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Vārds

Uzvārds

CEĻOŠANA 
 / Dariniet iederīgus vārdus no piedāvātajiem, ierakstiet tos tekstā tukšajās vietās atbilstošā 

formā! 

Lāči muzejā 

Latvijas Dabas muzejs sadarbībā ar Gaujas Nacionālā parka fonda „Līgatnes dabas takas” zvērkopi 

Velgu Vītolu pirms neilga laika  piedāvāja  (piedāvājums) iepazīt lāču  

(dzīvot) izstādē „Līgatnes lāči”. 

Izstādē bija apskatāmas Velgas Vītolas fotogrāfijas, kurās redzējām abas  

(popularitāte) lāču meitenes ‒ Ilzīti un Līzīti, kā arī citus Velgas „bērnus”. Mazākajiem izstādes 

 (apmeklēt) bija iespēja savu pēdu samērīt ar lāča pēdu un samērīties 

augumiem, kā arī uzzināt, kurš  (smagums) ‒ lācis vai pats. Bērni varēja 

rast  (atbildēt) uz jautājumiem par lāču dzīvesveida īpatnībām, aizpildīt 

 (darbīgs) lapas un piedalīties citās aktivitātēs.

1981. gadā Velga Vītola  (sākums) strādāt Gaujas Nacionālajā parkā, vietā, kas 

pilnībā atbilda viņas bērnības  (sapņot). 

Lāču pētnieki  (stāsts), ka Latvijā regulāri sastopami desmit līdz piecpadsmit 

lāču. Latvijas mežā ieraudzīt pekaini ir ļoti  (grūtības), bet vienmēr iespējams to 

apskatīt Līgatnes dabas takās.  
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 / Izlasiet sludinājumu!

Arābu pasaules sirds Kaira, Gīzas un Džosera piramīdas, Asuānas dambis, Arābu pasaules sirds Kaira, Gīzas un Džosera piramīdas, Asuānas dambis, 
kruīzs pa Nīlu, Ēģiptes ikonas File, Karnaka un Luksora, atpūta uz kruīza kruīzs pa Nīlu, Ēģiptes ikonas File, Karnaka un Luksora, atpūta uz kruīza 
kuģa un kādā jaukā viesnīcā Sarkanās jūras krastā.kuģa un kādā jaukā viesnīcā Sarkanās jūras krastā.
Lidojums Rīga–Kaira (jūlijs/augusts)

Arābu pasaules sirds Kaira. Senās Memfisas nekropole Sahāra, senā terasveida Džosera piramīda. Islāma 

Kaira – 12. gs. Saladina citadele, viduslaiku cietokšņa ieskautā Alabastra mošeja. Ēģiptes vizītkarte Gīzas 

ansamblis: slavenās Heopsa, Hefrena un Mikerina piramīdas, Lielā sfinksa. Papirusu darbnīca. Iespēja vakarā 

apmeklēt lāzerizrādi pie Gīzas piramīdas – stundu garš gaismas un mūzikas uzvedums par Ēģiptes vēsturi. 

Saulainā dienvidu pilsēta Asuāna, slavenais Asuānas dambis. Files (Philae) templis. Caur dzintarkrāsas 

tuksnesi un granīta balstiem, gar smaragdzaļām palmu un tropu augiem klātām salām plūstošā Nīla un 

ikdienas dzīve tās krastos. Kruīzs pa Nīlu ar kuģi. Idfū (Edfu) un Komombo tempļi. Luksora – unikāls 

brīvdabas muzejs ar senās civilizācijas pieminekļiem. Dievam Amonam Ra veltītie Karnakas un Luksoras 

tempļi. Sfinksu aleja un svētais ezers. Karaļu ieleja, Tutanhamona un vēl 63 citu faraonu atdusas vieta. 

Vienīgās faraones sievietes Hatšepsutas templis. Memnona kolosi. Atpūta Sarkanās jūras krastā kādā jaukā 

viesnīcā. Iespēja doties ar džipiem uz beduīnu apmetni tuksnesī, nirt, snorkelēt un darīt daudz ko citu.

Lidojums Hurgada–Rīga.

(https://www.latviatours.lv/lv/celojumi)

 / Uzrakstiet sešus jautājumus par sludinājumā ietverto informāciju!

Kas  ?

Kur  ?

Kāpēc  ?

Ar ko  ?

No kurienes  ?

Kad  ?
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