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Vārds

Uzvārds

CEĻOŠANA
 / Izlasiet tekstu! No dotajiem priedēkļiem izvēlieties atbilstošo un ierakstiet norādītajās vietās!

 ne-,      pie-,      ap-,      ie-,      pie-,      ie-,      iz-,      pa-,      pār-,       ap-,      sa-

Idejas ceļojumiem

Ja esat atbraucis līdz Latvijai un  iz baudījis lielisko Latvijas galvaspilsētu Rīgu un tās vēsturiski 

senāko daļu Vecrīgu, (1.) skatījis muzejus, mākslas galerijas, operu un teātrus, droši varat 

doties tālāk (2.) pazīt mūsu zemi. Latvija (3.) dāvā zaļu, neskartu dabu, bagātīgu kultūras 

un vēsturisko mantojumu, skaistas mazpilsētas un daudz ko citu.

Latvija ar Rīgu vien (4.) beidzas. Piemēram, Latgalē ir ne tikai skaista daba ar daudziem 

ezeriem un pakalniem, bet arī daudz skaistu dievnamu.

Vidzemē daudzu tūristu (5.) cienīts galamērķis ir Gaujas Nacionālais parks. 

Kurzeme tūristus vilina ar neskartu dabu (Kolkas ragu un Slīteres Nacionālo parku) un savām  

(6.)   jūras pilsētām Liepāju un Ventspili. Savukārt (7.) staiga pa seno Kurzemes 

mazpilsētu Kuldīgu būs aizraujošs piedzīvojums ikvienam. 

Zemgale ir lepnu piļu un muižu (8.) pilna – tā ir īstā vieta arhitektūras un mākslas baudītājiem. 

Tikai 10–15 minūšu braucienā no Rīgas ir Baltijā slavenākais un (9.) koptākais kūrorts Jūrmala. 

Jūrmalā ir ko darīt dabas draugiem, piemēram, (10.) meklēt Ķemeru Nacionālo parku un tajā 

esošo Ķemeru tīreli*.

*Tīrelis – purvs; klaja, purvaina teritorija.

 

 / Latvijā tika veikta aptauja, lai noskaidrotu, kādi ir cilvēku ceļojuma mērķi.  

Aplūkojiet diagrammu! 
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 / Komentējiet aptaujas rezultātus!

 / Uzrakstiet, uz kurieni un kāpēc jūs gribētu braukt ceļojumā! 

 / Salīdziniet savas domas ar aptaujas rezultātiem!
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