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Mājasdarbi. A2 valodas prasmes līmenis 

1. Papildiniet!

Andris ir                                       (Ivars) dēls.

Jānis ir                                       (Ojārs) tēvs.

Velta ir                                       (Anna) vecmāmiņa.

Ilga ir                                       (Aigars) krustmāte.

Aigars ir                                       (Inga) brālis.

2. Papildiniet (mans, tavs)!

‒ Skaties, tā ir   mana                        ģimene. Tā ir                                       sieva.

‒ Kā sauc                                       sievu?

‒                                       sievu sauc Sabīne. Tie ir                                       bērni.

‒ Kā viņus sauc?

‒                                       dēlu sauc Jusufs, bet meitu ‒ Zeina.

‒ Tā ir                                       ģimene. Tas ir                                       vīrs.

‒ Kā sauc                                       vīru?

‒ Viņu arī sauc Jusufs, tāpat kā                                       dēlu.

Vārds 

Uzvārds

ĢIMENE
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3. Lasiet un pabeidziet teikumus!

Mani sauc Anna. Man ir 36 gadi. Es esmu precējusies. Man ir divi dēli. Jaunākajam dēlam ir  
13 gadi/gadu. Vecākajam dēlam ir 16 gadi/gadu. 
Es strādāju veikalā. Es esmu pārdevēja. Agrāk es dzīvoju Lietuvā. Tagad es dzīvoju Latvijā. Manu vīru 
sauc Māris. Viņš ir no Latvijas. Māris strādā restorānā. Viņš ir pavārs. Mēs dzīvojam Olainē. 
Mums ir saulains trīsistabu dzīvoklis ar visām ērtībām. Dzīvoklī ir viesistaba, bērnistaba un  
guļamistaba. Viesistaba ir liela un ērta. Tajā ir galds, seši krēsli, skapis un ērts dīvāns.

Sievieti sauc   Anna  .

Viņai ir                                                  gadi.

Viņai ir vīrs un                                                  .

Vecākajam dēlam ir jau                                                  .

Annas vīru                                                  .

Viņš strādā                                                  .

Anna strādā                                                  .

Annas ģimene dzīvo                                                  .

Viņu viesistaba ir                                                  .

4. Rakstiet par sevi!

Cik jums ir gadu?

Vai jūs esat precējies/precējusies?

Cik jums ir bērnu?

Cik gadu ir jūsu sievai/vīram?

Vai jums ir māsa/brālis, māsīca/brālēns?
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