vienu 

attēlu un uzrakstiet vārdu! Katrs nākamais vārds, 

sākas ar iepriekšējā vārda pēdējo burtu!  

P a r a u g s .

Egle  ezis  suns  sirds  saule  e...

Es tevi aicinu piedalīties valodas konkursos!

0 : 1
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6.3. Ko es zinu? Ko es protu?

•	Izvēlies uzdevumu, kuru

 – tu vari veikt pats,

 – tu vari veikt ar mācību grāmatas palīdzību.

•	Veic izvēlētos uzdevumus kopā ar klasesbiedru!

1. Nosauc, kura 

nedēļas diena 

bija aizvakar!

2. Pastāsti, 

ko var darīt 

brīvdienās 

kopā ar 

draugiem?

3. Pastāsti, ar ko 

var spēlēties! 

4. Pastāsti, ko tu 

dari, kad tev 

ir garlaicīgi!

5. Atrodi 

grāmatā 

dzejoli!

6. Pastāsti, 

ko var darīt 

brīvdienās 

kopā ar 

ģimeni!

7. Nosauc 

visas nedēļas 

dienas!

8. Pasaki vai 

uzraksti 

vārdu pupiņu 

valodā!

9. Pastāsti, 

ko var darīt 

brīvdienās 

viens pats!

10. Pastāsti, ko 

var spēlēt!

11. Izvēlies 

vienu 

ātrrunu! 

Lasi to 

pareizi un 

ātri!

12. Nosauc, 

kura nedēļas 

diena būs 

parīt!


