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Mājasdarbi. A2 valodas prasmes līmenis 

1. Uzrakstiet draugam/draudzenei ielūgumu uz savu dzimšanas dienu!

Vārds 

Uzvārds

ŠODIEN, VAKAR, RĪT
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Mājasdarbi. A2 valodas prasmes līmenis 

2. Vārdu /vārdus iekavās pārveidojiet atbilstošā formā! 

Katru dienu bērni (pastaigāties, mežs) pastaigājas mežā.

Tagad zēns brauc ar (velosipēds)                                                                         .

Vakaros brāļi (sēdēt, uz, dīvāns)                                                                          un skatās komiksu.

Vakar es krūzē (ieliet, ūdens)                                                                         .

Kad man ir klepus, es (ēst, medus)                                                                         .

Manu (suns)                                             sauc Riks.

Vakar Edgaram vecāki (uzdāvināt, grāmata)                                                                         .

Mēs bieži ejam uz (tirgus, iepirkties)                                                                         .

Šodien (remontēt)                                             ūdensvadu, un dzīvoklī nav (ūdens)                                            .

Sestdien mēs (būt, teātris)                                                                          .

Rīt mēs (ēst)                                             pusdienas pēc darba.

Katru dienu es (pastaigāties)                                             ar suni. 

Vakarā es (iet)                                             pie kolēģiem. 

Rīt jūs (braukt)                                             uz teātri.

No rītiem es (skatīties)                                             animācijas filmas.

Mēs bieži (dziedāt)                                             dziesmas.

Zēni (spēlēt)                                             futbolu katru dienu.

3.  Pretī jautājumam rakstiet atbildes burtu!

Sveiki! Kā jūs sauc?

Sakiet, lūdzu, kurā pilsētā jūs bijāt vakar?

Uz kurieni jūs brauksiet rīt?

Kur tagad jūs esat?

Kurā stāvā ir jūsu numuriņš?

Ko jūs parasti darāt brīvajā laikā?

A  Tas ir trešajā stāvā.

B  Vakar es biju Saldū.

C  Labdien! Es esmu Liene. Es esmu no Liepājas.

D  Es domāju, ka braukšu uz Ventspili.

E  Brīvajā laikā es ceļoju.

F  Tagad es esmu viesnīcā.
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